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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

УДК 340.11 

ПРАВОКОНКРЕТИЗАЦІЯ:  
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

М. Горбань 

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

e-mail: maryanahorban@gmail.com 

У статті аналізуються основні підходи до розуміння поняття правоконкретизації, 
визначається об’єкт та предмет правоконкретизуючої діяльності, виявляється співвідношення 
правоконкретизації з суміжними поняттями.  

Ключові слова: правозастосування; правоконкретизація.  

У ході інтеграційних процесів, що притаманні сучасному етапу розвитку 
європейських правових систем, зростає витребуваність нормативно-правової 
уніфікації, яка має забезпечувати ефективність правового регулювання. Поряд з 
цим, уніфіковані нормативно-правові приписи часто мають досить загальний, 
абстрактний характер та потребують конкретизації. В юридичній літературі 
проблемні аспекти конкретизації висвітлені у працях О.К. Бєзіної, М.О. Власенка, 
М.М. Вопленка, Ю.О. Гаврилової, М.Ш. Гамідова, М.В. Залоіла, А.К. Кац, В.В. Лаза-
рєва, О.Ф. Ноздрачьова, П.М. Рабіновича, А.Ф. Черданцева, Г.Г. Шмельової, проте 
і донині дискусійним залишається визначення поняття «правоконкретизація». 
Зазначимо, що для позначення цього явища часто використовують різні терміни: 
«конкретизація права», «конкретизація законодавства», «юридична конкретизація», 
«конкретизація норм права», і така термінологічна неузгодженість нерідко може 
траплятися навіть у межах одного наукового дослідження. 

Зазначимо, що «конкретизація» – слово іншомовного походження, яке увійшло 
у широкий вжиток не лише на побутовому рівні, а й використовується у різних 
науках, таких як логіка, соціологія, методологія, філософія та право, зокрема. 

Іменник «конкретизація» (фр. сoncretization) означає вираження в точній, 
конкретній формі, уточнення чого-небудь, приведення конкретного прикладу, та є 
етимологічно утвореним від прикметника «конкретний» (лат. сoncretus – твердий, 
густий), що характеризує предмет чи явище як реально існуюче, чітко позначене, 
визначене на відміну від абстрактного [17, c. 315]. В українській мові «конкретний» 
тлумачиться як реальний, такий, що сприймається чуттями та виражає цілком 
точні, предметно виражені поняття [23, c. 454].  

Конкретизацією називають також і загальнонауковий метод дослідження 
предметів у всій їх різнобічності, якісній багатосторонності реального існування на 
відміну від абстрактного вивчення, завдяки якому досліджують стан предметів у 
зв’язку з певними умовами їх існування та історичного розвитку [5, c. 62]. 

Потрібно зазначити, що термінологічна неузгодженість щодо поняття 
«правоконкретизація» зумовлена, серед іншого, відсутністю єдності у розумінні 
того, що є об’єктом, а що – предметом конкретизації в праві. Незрозуміле визначення 
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предмета призводить, своєю чергою, до розмитості, невизначеності досліджень у 
відповідній науковій галузі. 

Так, В.М. Карташов вважає об’єктом конкретизації правові акти (наприклад, 
індивідуальні правові договори, нормативні, правозастосовчі і т.п.), на які 
спрямована правоконкретизуюча діяльність [15, c. 73]. Своєю чергою В.М. Баранов 
та В.В. Лазарєв за об’єкт конкретизації беруть природне право, стверджуючи, що 
його зведення до закону і є конкретизацією [2, c. 16]. Водночас, А.В. Поляков 
вказує на те, що право виникає не в момент створення закону, а після його 
соціального розуміння, оцінки та реалізації через поведінкові акти, тобто акти 
реалізації прав та обов’язків, а його онтологічний зміст міститься не в дефініціях 
нормативно-правових актів, а в наявних правах та обов’язках, що належать членам 
суспільства та реально визначають їх поведінку [21, c. 113–114]. 

Зокрема, М.Ш. Гамідов визначає об’єктом конкретизації норму права, а 
предметом – окрему ознаку чи елемент її структури [11, c. 14]. У зв’язку з цим 
необхідно зазначити, що коли йдеться про конкретизацію норм права, то мається 
на увазі техніко-юридична корекція (уточнення) їх змісту (розширення чи 
звуження його), а не форми [25, c. 16; 11, c. 15]. 

Розуміючи під об’єктом конкретизації нормативно-правові приписи, відображені 
у різноманітних джерелах права, її предметом доцільно вважати уточнення змісту 
норми права, перевід його від абстрактного до конкретного. Саме тому науковці 
так часто досліджують конкретизацію норм та принципів права, нормативно-
правових приписів, оціночних понять, абстрактних та казуальних положень, 
законів, міжнародних договорів тощо. 

Перш ніж дати загальнотеоретичну характеристику правоконкретизації 
необхідно, насамперед, проаналізувати підходи до визначення цього поняття, що 
використовуються у правовій науці. 

Уперше конкретизацію, яка органічно використовувалася в юридичній 
практиці як інтуїтивно зрозуміле явище, але не мала наукового пояснення, у своїй 
науковій праці як самостійний феномен описав М.А. Гредескул. Він вважав, що 
правоположення абстрактне, відсторонене від дійсності, яку воно тільки 
символізує, а не представляє, натомість вчинок – конкретний, він і є дійсністю. 
Саме тому перехід від правоположення до вчинку є переходом абстрактного до 
конкретного. Відповідно і сутність розумової праці, яка здійснюється для такого 
переходу, відображатиметься в конкретизації правоположення [12, c. 85–86, 105].  

Незважаючи на те, що вивчають це питання віддавна, в літературі навіть 
виокремлюють відповідні його етапи: дореволюційний, радянський та 
пострадянський (сучасний) [14, c. 41, 43, 47], все ж на сьогодні практично відсутні 
наукові праці, які би відображали комплексні теоретичні дослідження у цій сфері. 
Науковці часто зупиняються на аналізі лише певних аспектів, складових цього 
юридичного явища, забуваючи про необхідність системного вивчення, з’ясування 
правової природи, визначення поняття, встановлення ознак, видів та форм 
конкретизації тощо. Переважно досліджуване поняття розглядають у зв’язку з 
певною стадією правового регулювання і, як наслідок, більшість вчених говорить 
про конкретизацію в контексті право- та законотворчої, правозастосовчої та 
правотлумачаної діяльності, не досліджуючи її як самостійне явище. 

Як правотворчий процес в контексті розвитку законодавства та подолання у 
ньому прогалин, конкретизацію розглядав О.Ф. Ноздрачьов [18, c. 73–75]. Схожу 
думку висловлює і С.В. Полєніна, вважаючи конкретизацію методом законо-
творчості, який часто має багатоступеневий характер та розширює або частково 
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звужує зміст норми, не змінюючи її саму [20, c. 38, 41–42]. Своєю чергою 
М.М. Вопленко у своїй науковій праці ширше підходив до розуміння конкретизації і 
визначав її як родове поняття, що є результатом правотворчого чи правозастосовчого 
процесу, в якому виражаються максимальна визначеність та повнота змісту правових 
норм [7, c. 25]. Врешті-решт, сучасні науковці визнають, що термін «конкретизація» 
вживається для позначення різноманітних видів спеціально-юридичної діяльності не 
лише в сферах правотворчості та правозастосування, а й тлумачення права [10, c. 40]. 
Зокрема М.Ш. Гамідов вважає, що конкретизація здійснює коригуючий вплив на 
зміст та реалізацію норм права та визначає її як техніко-юридичний метод уточнення 
вихідного змісту норми права, що реалізується уповноваженим суб’єктом шляхом 
правотворчого, правозастосовчого або інтерпретаційного розширення (чи звуження) 
об’єму окремих ознак чи елементів структури для досягнення їх визначеності, яка 
забезпечує об’єктивну відповідність цілей та результатів правореалізації, а також 
обмежує дискреційність поведінки адресатів [11, c. 3, 10]. 

Як у свій час зазначав О.Ф. Черданцев, конкретизація норм права є одним з 
важливих розумових актів, що сприяють розкриттю змісту норми права [9, c. 35], 
адже поняття конкретизації права має розглядатися як процес розгортання змісту 
наших знань про норму права, як прийом осмислення матеріалу, що полягає в 
поясненні загальних правил та положень прикладами, ілюстраціями [10, c. 41–42]. 

Водночас П.О. Недбайло, вказував на те, що конкретизація правових норм 
завжди і у всіх випадках проводиться у зв’язку з реальними юридично значущими 
фактами їх застосування, оскільки норма фіксує лише типове і не може охопити 
всіх особливостей окремого випадку, всіх умов її використання. На його думку, 
конкретизацією норми є її наближення до умов застосування, з метою зробити 
правильні висновки для цих фактів життя, встановити можливість її застосування 
до цих фактів в даних конкретних умовах місця і часу [16, c. 492–493]. Схожої 
позиції дотримується й О.І. Овчинніков, який переконаний в тому, що 
конкретизація потрібна та відбувається завжди, коли відбувається зіставлення 
питань «права» і «факту», належного та існуючого, норми і казусу [19, c. 102]. 

Ймовірно тому науковці пропонують конкретизацію у власному, вузькому 
значенні трактувати як надану правотворцем можливість наповнити поняття, що 
використовуються в законі, змістом відповідно до конкретної ситуації [2, c. 21]. 
Прикладом тут можуть виступати ті випадки, в яких законодавець свідомо 
відмовляється від повного, всебічного регулювання певних відносин, надаючи суду 
конкретизувати загальні вимоги закону залежно від обставин, що склались, та 
практики [3, c. 6]. Це пояснюють тим, що умови, в яких була прийнята та чи інша 
юридична норма, можуть не повністю відповідати тим умовам, в яких її належить 
застосовувати. Окрім того, оновлюється і змінюється значення слів, понять та 
категорій, якими вона наповнена. До того ж, норми тісно взаємодіють між собою, є 
взаємозумовленими та передбачають застосування в комплексі [14, c. 42].  

Саме тому, а також враховуючи значну абстрактність нормативно-правових 
приписів, про яку вже згадувалось раніше, багато науковців вказують на те, що 
значення конкретизації полягає в наближенні норми до конкретних життєвих 
обставин, умов її застосування для того, щоб зробити правильний висновок та 
встановити можливість чи неможливість використання її в конкретних умовах 
місця та часу [1, c. 115; 13, с. 110].  

Висловлюють також думку про те, що конкретизація є об’єктивною 
властивістю правового регулювання, яка сприяє переходу від невизначеності 
юридичного припису до його визначеності, а також невизначеності норми права у 
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зв’язку із появою юридичного факту до його якості визначеного правового 
(індивідуального) регулятора [6, c. 59]. М.В. Залоіло так само вважає конкретизацію 
властивістю правового регулювання та визначає її як особливий, об’єктивно 
необхідний процес, який зумовлений такими ознаками права як його 
невизначеність та абстрактність змісту [13, c. 105]. 

У науковій та практичній діяльності потрібно пам’ятати про те, що конкрети-
зація можлива лише тоді, коли є відношення «загальне – особливе – одиничне», 
«абстрактне – конкретне». В інших випадках, як наголошено в літературі, 
конкретизація є методологічно необґрунтованою [22], адже поняття «конкретне» 
набуває змісту лише у поєднанні (протиставленні) з поняттям «абстрактне» 
[24, c. 123]. 

Саме тому Г.Г. Шмельова визначала конкретизацію норм права як об’єк-
тивно зумовлену, спрямовану на підвищення точності правового регулювання, 
закономірну діяльність державних та інших уповноважених органів з переведення 
абстрактного змісту юридичних норм на більш конкретний рівень за допомогою 
операції обмеження понять, результати якої фіксуються в правових актах 
[26, c. 23]. 

У техніко-юридичному аспекті роль конкретизації норм права визначається 
можливостями усунення неясності чи альтернативності норм права, попередження 
колізій, мінімалізації дискреційних повноважень адресатів норми, оптимізації 
компетенції державних органів, підвищення рівня самоорганізації права, а в 
процедурному – вона має своєю ціллю досягнення такої детальності викладу 
норми права, яка дасть змогу судити про її змістовно граничне або остаточне 
вичерпання, максимальну логічність та точність викладу [11, c. 11, 17].  

Деякі автори вважають, що будь-яку діяльність, спрямовану на забезпечення 
найбільш визначеного, детального застосування правового припису, можна назвати 
правоконкретизуючою [4]. Видається, що такий підхід веде до змішування 
конкретизації з іншими юридичними феноменами, розмежування з якими є 
необхідним для з’ясування суті досліджуваного явища. В юридичній літературі, 
присвяченій проблемам конкретизації, говориться про її тісний зв’язок з 
тлумаченням та інтерпретацією. Проте єдності у питанні співвідношення цих 
понять немає, як немає її під час розгляду конкретизації та деталізації, уточнення, 
доповнення, диференціації, зміни тощо. 

Як вже було зазначено, в юридичній літературі увагу найчастіше приділяють 
зіставленню конкретизації та тлумачення (інтерпретації). У своїй науковій праці 
М.В. Залоіло робить висновок про те, що їх співвідношення та взаємодія 
проявляється у різних формах та залежить від виду конкретизації, від того на якій 
стадії правового регулювання вона здійснюється, а також узагальнює наявні в 
літературі підходи [13, c. 107–109], виділяючи такі з них: тлумачення ототожнюється 
з конкретизацією юридичних норм (А.С. Піголкін); конкретизація поглинається 
тлумаченням (О.Ф. Черданцев); тлумачення поглинається конкретизацією і 
розглядається як її форма (А.С. Піголкін, О.Ф. Ноздрачьов); конкретизація і 
тлумачення співвідносяться як ціль і засіб (М.М. Вопленко); право на конкретизацію 
слідує з права на тлумачення (О.К. Бєзіна, В.В. Лазарєв, П.О. Недбайло); тлумачення 
і конкретизація розглядаються як самостійні поняття, тісно зв’язані між собою 
(Г.Г. Шмельова). 

Поряд з цим, в юридичній літературі під час дослідження конкретизації в 
багатьох працях згадували такі явища, як уточнення, деталізація, пояснення, 
доповнення, зміна, виправлення, розвиток, що можуть розглядатися і як засоби, з 
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допомогою яких досягається необхідна конкретизація правової норми, і як різні 
етапи самої конкретизації права [8, c. 153].  

Так, Ю.О. Гаврилова вважає, що уточнення, деталізація та розвиток є основними 
ступенями конкретизації [10, c. 46]. Свого часу М.М. Вопленко стверджував, що 
конкретизація є можливою в ході використання засобів тлумачення, деталізації, 
уточнення чи розвитку окремих елементів норм [7, c. 25]. Проте, Г.Г. Шмельова 
вказувала на те, що таке розуміння конкретизації позбавляє її практичного сенсу, 
нівелює як самостійний, самобутній процес і наголошувала на тому, що при 
виробленні загального поняття правоконкретизації необхідно передусім керуватися 
тим, що воно повинно мати самостійне значення поряд з іншими загально-
теоретичними поняттями, серед яких згадується тлумачення, доповнення, деталізація 
права тощо [26, c. 12].  

Важливим для розуміння поняття «правоконкретизації» є і підхід, за яким 
пояснення змісту правового тексту передбачає застосування спеціальних конкретизу-
ючих прийомів у вигляді ілюстрацій, порівняння, нагадування, вторинних висновків, 
що спричиняють збільшення пояснювальних ознак правових норм і, водночас, до 
скорочення їх змістовної невизначеності [8, c. 148]. Втім, М.Ш. Гамідов трьома 
основними прийомами, які використовуються під час конкретизації, вважає зміну, 
доповнення та виключення, які застосовуються до окремого елемента норми, а не до 
всієї норми в цілому [11, c. 15]. 

У зв’язку з такими суперечливими науковими поглядами у даному контексті 
детального дослідження потребує також і технологія конкретизації, яку 
В.М. Карташов визначає як систему юридичних дій та операцій компетентних 
суб’єктів, що пов’язана із уточненням та деталізацією, зниженням рівня 
загальності та абстрактності юридичних приписів (нормативно-правових, 
правозастосовчих, правороз’яснювальних та ін.), досягненням їх максимальної 
визначеності, чіткості та ясності, в ході якої оптимально використовуються 
необхідні ресурси (інтелектуальні, організаційні, матеріальні, трудові, фінансові, 
юридичні та ін.), засоби (техніка), прийоми, способи, методи та правила (тактика), 
процесуальні форми та відповідні види контролю за якістю, ефективністю та 
законністю винесених правоконкретизаційних рішень та актів [15, c. 70–71]. 

Щоб не допустити злиття правоконкретизації з іншими юридичними явищами 
та процесами, забезпечити законність та ефективність її здійснення, важливим та 
необхідним є також встановлення меж її застосування. 

В літературі виокремлюють межі матеріального (фактичного) та юридичного 
порядку, що переважно є процесуальними, пов’язаними з розподілом влади, 
компетенцією конкретного органу, вказівкою законодавця [2, c. 31]. Основними 
при їх визначенні повинні бути логіко-правовий критерій, який допомагає 
встановити чи запропонована конкретизація завершує запрограмований 
правотворчим органом розвиток змісту норми права, та предметний, який дає 
змогу визначити якість конкретизації з позиції об’єму предмета регулювання, 
його граней. Політичні, соціальні та інші критерії, пропонується вважати 
факультативними, доповнювальними [6, c. 65, 68]. 

Також можна говорити про межу об’ємну (екстенсіональну), що визначається 
сукупністю обсягів понять, в яких виражено зміст норми, що конкретизується, та 
межу змістовну (інтенсіональну), якою є викладення норми (всіх її елементів) у 
вигляді наочного, такого, що допускає емпіричну перевірку образу правомірної 
поведінки і обставин реалізації (застосування) норми [22]. 
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Підсумовуючи, можна зробити висновок, що в юридичній літературі відсутнє 
єдине розуміння правоконкретизації та розмежування з суміжними поняттями. 
Самостійного дослідження потребує також юридична природа такого явища, як 
конкретизація. 
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ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье анализируются основные подходы к пониманию понятия правоконкрети-
зации, определяется объект и субъект правоконкретизирующей деятельности, 
устанавливается соотношение правоконкретизации со смежными понятиями. 
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НАПРЯМ ДІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ  
У ЧАСІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ, 

НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

В. Косович 

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

У статті розглядаються питання, пов’язані з дією нормативно-правових актів 
України у часі. Звертається увага на окремі спірні моменти, пов’язані із напрямом дії 
конкретних законів України, аналізуються деякі рішення Конституційного Суду України 
з даної проблематики, з’ясовується рівень юридичної регламентації напрямів 
темпоральної дії нормативно-правових актів та пропонуються шляхи їх вдосконалення. 

Ключові слова: напрям дії нормативно-правового акта у часі; пряма, зворотна, 
переживаючи дія нормативно-правового акта. 

Розвиток та удосконалення джерельної основи права сучасної України 
здійснюється насамперед шляхом створення досконалих нормативно-правових 
актів. Серед техніко-технологічних засобів формування якісних нормативно-
правових актів чільне місце належить правилам регламентації темпоральної дії 
нормативно-правових актів – насамперед унаслідок їх «непересічної» практичної 
значущості. Це зумовлює актуальність пропонованої для висвітлення теми. 

Дія нормативно-правових актів у часі досліджувалась на усіх етапах існування 
правової доктрини, починаючи з дигестів Юстиніана, роздумів Г. Гроція та Т. Гоббса 
і закінчуючи працями вчених сучасної епохи: С.С. Алексєєва, Д.М. Бахраха, 
В.І. Гоймана, О.В. Пушняка, П.М. Рабіновича, А.А. Тілле, М.О. Теплюка, О.І. Ющика та 
інших. Попри значний багатовіковий інтерес до цієї теми, стосовно неї існує ще 
чимало дискусійних питань. Вони висуваються насамперед юридичною практикою 
та зумовлюються недостатньою їх нормативною врегульованістю. Тому, вважаємо за 
доцільне зосередити увагу на таких основних питаннях:  

– неоднозначність практичного використання положень стосовно напрямів 
темпоральної дії нормативно-правових актів України та її причини; 

– наявні та необхідні правила регламентації напрямів дії нормативно-правових 
актів України, можливості їх нормативного закріплення.  

Дія нормативно-правових актів у часі належить до правових явищ, знання про 
які набули сьогодні аксіоматичного характеру, є базовими компонентами 
правосвідомості сучасного юриста. А такі властивості нормативного акта, як 
здатність мати пряму чи зворотну дію у часі набули характеру принципів права. 

Попри таку загальновідомість та однозначність юридична практика ставить 
перед правниками ще чимало питань стосовно дії нормативно-правових актів у 
часі. Свідченням цього є, зокрема, низка рішень Конституційного Суду України, 
присвячених визначенню темпоральної дії конкретних нормативно-правових актів 
України, та труднощі під час застосування норм «нового» законодавства України 
до «старих» або триваючих правовідносин. Розглянемо декілька прикладів.  

Конституційним Судом України розглянуто конституційне подання 
53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України пункту 2 
розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади 
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запобігання і протидії корупції» (рішення № 6-рп/2012 у cправі № 1-14/2012 від 
13 березня 2012 р.). 

Народні депутати України вважали, що пункт 2 розділу VIII «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону, згідно з яким у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік відомості про витрати 
надаються з дня набрання чинності цим законом, не відповідає частині першій 
статті 8, частині першій статті 58 Конституції України щодо незворотності дії в 
часі законів та інших нормативно-правових актів. 

Конституційний Суд України, беручи до уваги частину першу статті 58 
Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти не 
мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують 
відповідальність особи (та інші підстави) прийшов до висновку, що пункту 2 
розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI є неконституційним. 

На практиці можуть виникати труднощі при застосуванні нормативно-
правових приписів новоприйнятих нормативно-правових актів до правовідносин 
регламентованих іншими діючими нормативно-правовими актами (якщо у новому 
нормативному документі чітко не визначено його дії). Наприклад, ст. 810 та ст. 811 
Цивільного Кодексу України [1] встановлюють дещо інші істотні умови договору 
найму житла ніж ст. 158 Житлового кодексу України [2]. Постає питання яким 
чином мають вирішуватись справи, пов’язані із наймом житла, якщо договори 
найму було укладено до 1.01.2004 р. (для набрання чинності цивільним законом), а 
спори між сторонами виникли пізніше. Судами ці питання вирішуються по різному. 
Й видається підставно, адже виникає своєрідна колізія. А виходячи з загальновизнаних 
правил вирішення колізій, з одного боку верховенство за законом, що прийнятий 
пізніше, а з іншого – за спеціальним законом. Одна суперечність доповнюється іншою. 

Приклади прийняття спірних судових рішень, пов’язаних із неналежним 
визначенням темпоральної дії нормативно-правових актів, наводять Б.В. Малишев 
і О.В. Москалюк [3, с. 62].  

Статус актів офіційного тлумачення законодавчих норм сьогодні належить 
насамперед актам Конституційного Суду України. Враховуючи високий професій-
ний рівень суддів Конституційного Суду, не варто вести мову про помилковість їх 
колегіальних висновків. Доцільніше звертати увагу на дискусійність окремих з них. 
Свідченням цього є окремі думки суддів по деяких справах, які вказують на 
неоднозначність прийнятих органом конституційного правосуддя рішень (приклади 
наведемо нижче по тексту). 

Вивчаючи питання дії нормативно-правових актів у часі, науковці виділили 
декілька категорій правотворчих, правозастосовних та правоінтерпретаційних 
помилок. Серед них найбільш «небезпечними» є помилки правотворчі, оскільки 
стають причиною недоліків праворегулятивної діяльності. Д.М. Бахрах висловлює 
зауваження стосовно того, що набрання окремими нормами чинності відкладається 
на невизначений термін, мають місце випадки вказівки неправильної дати 
набрання чинності, суперечності стосовно моменту набрання чинності в самому 
нормативно-правовому акті [4, с. 97–110]. М.О. Теплюк та О.І. Ющик звертають 
увагу на прийняття великої кількості законів України без перехідних чи кінцевих 
положень, а відповідно і без вказівки про їхню чинність та темпоральну дію [5, 
с. 173]. Аналіз перехідних та прикінцевих положень низки нормативно-правових 
актів України вказує також і на інші їх недоліки пов’язані з темпоральною 
чинністю. До таких недоліків належать: 
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– паралельне, несистемне використання термінів «чинність» та «дія», що 
утруднює визначення темпоральної дії нормативно-правового акта. Так, у пункті 1 
«Прикінцевих положень» Закону України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про 
судоустрій і статус суддів»[6] закріплено, що Закон набирає чинності з дня його 
опублікування. Тут же дається чималий перелік нормативно-правових приписів 
даного Закону, що вводяться в дію після настання певних юридичних обставин, 
наприклад, початку діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 
Водночас у Законі є і «Перехідні положення», в яких практичні питання здійснення 
правосуддя в Україні після прийняття Закону, пов’язані лише із набранням ним 
чинності. Так, відповідно до п. 2 «Перехідних положень» судові рішення, прийняті 
судами апеляційної інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають 
законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом строків, 
що діяли до набрання чинності цим Законом. Така редакція є виправданою лише 
щодо розуміння термінів «чинність» та «дія» (новий КПК України ці терміни, 
наприклад, розмежовує). Неточним є і формулювання «з дня опублікування». На 
нашу думку, необхідно вести мову тільки про офіційне опублікування, інакше 
опублікуванням буде вважатися і друк тексту Закону, скажімо, у газеті «Бульвар»; 

– порушення мовних, логічних, стилістичних вимог нормопроектувальної 
техніки при формулюванні положень про дію нормативно-правового акта викликає 
на практиці дискусії стосовно останньої. Певною ілюстрацію цього може бути 
підпункт 10 згаданого вище пункту 1 «Прикінцевих положень» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», відповідно до якого Закон набирає чинності з моменту 
опублікування крім: «підпункту 2 підпункту 3.6 та підпункту 10 підпункту 3.7 
пункту 3 розділу XII «Прикінцеві положення» щодо передачі до юрисдикції 
адміністративних судів та вилучення із цивільної юрисдикції спорів з приводу 
призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних 
виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загально-
обов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, 
соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової 
компенсації замість них, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності 
Законом України від 2 грудня 2010 р. № 2748-VI «Про внесення змін до розділу XII 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 
передачі справ, пов’язаних із соціальними виплатами». При цьому: … (після чого ще 
п’ять частин цього підпункту). Насамперед, перед нами правотворча помилка – 
визначення невідомого через невідоме (чинність пов’язана з введенням у дію, яка у 
свою чергу пов’язана із набранням чинності змінами до Закону).  

– нормативне визначення темпоральної чинності акта у форматі, що зумовлює 
колізію чи конкуренцію нормативно-правових приписів. Так, заключні положення 
Закону України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» [7], відповідно до 
яких: «спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, 
встановленому законодавством про працю» ставлять перед суб’єктами вирішення 
таких спорів питання: яким нормативно-правовим актом керуватись – згаданим 
Законом чи Кодексом законів про працю;  

– занадто «багатоаспектне» нормативне визначення темпоральної дії актів, що 
ускладнює її розуміння. Ілюстрацією є наведений вище приклад із Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів». 

Названі недоліки є, як видається, наслідком певних упущень правотворчих 
суб’єктів. 
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Якими ж є причини неоднозначного трактування, здавалося б, загальновизна-
них правових постулатів при їх застосуванні у правовому регулюванні суспільних 
відносин? 

На нашу думку, таких причин є декілька. 
1. Питання напрямів дії нормативно-правового акта досліджується науковцями 

не системно, а скоріше стихійно, залежно від потреб та стану праворегулятивної 
практики у державі. Так, особливий інтерес до даної проблематики мав місце у 70-х 
роках та починаючи з 90-х років минулого століття і триває й до нині. 

2. Поновилась дискусія між вченими стосовно співвідношення термінів 
«чинність», «дія», «набрання чинності», «вступ у дію» нормативно-правових актів 
[8]. Така дискусія не допомагає правникам-практикам. Неоднозначність розуміння 
співвідношення та можливості застосування в конкретних нормативно-правових 
актах термінів «чинність» та «дія» стали причиною того, що Конституційний Суд 
України у рішенні № 21-рп/2010 від 6 жовтня 2010 р. у справі № 1-27/2010 
роз’яснив, що «Основним Законом України передбачено порядок і строки набрання 
законом чинності, а також введення в дію окремих його положень. Виходячи з 
цього законодавець, враховуючи різні обставини, може встановити іншу дату 
введення закону в дію». 

3. Не є до кінця однозначним трактування серед науковців назв та змісту 
напрямів дії нормативно-правових актів. Частина правознавців ведуть мову про 
пряму, зворотну та переживаючу дію нормативно-правових актів у часі [9]. Інші ж 
доповнюють їх ще додатковими позначеннями – ретроактивна, негайна, ультра 
активна [10]. При цьому не все у доктринальних висновках видається переконливим. 
Так, О.В. Москалюк зазначає, що ультраактивна дія нормативно-правового акта 
передбачає перспективну дію нового (поширення приписів на факти і відносини, 
які виникли після набрання ним чинності) та відповідно переживаючу дію 
скасованого нормативного документів. Водночас він зазначає, що норма права, яка 
має негайну дію, поширюється на юридичні факти, які виникнуть після набрання 
чинності цією нормою [3, с. 59]. Постає питання, яка ж відмінність між негайною 
та перспективною дією нормативно-правового акта і яким чином це має бути 
нормативно закріплено?  

4. Змістовне визначення понять про напрями темпоральної дії нормативно-
правових актів в Україні на нормативному рівні сьогодні не дається. В Основному 
Законі України йдеться про пряму дію конституційних норм (ст. 8) та зворотну 
(ст. 58) дію нормативно-правових актів у часі. Про переживаючу дію нормативно-
правового акта законодавець безпосередньо не згадує, а тлумачення понять прямої 
та зворотної дій дається опосередковано Конституційним Судом України у 
випадках, коли необхідно визначити темпоральну дію конкретного нормативно-
правового акта. Так, у рішеннях від 13 травня 1997 р. 1-зп, від 9 лютого 1999 р. 
№ 1-рп/99, від 5 квітня 2001 р. № 3-рп/2001 Конституційний Суд України висловлює 
позицію щодо незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів: 
вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття 
законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності; дія закону та іншого 
нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які 
виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-
правовим актом. До речі, не все тут ідеально і в різних проектах закону України 
«Про нормативно-правові акти», і в законах про нормативно-правові акти інших 
постсоціалістичних держав (право яких близьке праву України «за духом». Так, в 
розділі VІ проекту закону України України «Про нормативно-правові акти», 
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внесеному народним депутатом України Ю. Мірошниченком (реєстр. № 7409 від 
01.12.2010 р.) [11], йдеться і про дію нормативно-правового акта у часі. Напрямам 
дії у нього присвячена аж одна стаття – 64, у якій сказано про зворотну дію 
нормативно-правового акта. Глава 17 «Дія нормативно-правових актів у часі, 
просторі і за колом осіб» Закону Республіки Бєларусь від 10.01.2000 р. № 361-3 
«О нормативно правовых актах Республики Беларусь» [12, с. 99] містись дві статті 
про дію нормативно-правового акта у часі. У статті 66 останнього закону вказано 
про можливість безстрокової і тимчасової дії всього нормативно-правового акта чи 
його частин, а у статті 67 –про зворотну силу нормативно-правового акта. Дуже 
лапідарною щодо темпоральної дії нормативно-правових актів є стаття 18 Закону 
Республіки Молдова від 18.07.2003 р. № 317-ХV «О нормативных актах Правительства 
и других органов центрального и местного публичного управления» [12, с. 112]. У 
пункті 4 цієї статті зазначено, що нормативні акти, як правило, не мають зворотної 
сили. 

5. Є загальновідомим, що напрям дії нормативно-правового акта, як правило, 
регламентується у його прикінцевих або перехідних положеннях. М.О. Теплюк і 
О.І. Ющик наводять «дуже цікаві статистичні дані»: за 14-річний період з дня 
набуття чинності Конституцією України 1996 р. парламентом було прийнято 
всього 2184 закони, з них первинних законів – 593, законів про внесення змін до 
чинних законів – 1591. З них мають прикінцеві та/ або перехідні положення, або 
містять вказівку на умови чинності та дії закону тільки кожний п’ятий первинний 
закон і кожний четвертий закон про внесення змін до закону [5, с. 173].  

6. Значна неформалізованість положень щодо темпоральної дії нормативно-
правових актів зумовлює плюралізм думок про можливі напрями дії конкретних 
нормативних документів серед фахівців найвищого рівня. Наочним прикладом 
цього є рішення Конституційного суду України № 22-рп/2003 (справа № 1-46/2003) 
від 25 грудня 2003 р. у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних 
депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 
Конституції України, згідно з яким одна й та сама особа не може бути Президентом 
України більше ніж два строки підряд. Як відомо, Конституційний Суд прийшов до 
висновку про право тодішнього Президента України Л.Д. Кучми бути обраним на 
пост глави держави втретє. Конституційний суд обґрунтовував свою позицію і тим, 
що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти 
не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи (стаття 58 Конституції України). Це є гарантією 
стабільності, утвердження держави як правової, в якій визнається і діє принцип 
верховенства права (статті 1, 8 Конституції України). 

Оскільки частина третя статті 103 Конституції України не містить будь-яких 
винятків щодо дії передбаченого нею обмеження у часі, а в інших нормах 
Конституції України також немає застережень про надання зворотної дії положенню 
зазначеної статті, це положення поширюється лише на правовідносини, які виникли 
після набрання чинності Конституцією України, Конституційний Суд України 
прийняв рішення, що в аспекті конституційних подань положення частини третьої 
статті 103 Конституції України, за яким одна й та сама особа не може бути 
Президентом України більше ніж два строки підряд, треба розуміти так, що це 
положення поширюється лише на осіб, яких обирають на пост Президента України 
після набуття чинності Конституцією України 1996 р. Особа, яку вперше було 
обрано Президентом України за чинною Конституцією України в 1999 р., має право 
балотуватися на чергових виборах Президента України у 2004 р. 



В. Косович 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58  16 

До вказаного рішення додаються окремі думки суддів В.М. Шаповала, П.М. Тка-
чука, М.Д. Савенка, які відрізняється від позиції органу конституційного право-
суддя. Показовою у цьому плані є позиція судді М.Д. Савенка, який стверджував: 
«таким чином, Конституційний Суд України фактично створив передумови для 
встановлення антидемократичного політичного режиму влади в Україні. Наведений 
аналіз частини третьої статті 103 Конституції України з використанням різних 
способів тлумачення дає підстави дати єдино можливе і буквальне її тлумачення: 
положення частини третьої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, 
що одна й та сама особа не може бути Президентом України більше двох 
конституційних строків підряд незалежно від часу вступу на цей пост, правового 
статусу, функцій, повноважень Президента України». 

Не можна залишати поза увагою, звичайно, і наявний у таких випадках момент 
суб’єктивізму.  

Усуненню та попередженню недоліків нормативно-правових актів, пов’язаних 
із їх темпоральною дією, має слугувати насамперед система правил нормо-
проектування (на них тією чи іншою мірою неодноразово зосереджували свою 
увагу вітчизняні та зарубіжні науковці). Такі правила мають закріплюватись у 
Законі України «Про нормативно-правові акти» і включати систему змістовних та 
формальних вимог до напряму дії нормативно-правового акта. Спробуємо їх 
сформулювати у форматі, який міг би отримати нормативне «визнання» – через 
вимоги до напряму дії нормативно-правового акта у часі. 

До категорії змістовних вимог доцільно віднести, на нашу думку, визначення 
напряму дії нормативно-правового акта у часі та кожного з напрямів. Насамперед 
розпочнемо із визначення термінології, якою доречно оперувати для позначення 
впливу нормативно-правових приписів на правовідносини у часі. Сьогодні і 
науковці, і практики оперують термінами «чинність» та «дія». Давати ґрунтовні 
оцінки цих термінів у межах нашого дослідження складно. Тому, беручи до уваги 
прикінцеві та перехідні положення нового КПК України, Податкового кодексу 
України, рішення Конституційного Суду України, будемо їх розмежовувати. Термін 
«чинність» («набрання чинності»), на нашу думку, більшою мірою пов’язується із 
легітимізацією та «набранням законної сили» нормативно-правовим актом. Коли ж 
йде мова про його праворегулятивні властивості у часі, доцільніше оперувати 
терміном «дія у часі». Оскільки дія нормативно-правового акта у часі включає низку 
аспектів, видається можливим і необхідним розглядати вплив нормативно-правових 
актів на регламентовані ними минулі, триваючі, й перспективні правовідносини у 
часових параметрах, як напрям дії нормативно-правового акта у часі. Формулюванню 
дефініції поняття «напрям дії нормативно-правового акта у часі» має передувати 
розуміння дії нормативно-правового акта у часі загалом. 

Родовим по відношенню до дії нормативно-правового акта у часі є дія 
нормативно-правового акта. Р.А. Ромашов визначає дію нормативно-правового 
акта як – динамічну характеристику процесу реалізації приписів нормативно-
правових актів, що складається із сукупності зовнішніх факторів, які впливають на 
результативну дію нормативно-правового акта на регульовані ним суспільні 
відносини [13, с. 129]. М.О. Теплюк вважає, що при формуванні поняття «дія 
закону» необхідно виходити з того, що вона зводиться до об’єктивної дії права, що 
являє собою, з одного боку, регулювальну дію закону стосовно учасників 
суспільних відносин, котрі зобов’язані виконувати нормативні-приписи закону, а з 
іншого боку, техніко-юридичну дію закону щодо законодавчого органу держави, 
який зобов’язаний узгоджувати свої нормативні рішення в рамках національної 
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правової системи [14]. Об’єднуючим для цих трактувань дії нормативно-правового 
акта є те, що в основі її змісту лежить праворегулятивний вплив нормативно-
правового акта на суспільні відносини. Такий ідейний зміст мав би бути 
закладеним, на нашу думку, і в розуміння дії нормативно-правового акта у часі.  

У літературі, однак, простежується дещо інший напрям визначення цього 
правового явища – дія нормативно-правового акта у часі – це період з моменту 
вступу акта у силу і до моменту втрати ним юридичної сили [15]. Практично таке 
ж розуміння дії нормативно-правового акта у часі пропонується і у пункті 1 
статті 61 згаданого вище проекту Закону України «Про нормативно-правові акти». 
Не вирізняється особливою широтою з даного питання і позиція Конституційного 
Суду України. У рішеннях від 13 травня 1997 р. 1-зп, від 9 лютого 1999 р. № 1-рп/99, 
від 5 квітня 2001 р. № 3-рп/2001 він вказував, що дію нормативно-правового акта в 
часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом 
чинності і припиняється із втратою ним чинності, тобто до події, факту 
застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого 
вони настали або мали місце. Хоча слід зауважити, що частина запропонованого 
формулювання (а саме: «до події, факту застосовується той закон або інший 
нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце») 
стосується і напряму дії нормативно-правового акта у часі.  

На основі зазначеного можна констатувати, що дія нормативно-правового акта 
у часі розглядається як період його чинності.  

Легальне визначення напряму дії нормативно-правового акта у часі практично 
не дається. Тому далі будемо послуговуватись вихідними моментами існуючих 
трактувань основних напрямів темпоральної дії нормативно-правового акта – прямої, 
зворотної, переживаючої. Спільним для визначень вказаних напрямів дії норма-
тивно-правового акта у часі є те, що та чи інша дія – негайна чи ультраактивна, 
перспективна чи переживаючи (залежно від позицій автора) полягає у поширенні 
обов’язковості, чинності, впливу нормативно-правових приписів на правовідносини, 
які існували, тривають або виникнуть у майбутньому. Темпоральна дія нормативно 
правового акта зумовлюється низкою часових параметрів: набранням чинності 
новим нормативним документом; часом доцільності існування триваючих право-
відносин при зміні їх юридичної регламентації; часом, який необхідний для адаптації 
наявних правових відносин до новел у нормативно-правовій базі, що їх визначає. 
Д.М. Бахрах виділяє три варіанти дії нормативно-правових актів у часі: норма 
регулює те, що буде; норма регулює те, що є і, що буде; норма регулює те, що було, є 
і буде [4, с. 154]. Таким чином еволюція права поєднується з постійним існуванням, 
розвитком, системністю зв’язків суспільних відносин. Це видається «основним 
завданням» юридичного встановлення напряму дії нормативно-правового акта у часі. 

Беручи до уваги названі ключові характеристики напряму дії нормативно-
правового акта у часі, можна запропонувати таку його дефініцію його поняття – це 
нормативно визначений праворегулятивний вплив на минулі, існуючі та майбутні 
суспільні відносини.  

Як зазначалось, виділяють три напрями дії нормативно-правового акта у часі. 
Стосовно кожного з них є чимало наукових напрацювань, особливо ж – стосовно 
зворотної дії. Розглянемо коротко кожний з напрямів. 

Пряма [16, с. 132] (негайна [17], перспективна [13, с. 131]) дія нормативно-
правового акта розглядається як його здатність поширювати свою обов’язковість 
на факти, які: виникають після набрання ним чинності; виникли ще до набрання 
ним чинності, але продовжують існувати й після набрання ним чинності, причому 
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ця обов’язковість поширюється на останні тільки з моменту набрання ним чинності 
[16, с. 132]. Яскравою ілюстрацією практично нормативного закріплення прямої дії 
нормативно-правового акта у часі є пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень 
Цивільного кодексу України, в якому закріплено, що він застосовується до 
цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності. Щодо цивільних 
відносин, які виникли до набрання ним чинності, положення цього Кодексу 
застосовуються до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують існувати 
після набрання ним чинності. 

Водночас, ознайомлюючись із новітнім законодавством України, можна 
зауважити, що у перехідних положеннях низки нормативно-правових актів напрям 
їх дії пов’язується як із набранням ними чинності, так і з вступом у дію інших 
нормативно-правових актів. Наприклад, у пункті 2 Перехідних положень Кримі-
нального процесуального кодексу України вказано, що «до дня введення в дію 
положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які 
передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання 
безоплатної правової допомоги, функції таких органів (установ) здійснюють 
адвокатські об’єднання або органи адвокатського самоврядування». Звичайно, 
більш правильним видається використання єдиної термінології для юридичного 
встановлення напряму дії нормативно-правового акта у часі.  

Знання про пряму дію нормативно-правового акта стали сьогодні правовими 
аксіомами теорії права. Однак інколи стосовно прикладів прямої дії нормативно-
правового акта на триваючі правовідносини у студентському середовищі 
виникають дискусії. Наприклад, термін строкової військової служби з моменту 
призову призовника становить 18 місяців. Після проходження військової служби 
протягом 6 місяців до законодавства про військовий обов’язок вносяться зміни і 
встановлюється новий термін 12 місяців. Виникає декілька питань: як необхідно 
сформулювати прикінцеві положення нового закону, щоб він мав пряму дію у часі 
стосовно даного прикладу? яким має бути термін служби за умови прямої дії? якщо 
військовослужбовець бути служити не 18, а 12 місяців, – то чи це не зворотна дія? 
Для відповіді на ці запитання необхідно виходити із того, що пряма дія 
нормативно-правового акта на триваючі правовідносини означає поширення дії 
нового нормативного документа лише на права і обов’язки суб’єктів правовідносин, 
які виникають після набрання ним чинності. Така дія переконливо ілюструється на 
триваючих правовідносинах «стадійного характеру» (наприклад, стосовно 
щорічної оплати навчання у вищому навчальному закладі). Пряма дія локального 
нормативного акта, який кожного року змінює розмір оплати (звичайно, якщо це не 
заборонено договором) буде полягати у тому, що з початком нового навчального 
року студент буде платити нову вартість навчання (незалежно від того, є вона 
більшою чи меншою від первинного розміру). Відповідно до зазначеного, у 
прикладі про терміни проходження строкової служби, новоприйнятий закон прямої 
дії мати не може, оскільки про часткову, зумовлену корективами законодавця, 
зміну обов’язків суб’єкта триваючих правовідносин практично мова йти не може: 
зазначений обов’язок або залишається у первинному розмірі, або ж приводиться у 
відповідність до нових вимог.  

На основі наведеного розробникам проекту Закону України «Про нормативно-
правові акти» можна запропонувати таке визначення поняття прямої дії 
нормативно-правового акта у часі: це здатність нормативно-правового акта 
регулювати відносини, що виникли після набрання ним чинності, а також 
відносини, які виникли до набрання ним чинності і продовжують існувати, однак 
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лише стосовно прав та обов’язків суб’єктів правовідносин, що виникли після 
набрання ним чинності. 

Найбільшу увагу сьогодні привертає зворотна дія нормативно-правового акта 
у часі. Кожен правник знає, що така дія – це його дія на факти та правовідносини, 
які виникли до набрання ним чинності – причому з моменту їх виникнення. 
Всезагальна визнаність такої інтерпретації вочевидь є причиною того, що в Україні 
законодавчого визначення (дефініції) поняття зворотної дії нормативно-правового 
акта не дається, в той час як цим терміном законодавець активно оперує (див., 
наприклад, статтю 58 Конституції України, статтю 5 Цивільного кодексу України, 
статтю 5 Кримінального кодексу України). Нормативна регламентація зворотної дії 
нормативно-правових актів у часі зводиться до двох моментів: а) констатації того, 
що законодавство не може мати зворотної дії; б) переліку винятків, коли така дія 
допускається. Така практика видається виправданою, коли мова йде про біжуче 
законодавство, однак дефініція зворотної дії нормативно-правового акта у часі має 
обов’язково закріплюватись у спеціальному Законі України «Про нормативно-
правові акти». У проектах законів про закони в Україні таке визначення не 
пропонується. Показовим у цьому плані є досвід білоруських правників, які у 
статті 67 Закону Республіки Бєларусь «О нормативно правовых актах Республики 
Беларусь» опосередковано через заборону зворотної дії нормативно-правового акта 
встановили, що це – поширення дії нормативно-правового акта на відносини, які 
виникли до його вступу в силу.  

Щодо розуміння зворотної дії нормативно-правового акта у часі серед 
науковців є незначний плюралізм думок, який суттєво не впливає на юридичну 
практику. Основні ж дискусії на доктринальному та «практичному» рівнях 
ведуться навколо підстав (умов, обставин), за яких нормативно-правові акти 
можуть мати чи не мати зворотної дії, особливо у випадках, коли йдеться про 
застосування норм галузевого законодавства [18]. Здавалося б, у статті 58 
Основного Закону України чітко встановлено, що «закони та інші нормативно-
правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують 
або скасовують відповідальність особи». Однак таке, на перший погляд, чітке 
формулювання все ж стало предметом його неодноразового офіційного тлумачення 
Конституційним Судом України щодо зворотної дії окремих нормативно-правових 
приписів законодавства України. У рішенні Конституційного Суду України від 
9 лютого 1999 р. № 1-рп/99 у справі № 1-7/99 зазначається, що «положення 
частини першої статті 58 Конституції України про зворотну дію в часі законів та 
інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на 
юридичних осіб. Але це не означає, що цей конституційний принцип не може 
поширюватись на закони та інші нормативно-правові акти, які пом’якшують або 
скасовують відповідальність юридичних осіб. Проте надання зворотної дії в часі 
таким нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої 
вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті». Однак цей 
інтерпретаційно-правовий акт лише став основою для подальших рішень 
Конституційного Суду № 6-рп/2000 від 19.04.2000 р., № 3-рп/2001 від 05.04.2001 р. 
та № 22-рп/2003 від 25.12.2003 р. та роз’яснень органів влади, наприклад, листа-
роз’яснення Мінекономрозвитку від 27.08.2012 р. № 3302-04/32330-12, затвердженого 
наказом ДПС України 06.07.2012 р. № 592 «Узагальнюючої податкової консультації з 
окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового 
кодексу України». 
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Розглянувши вказані правові документи, можна зауважити, що у них 
акцентується увага на декількох ключових складових зворотної дії нормативно-
правового акта: 

– зворотна дія має бути передбачена у самому акті (перехідних чи прикінцевих 
положеннях). Хоча правотворчі суб’єкти зазвичай зобов’язані дотримуватись 
наведених нижче конституційних положень; 

– нормативно-правові акти, як правило, зворотної дії не мають; 
– зворотна дія нормативно-правового акта допускається за умови відповідності 

конституційному принципу пом’якшення чи скасування відповідальності особи.  
Саме навколо останнього компоненту зворотної дії сьогодні точаться активні 

суперечки. Відповідно до згаданого вище рішення Конституційного Суду України 
від 9 лютого 1999 р. № 1-рп/99 зворотність дії нормативно-правового акта є 
обов’язковою за умови пом’якшення чи скасування відповідальності фізичної 
особи і можлива за таких же умов і стосовно юридичних осіб (до речі, стаття 67 
Закону Республіки Бєларусь «О нормативно правовых актах Республики Беларусь» 
до осіб відносить громадян, індивідуальних підприємців та юридичних осіб). Як 
бачимо, зворотність пов’язується із послабленням відповідальності. Однак цього, 
виходячи із гуманістичної і «людської» спрямованості правового регулювання у 
сучасній державі, явно недостатньо. Тому чимало фахівців висловлює думку про 
необхідність переходу від тільки відповідальності до правомочностей особи. Так, 
суддя Конституційного Суду України М.І. Козюбра в окремій думці у справі за 
конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» (справа про податки) [19] зазначав, що зворотна дія в 
часі законів та інших нормативно-правових актів має місце не тільки у разі 
пом’якшення або скасування ними відповідальності особи, а допускається, за 
умови спеціального застереження в законі чи іншому нормативно-правовому акті, 
також у випадках, коли ці акти спрямовані на поліпшення правового становища 
фізичних і юридичних осіб: сприяють здійсненню прав і свобод, звільняють від 
обов’язків. Такий підхід до зворотної дії забезпечує реалізацію статті 3 Конституції 
України, відповідно до якої «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». 
А «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави». 

Практика правового регулювання поставила перед правниками ще одне 
питання: чи стосується правило зворотної дії нормативно-правового акта у часі 
посадових осіб? Необхідність відповіді на це питання стала причиною розгляду 
Конституційним Судом України відповідних подань і прийняття рішень. А саме: 

– рішення № 1-зп/1997 у справі № 03/29-97 13 травня 1997 р. «Про офіційне 
тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22,243-25 
Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності 
депутатського мандата)», а саме: щодо можливості застосування статей 58, 78, 79, 81 
Конституції України до народних депутатів України, обраних до набуття нею 
чинності; 

– рішення Конституційного суду України № 22-рп/2003 (справа № 1-46/2003) 
від 25 грудня 2003 р. у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних 
депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 
Конституції України, згідно з яким одна й та сама особа не може бути 
Президентом України більше ніж два строки підряд. 
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Своїми рішеннями Конституційний Суд визнав, що закріплене у статті 58 
Основного Закону правило зворотності дії нормативно-правового акта стосується і 
посадових осіб. Цим фактично сформульовано норму (правову позицію) про те, що 
законодавче обмеження термінів перебування особи на посаді може мати тільки 
пряму дію.  

Однак такі висновки Конституційного Суду були сприйняті громадськістю 
далеко не однозначно. Так, суддя Конституційного Суду В.М. Шаповал, не 
погоджуючись із позицією своїх колег у справі № 1-46/2003, в окремій думці 
зазначив: «Практика встановлення обмежень щодо перебування однієї і тієї самої 
особи на посту (посаді) президента склалася ще в ХІХ столітті. У так званих 
пострадянських країнах встановлення відповідних обмежень було зумовлене 
намірами забезпечити державотворенню демократичний зміст. Це, зокрема, 
спричинило разом із запровадженням посади Президента України включення до 
Конституції (Основного Закону) України 1978 р. положення, за яким одна й та ж 
особа не може бути Президентом України (тоді – Української РСР) більше двох 
строків підряд. Вочевидь, що незастосування цільового способу тлумачення стало 
однією з причин недостатності Рішення і юридичної помилковості зроблених у 
ньому висновків». 

Наведені В.М. Шаповалом аргументи, на нашу думку, заслуговують на увагу. 
Колізія права фізичної особи на зайняття посади «слуги народу» та обмеження 
цього права зворотною дією нормативно-правового акта і права народу на 
контроль за представниками влади, зокрема, за термінами їх перебування на 
посаді, як видається, має вирішуватись в інтересах народу. Згадаймо норми 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які передбачають 
можливість обмеження мало чи не всіх особистісних прав людини в інтересах 
демократії, не кажучи вже про політичне право бути при владі. Саме тому стаття 58 
Конституції України не може братись до уваги при визначенні можливості 
зворотної дії нормативно-правового акта, який регламентує правовий статус 
державних службовців. З метою запобігання суперечкам і судовим розглядам, 
особливо коли йдеться про посадовців високого рівня, дане положення має бути 
закріплено в Законі України «Про нормативно-правові акти».  

Ще один аспект зворотної дії нормативно-правового акта, на який звертають 
увагу науковці, про який немає згадки у правових актах і який є необхідною 
складовою зворотної дії нормативно-правового акта. Така дія супроводжується (і це 
її основне призначення) переоцінкою юридичних фактів та правовідносин, що мали 
місце у минулому з моменту їх виникнення, приведенням їх у відповідність до нових 
вимог і, нарешті, компенсацію «втраченого» (якщо виникає така необхідність 
виходячи із ціннісних параметрів нового нормативно-правового акта). Ця умовна 
«тріада» є своєрідною юридичною конструкцією, і відсутність потенційної 
можливості використання хоча б одного з елементів унеможливлює зворотну дію 
нормативно-правового акта загалом. Так, у принципі не може мати зворотної дії 
закон про підвищення пенсійного віку у частині, що стосується часу виходу особи на 
пенсію. Інакше це б означало, що громадяни, які вийшли на пенсію до набуття 
чинності цим законом, але не досягли передбаченого у ньому віку, мали б як мінімум 
повернутися до праці і втратили би право на пенсійне забезпечення.  

Серед проектованих новел, що пропонуються до пенсійного законодавства 
України і пов’язані зі зворотною дією, є норми, покликані регламентувати право на 
пенсію працюючих пенсіонерів. Їхній ідейний зміст: пенсіонер, який працює, 
отримує або тільки пенсію, або тільки зарплату. У противників такої пенсійної 
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реформи виникне питання: чи можуть такі норми у випадку їх прийняття 
поширювати свою дію й на тих громадян, які набули право на пенсію і працюють 
до набуття чинності цими нормами; чи можна у даній ситуації виходити з 
принципу неможливості зворотної дії нормативно-правового акта (тим паче він 
погіршує становище працюючих пенсіонерів)? Почнемо з другого. Зворотна дія 
таких норм мала би проявлятися у тому, що працюючі пенсіонери були змушені 
повернути отримання ними кошти за період поєднання перебування на пенсії із 
роботою (на вибір – пенсію чи зарплату). У сучасному суспільстві це є практично 
неможливим і тому такі норми зворотної дії мати не можуть. Водночас такі норми 
з моменту набрання ними чинності можуть зобов’язати працюючих пенсіонерів 
вибрати одне із джерел існування, оскільки це буде їх пряма дія на триваючі 
правовідносини (визнавати такі норми неконституційними на основі статті 58 
Конституції України не буде підстав).  

Як показує аналіз нормативно-правових приписів, які регламентують зворотну 
дію нормативно-правового акта у часі у різних державах, формулюються приписи 
трьома способами: вказівка про неможливість зворотної дії і виокремлення 
винятків, коли вона допускається (стаття 58 Конституції України); аналогічно плюс 
перелік випадків, коли надання нормативно-правовому акту зворотної сили не 
допускається (стаття 67 Закону Республіки Бєларусь «Про нормативно-правові 
акти Республіки Бєларусь»); вказівка про те, що нормативно-правовий акт, як 
правило, не має зворотної сили (стаття 18 Закону Республіки Молдова «Про 
нормативні акти Уряду і інших органів центрального і місцевого публічного 
управління»). Кожен з підходів має свої позитиви та недоліки. 

На основі висловлених міркувань необхідно виокремити вихідні ознаки 
зворотної дії нормативно-правового акта у часі та запропонувати можливе 
офіційне визначення поняття. При цьому ми маємо брати за основу статтю 58 
Конституції України і мати на увазі, що норми Закону України «Про нормативно-
правові акти», які повинні регламентувати таку дію, не можуть виходити за межі 
конституційних приписів. До таких ознак можна віднести:  

– поширення дії акта на правовідносини та факти, що виникли до набрання 
ним чинності; 

– переоцінку юридичних фактів та правовідносин, що мали місце у минулому, 
має на меті приведення їх у відповідність до нових вимог та компенсацію «втрат» у 
випадку необхідності; 

– можливість мати місце у тих випадках, якщо поліпшується правовий статус 
фізичних та юридичних осіб і у випадках, передбачених законом стосовно 
посадових осіб. 

Відповідно зворотна дія нормативно-правового акта у часі – це здатність 
поширювати праворегулятивний вплив на відносини, що виникли до набрання ним 
чинності, поєднана із переоцінкою фактів та правовідносин минулого, 
приведенням їх у відповідність до нових вимог, компенсацією, спрямована на 
поліпшення правового статусу фізичних (за винятком посадових) та юридичних 
осіб. Дане визначення мало би бути пунктом першим статті про зворотну дію 
нормативно-правового акта у часі. 

Пункт другий даної статті доцільно сформулювати так: нормативно-правові 
акти чи їх окремі норми не можуть мати зворотної дії у часі, крім випадків коли 
вони, зокрема, пом’якшують або скасовують юридичну відповідальність, поліпшу-
ють правовий статус фізичних (за винятком правового статусу посадових осіб) та 
юридичних осіб [20].  
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Серед напрямів дії нормативно-правового акта у часі найменш дослідженою є 
переживаюча дія нормативно-правового акта. Вона полягає у тому, що старий 
нормативний акт, скасований новим, певною мірою продовжує діяти і після втрати 
ним своєї юридичної сили [21, с. 466]; новий нормативно-правовий акт поширюється 
тільки на «нові» факти, а на «старі» факти, котрі ще тривають, продовжує діяти 
попередній нормативно-правовий акт [16, с. 132]. Поєднуючи переживаючу дію 
скасованого із перспективною дією нового нормативно-правового акта, науковці 
оперують для їх позначення терміном «ультраактивна форма дії» [3, с. 59]. 
Термінологічний плюралізм, звичайно, є необхідним, але він, гадаємо, не завжди 
сприяє практичному застосуванню загальновизнаного розуміння переживаючої дії. 
Наприклад, дослідник ставить питання про те чи можна вважати, що частина третя 
статті 5 Цивільного кодексу України (в якій зазначається: «якщо цивільні 
відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який 
втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та 
обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності») закріплює 
переживаючу дію цивільного законодавства? І відповідає, що так [22]. На нашу 
думку, дана позиція потребує уточнення. У вказаній правовій нормі законодавець, 
видається, встановлює пряму дія норм нового ЦК України на триваючі 
правовідносини, і водночас не заперечує можливості переживаючої дії норм 
старого ЦК України стосовно прав і обов’язків, які виникли до набрання чинності 
новим ЦК України. Запропоноване законодавче формулювання також не відповідає 
вимогам нормопроектувальної техніки: зіставивши частину третю статті 5 із пунктом 4 
Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, в якому закріплено, що «щодо 
цивільних відносин, які виникли до набрання ним чинності, положення цього 
Кодексу застосовуються до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують 
існувати після набрання ним чинності», можна зауважити порушення логічної 
вимоги про несуперечність нормативно-правових приписів. 

Досліджуючи перехідні чи прикінцеві положення різних нормативно-правових 
актів України, можна констатувати, що у більшості випадків нормативні 
визначення переживаючої дії «старих» нормативно-правових актів формулюється 
доступно, зрозуміло та однозначно (наприклад, пункти 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 нового 
Кримінального процесуального кодексу України). Водночас можна зустріти і 
приписи, щодо яких можна дискутувати. Так, у пункті 5 підрозділу 1 «Особливості 
справляння податку на доходи фізичних осіб» розділу ХХ «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України встановлено, що: «якщо норми інших законів 
містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей 
їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм 
адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів 
або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється 
на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 
статті 169 розділу ІV цього Кодексу для відповідного року». Виникає питання: 
який розмір неоподаткованого мінімуму буде братися за основу у випадку змін 
норм кримінального чи адміністративного законів, якщо він впливає на 
кваліфікацію? 

З метою запобігання створенню норм, які чітко не окреслюють переживаючу 
дію нормативно-правових актів у часі, доцільно на нормативному рівні закріпити 
визначення такої дії – насамперед у Законі України «Про нормативно-правові 
акти». За основу можна взяти загальновідоме розуміння переживаючої дії 
нормативно-правових актів: це їх здатність поширювати праворегулятивний вплив 
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на відносини, які виникли до набрання чинності новими нормативно-правовими 
актами і тривають після набрання ними чинності.  

До формальних (організаційних) вимог, що ставляться до регулювання 
напряму дії нормативно-правового акта у часі можна віднести: 

– обов’язковість введення у проекти створюваних нормативних документів 
прикінцевих та перехідних положень. У прикінцевих положеннях має визначатись 
порядок (насамперед момент) набрання нормативно-правовим актом чинності, а у 
перехідних – напрям його дії у часі; 

– формулювання норм, які визначають напрям дії нормативно-правового акта 
у часі мають відповідати визнаному на доктринальному рівні розумінню прямої, 
зворотної та переживаючої дій.  

На основі проведеного аналізу можна запропонувати ввести у проект Закону 
України «Про нормативно-правові акти» спеціальну норму про напрям дії норма-
тивно-правових актів у часі в наступній редакції.  

Напрям дії нормативно-правового акта у часі – це його нормативно 
визначений праворегулятивний вплив на минулі, існуючі та майбутні суспільні 
відносини.  

Пряма дія нормативно-правового акта у часі це – його здатність регулювати 
відносини, що виникли після набрання ним чинності, а також відносини, які виникли 
до набрання ним чинності і продовжують існувати, однак лише стосовно прав та 
обов’язків суб’єктів правовідносин, що виникли після набрання ним чинності. 

Зворотна дія нормативно-правового акта у часі це – його здатність регулювати 
відносини, що виникли до набрання ним чинності, поєднана із переоцінкою фактів та 
відносин минулого, приведенням їх у відповідність до нових вимог, компенсацією, 
спрямована на поліпшення правового статусу фізичних (за винятком посадових) та 
юридичних осіб. Нормативно-правові акти чи їх окремі норми не можуть мати 
зворотної дії у часі, крім випадків коли вони, зокрема, пом’якшують або скасовують 
юридичну відповідальність, поліпшують правовий статус фізичних (за винятком 
правового статусу посадових осіб) та юридичних осіб. 

Переживаюча дія нормативно-правового акта це – його здатність продовжувати 
регулювати відносини, які виникли до набрання чинності новим нормативно-
правовим актом і тривають після набрання ним чинності.  

Нормативне закріплення визначень напрямів дії нормативно-правових акті у 
часі забезпечить їх правильне розуміння і належне застосування на практиці. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с действием нормативно-правовых 
актов Украины во времени. Обращается внимание на отдельные спорные моменты, 
связанные с направлением действия конкретных законов Украины, анализируются 
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нормативно-правовых актов и предлагаются пути их совершенствования. 
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У статті проаналізовано деякі питання наукового дослідження джерел права, 
виявлено юридичну природу системи джерел права.  

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

Розвиток сучасної правової системи України супроводжується такими 
закономірностями, як: спрямованість правового регулювання загальновизнаними 
нормами та принципами права, урізноманітненість зовнішніх форм (джерел) права, 
формування цілісної їх системи під впливом міжнародних правових стандартів. 
Усе це потребує поглибленого наукового аналізу, зокрема, у частині становлення 
цілісного нормативно-правового комплексу – системи джерел права України. Як у 
міжнародній та зарубіжній, так і вітчизняній юридичній літературі питанням 
джерел права, їх співвідношенню із формою права, особливостями їх різновидів 
приділено достатню увагу, зокрема, у працях Ж.-Л. Бержеля, С.В. Бошно, 
В.Г. Буткевича, Т.В. Гурової, Р. Давіда, Л.М. Ентіна, С.Л. Зівса, С.Ю. Кашкіна, 
Р. Леже, Л.А. Луць, М.М. Марченка, К. Осакве, Н.М. Пархоменко, А.Х. Саїдова, 
Ю.О. Тіхомірова, В.О. Толстіка, Б.М. Топорніна та ін. Зазначимо, що ці питання є 
постійним об’єктом, зокрема і загальнотеоретичних досліджень. Проте, як у 
юридичній науці в цілому, так і в загальній теорії права, зокрема, малодослід-
женими залишаються питання системи джерел права. Деякі аспекти цих питань 
висвітлені у працях: Ж.-Л. Бержеля, Л.А. Луць, М.М. Марченко, Н.М. Пархоменко, 
Р.Б. Тополевського. 

При цьому немає і дотепер уподібненого поняття «джерело права». 
Так, С.С. Алексєєв під джерелом права розуміє державні чи визнані нею 

офіційні документальні способи виразу та закріплення норм права, надання їм 
юридичного, загальнообов’язкового значення [1, с. 76]. Зокрема, Н.М. Пархоменко 
джерелом права називає зовнішню форму об’єктивації правової норми, яка тільки 
після об’єктивовацій у певній формі стає загальнообов’язковою, а її реалізація 
забезпечується відповідними засобами державного примусу [2, с. 233]. Дослідник 
В.М. Баранов зазначає, що теорія права оперує цим поняттям вже декілька століть. 
Під джерелом права розуміють як ті фактори, що зумовлюють правові норми, 
викликають їх до життя, так і форми об’єктивації норм права. Але саме у 
юридичному розумінні джерело права є формою виразу, об’єктивації нормативної 
державної волі – зовнішніми формами права [3, с. 266–268]. 

Як зазначає М.М. Вопленко, джерело права є метафорою, що образно показує 
вихідний пункт, походження, концентрацію правової матерії [4, с. 4]. І використання 
терміна «джерело права» в аспекті юридичного формалізованого прояву як 
документального носія правових норм дає підстави ототожнювати його з поняттям 
форми права [5, с. 4–5]. 
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При цьому потрібно зважати на спеціальну юридичну термінологію, властиву 
саме для правознавства. А відтак, і на те, що поняття «зовнішня форма (джерело) 
права» має категоріальний статус у юридичній науці і відображає певну систему 
наукових знань (насамперед, у межах теорії права) [6, с. 56]. 

Так, категорія «зовнішня форма (джерело) права» відображає багатозначність 
поняття «джерело права», вказуючи за допомогою терміна «зовнішня форма» на 
межі відповідного контексту, тобто наявність правового документа. 

Важливим є і виявлення юридичної природи зовнішніх форм (джерел) права. 
В юридичній літературі зазначено, що, як правило, всі джерела права є формально-
обов’язковим волевиявленням компетентних суб’єктів; містять нормативно-правові 
приписи, за допомогою яких об’єктивуються принципи чи норми права; мають 
загальнообов’язковий характер; письмову зовнішню форму виразу, визначені межі 
дії, юридичну силу та спрямовані на врегулювання, охорону та захист суспільних 
відносин [7, с. 47]. 

Наявність цих властивостей дає змогу розрізняти джерела права між собою. В 
юридичній літературі виокремлюють такі основні зовнішні форми (джерела) права: 
1) нормативно-правовий акт; 2) нормативно-правовий договір; 3) правовий звичай; 
4) правовий прецедент; 5) принципи права; 6) правова доктрина; 7) релігійні джерела 
[8, с. 193]. 

У кожній правовій системі світу, а також у міждержавних правових системах 
джерела права мають характерні особливості, зумовлені соціальними факторами, 
відмінності щодо кількості та питомої ваги конкретних джерел. У відповідному 
типі правових систем, національній чи міждержавній правовій системі функціонує 
і специфічна система джерел права, яка формується у конкретно-історичних умовах і 
залежить від рівня розвитку конкретного суспільства. 

Термін «система джерел права» дедалі частіше використовується у вітчизняній 
юридичній літературі, хоча попри це в українській юридичній науці та практиці 
стійке використання має поняття «система законодавства» у широкому розумінні 
(як сукупність нормативно-правових актів). Останнє свідчить про те, що єдина 
вітчизняна концепція «системи джерел права» не сформована і дотепер, а це 
породжує низку проблем у вітчизняній юридичній науці та в юридичній практиці. 

В юридичній літературі висловлені деякі позиції стосовно поняття система 
джерел права. 

Так, Н.М. Пархоменко у монографії «Джерела права: проблеми теорії та 
методології» характеризує систему джерел права як органічну, комплексну, 
багаторівневу, динамічну й відкриту систему, складові елементи якої об’єднані 
структурними зв’язками, кожний елемент якої є самостійним і може бути 
досліджений окремо [9, с. 200]. 

Водночас, Р.Б. Тополевський визначає систему джерел права як сукупність 
всіх форм юридичного закріплення і організаційного забезпечення інформації про 
загальнообов’язкові правила поведінки (юридичні норми) у сукупності їх взаємо-
зв’язків (генетичних, структурних і функціональних), через які об’єктивуються 
нормативні приписи галузі права, нормативні складові національної чи 
регіональної (наднаціональної) правової системи чи міжнародного правопорядку 
[10, с. 11]. 

На думку Л.А. Луць, система джерел права – це комплекс взаємопов’язаних та 
взаємоузгоджених нормативно-правових приписів, які об’єктивовані у відповідних 
зовнішніх формах і утворюють нормативно-правову організацію, необхідну для 
забезпечення правового регулювання у будь-якому суспільстві [8, с. 163]. 
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Перш ніж перейти до аналізу такого явища, як система джерел права, 
насамперед, важливо з’ясувати поняття «система». Цей термін означає порядок, 
систематичність [11, с. 379]. Тлумачні словники української мови дають таке 
розуміння терміна «система»: по-перше, це порядок, зумовлений правильним, 
планомірним розташуванням і взаємними зв’язками частин чого-небудь; продуманий 
план; зведений, прийнятий порядок [12, с. 592]; певні принципи у розташуванні 
пов’язаних між собою частин чого-небудь [13, с. 1058]. По-друге, форма організації, 
будова чого-небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ тощо); 
форма суспільного устрою, формація. По-третє, сукупність яких-небудь елементів, 
одиниць, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням. По-четверте, 
будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих і функціону-
ючих частин [12, с. 592], які є у взаємозв’язку [13, с. 1058].  

Зокрема, М.М. Марченко зазначає, що родовими та видовими ознаками 
різноманітних систем є: наявність структурних елементів; системоутворювальні 
зв’язки між елементами; утворення цілісної системи в результаті взаємозв’язку та 
взаємодії утворювальних її елементів; наявність у структурних елементів певної 
автономії і відносної самостійності по відношенню одне до одного, а системи в 
цілому – по відношенню до оточуючих систем [14, с. 175]. 

Аналізуючи таке явище, як система джерел права, потрібно звернути увагу на 
основні позиції щодо її юридичної природи, висвітлені в юридичній літературі. 

Так, Н.М. Пархоменко виокремлює такі ознаки системи джерел права виділяє 
такі: а) вона складається з багатьох різнорідних частин – підсистем джерел права – 
системи нормативно-правових актів, системи нормативно-правових договорів, 
системи правових прецедентів, які взаємодіють завдяки системним зв’язкам; б) її 
здатність до змін унаслідок впливу, як з боку інших підсистем правової системи, 
так і з боку нормоутворених джерел права; різка зміна обставин може призвести до 
її нестабільності, до фрагментації системи джерел права, коли частина джерел 
права не діє, або суперечить іншій частині, паралізуючи її; в) у процесі розвитку 
переходить з рівня на рівень – від звичаєвого неписаного права – до писаного 
права, від фрагментарних нормативних сукупностей через кодифікацію – до 
складної динамічної системи; г) у процесі функціонування завдяки системним 
зв’язкам виявляються нові принципи правоположення, приписи існування яких не 
передбачені у процесі її формування, які прямо не закріплені в юридичних джерелах 
права; д) охоплює національну; ієрархічну та горизонтальну (галузеву) структуру; 
е) характеризується внутрішньою узгодженістю (взаємозв’язок та несуперечність 
джерел права); є) має суб’єктивно-об’єктивний характер (суб’єктивний – системність 
джерел права формується суб’єктами правотворчості, але при цьому є об’єктивна 
потреба її існування); ж) спостерігається активний характер джерел права, що 
виявляється не лише стосовно системи права чи правової системи загалом, але й 
щодо безпосередньо пов’язаних із правом систем (судової, системи законодавчих і 
виконавчих органів державної влади тощо); з) наділена динамічністю, що 
виявляється у такому: пряма та безпосередня дія; удосконалення джерел права; 
оновлення; процеси диференціації та інтеграції джерел права [9, с. 183].  

Визнаючи правильність цієї позиції, водночас потрібно зазначити, що 
характеристика системи джерел права мала б здійснюватися, насамперед, на основі 
системного підходу, у межах якого необхідно виявити первинні елементи, вста-
новити постійні зв’язки між ними, виокремити її структуру, мету та особливості 
функціонування структурних частин. Саме такий підхід застосовується до 
характеристики системи джерел права Л.А. Луць, що дозволяє їй виокремити такі 
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основні ознаки: 1) система джерел права – це зовнішня форма системи права; 2) первин-
ним елементом її є нормативно-правовий припис, через який формалізується та 
об’єктивується норма права; 3) нормативно-правові приписи взаємопов’язані та 
взаємоузгоджені; 4) вона є поліструктурним утворенням; 5) структурними частинами 
системи джерел права є: нормативно-правові інститути, нормативно-правові галузі 
та інші системні утворення; 6) вона є нормативно-правовою організацією, 
необхідною для забезпечення правового регулювання в будь-якому суспільстві; 
7) нормативно-правові приписи об’єктивуються у відповідних зовнішніх формах 
права; 8) має динамічний, значною мірою суб’єктивний характер (залежить від 
діяльності суб’єктів правотворчості) [8, с. 196]. 

Так, первинним елементом системи джерел права необхідно вважати 
нормативно-правовий припис, оскільки він є мінімальною неподільною одиницею і 
відображає норму права, яка об’єктивується у різних джерелах права. 

У цьому контексті не можна погодитися з тими авторами, які складовим 
елементом системи джерел права вважають норму права, адже відомо – вона є 
первинним елементом іншої цілісності системи права. 

Нормативно-правовий припис на відміну від норми права, яка становить 
логічну конструкцію, є логічно та граматично завершеним та об’єктивованим 
назовні судженням. 

Ще однією ознакою системи джерел права є взаємопов’язаність та взаємо-
узгодженість нормативно-правових приписів [8, с. 196]. Взаємоузгодженість 
нормативно-правових приписів означає взаємозв’язок та несуперечність джерел 
права [9, с. 185]. На таку особливість системи джерел права вказують Л.А. Луць, 
Н.М. Пархоменко і Р.Б. Тополевський. 

Як відомо, між елементами множини, що утворюють будь-яку систему, 
встановлюються певні зв’язки та відносини, які є однією з характеристик цієї 
системи. Водночас системність означає сукупність стійких зв’язків та відносин, що 
виникають між її елементами, створюючи єдине ціле, дає їм змогу забезпечити цю 
ефективність [10, с. 13].  

Для характеристики системи джерел права важливим є аналіз її внутрішньої 
будови (структури). Структура – це внутрішня організація чого-небудь, властива 
об’єктам, що є системою, яка характеризується через сутнісні, відносно стійкі 
зв’язки між її елементами при частковому або повному абстрагуванні від якісних 
характеристик цих елементів. Структура забезпечує збереження основних власти-
востей та функцій системи в разі різноманітних її змін [15, с. 611]. Структура – це 
така внутрішня організація системи джерел права, характер побудови якої залежить 
від природи і закономірностей її розвитку [16, с. 61–62]. До основних структурних 
частин системи джерел права у юридичній літературі зачислюють: нормативно-
правові інститути, нормативно-правові галузі та інші системні утворення [8, с. 196]. 
Тобто система джерел права, на відміну від системи права, є поліструктурним 
утворенням. 

Слушною є думка тих авторів, які вважають, що динамічність – одна з ознак 
системи джерел права. Будь-яка система джерел права є у постійному «русі», 
оскільки функціонує у суспільстві, яке постійно розвивається. Розвиток цієї 
системи відбувається за декількома напрямами. По-перше, це введення нових форм 
об’єктивації норм права. Це також удосконалення вже наявної системи джерел 
права шляхом прийняття нових джерел права, внесення змін і доповнень до вже 
існуючих, їх систематизація. Крім цього, відмова від окремих форм об’єктивації 
норм права [17, с. 71].  



Н. Хомюк 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58 31 

Крім цього, деякі автори зазначають, що для системи джерел права є 
притаманна ієрархія джерел права. Ієрархічність джерел – одна із суттєвих 
властивостей форм права, є важливим вираженням внутрішньо системних зв’язків 
джерел права [18, с. 108]. На думку В.О. Толстіка, система джерел права є 
багаторівневою або ієрархічною. Для таких систем ієрархічність є атрибутом, без 
якого вона не може ні існувати, ні мислитися. При цьому ієрархія – це не 
специфічна властивість, а загальне, не випадкове, а необхідне, не зовнішнє, а 
внутрішнє. Загальнотеоретичне осмислення такої властивості системи джерел 
права, як ієрархічність, слугуватиме пізнанню її якостей [19, с. 13]. 

Але не можна погодитися з тим, що це єдина характерна властивість для 
внутрішньої організації нормативно-правових приписів у межах системи джерел 
права. Адже відомо, що для цієї системи характерні не лише вертикальні зв’язки, а 
й горизонтальні зв’язки, зокрема, між джерелами рівної юридичної сили. Водночас 
відомо, що всі нормативно-правові приписи об’єктивуються у відповідних 
зовнішніх формах. 

І як стверджує Ж.-Л. Бержель, немає такого юридичного порядку, який би 
надавав перевагу винятково одному із джерел і нехтував іншими [20, с. 89]. 

Характеристика юридичної природи системи джерел права була б не повною за 
відсутності знань про такі її складові частини, як підсистема нормативно-правових 
актів, підсистема нормативно-правових договорів, прецедентна підсистема тощо. Так, 
зокрема у межах сучасної системи джерел права України нормативно-правові приписи 
об’єктивуються у нормативно-правових актах, нормативно-правових договорах та 
правових звичаях. І оскільки останні не мають власної зовнішньої форми виразу, їх 
приписи об’єктивуються у нормативно-правових актах та нормативно-правових 
договорах, то основними підсистемами є нормативно-актна (містить закони та 
підзаконні акти) та нормативно-договірна (містить міжнародні договори та колективні 
договори). 

Важливим при цьому видається розмежування понять «система джерел права», 
«система нормативно-правових актів», «система законодавства». 

Система джерел права, як вже було зазначено, є найширшим поняттям і 
комплексом взаємопов’язаних та взаємоузгоджених нормативно-правових приписів, 
що об’єктивовані у відповідних зовнішніх формах права.  

До складу системи джерел права входять система нормативно-правових актів, 
яка є комплексом нормативно-правових приписів, що містяться у нормативно-
правових актах (законах та підзаконних актах), а до складу останньої входять дві 
підсистеми: законодавства та підзаконних нормативно-правових актів. 

При цьому під системою законодавства потрібно розуміти комплекс приписів, 
що містяться у законах. 

Ці підсистеми взаємопов’язані та взаємодіють у межах системи джерел права, 
забезпечуючи її цілісність, тобто нормативно-правову організацію, необхідну для 
правового регулювання суспільних відносин. Ці та інші питання потребують 
поглибленого аналізу і є важливими для характеристики сучасної системи джерел 
права України. 
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В статье анализируются некоторые вопросы научного исследования источников 
права, раскрыта юридическая природа системы источников права. 
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ПРАВОТВОРЧІ ПОМИЛКИ:  
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті висвітлено стан наукового дослідження правотворчих помилок, здійснено 
їх загальнотеоретичну характеристику.  

Ключові слова: правотворчість, правотворча помилка. 

Інтенсивний розвиток системи джерел права зумовлює збільшення кількості та 
урізноманітненість правових регуляторів, а також посилює увагу до їх якості. І це 
підставно, адже у системі джерел права України спостерігається низка деформацій 
і, зокрема, значної кількості правотворчих помилок. 

Питання правотворчих помилок не обділене увагою як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених, зокрема, вони висвітлені у працях В.М. Баранова, І.О. Билі-
Сабадаш, М.М. Вопленка, Ж.О. Дзейко, Т.В. Кашаніної, В.М. Карташова, В.М. Косо-
вича, О.С. Лашкова, О.Б. Лісюткіна, В.М. Сирих та ін. 

Проте, і до сьогодні дискусійними залишаються питання їх юридичної природи 
та видових особливостей. 

У науковій літературі правотворчу помилку розуміють по-різному. Так В.М. Бара-
нов правотворчою помилкою називає офіційно реалізовану, добросовісну оману, 
результат неправильних дій нормотворчого органу, який порушує загальні принципи 
або конкретні норми правотворення, що не відповідає рівню та закономірностям 
державно-необхідного розвитку регульованих відносин тягне за собою шляхом 
видання хибної норми права несприятливі соціальні юридичні наслідки [1, с. 129]. 
На думку А.С. Лашкова, правотворчою помилкою є неадекватний (відставання чи 
випередження досягнутого рівня зрілості регульованих відносин) економічним, 
політичним, психологічним, організаційним цілям, логіко-гносеологічним законо-
мірностям правотворення результат офіційного оприлюднення юридичної норми, 
інституту права, який порушує в силу добросовісної омани чи умисного 
протиправного діяння загальні принципи чи конкретні правила правотворення, що 
викликає чи здатний викликати негативні соціальні та юридичні наслідки та 
виступає основою для вимоги від зобов’язаної сторони усунути допущену помилку, 
відшкодувати спричинену шкоду [2, с. 11]. Водночас В.М. Сирих під правотворчою 
помилкою розуміє відступ від вимог правотворчої техніки, логіки, граматики, яке 
знижує якість нормативно – правового акта, ускладнює його тлумачення і 
перешкоджає реалізації норм права в конкретних відносинах [3, с. 189].  

Зокрема, Т.М. Москалькова визначає правотворчу помилку як прийняття норми 
закону, реалізація якого на практиці породжує несправедливість і соціальну 
напруженість (потрясіння), тягне інші негативні суспільно-політичні, економічні, 
фінансові чи соціальні наслідки, знижує рівень гарантованості прав та інтересів 
особи, ефективність правозастосовчої діяльності, підриває основи державної 
безпеки, руйнує принципи побудови демократичного суспільства і системи 
управління [4, с. 18]. 
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На думку А.Б. Лісюткіна, правотворча помилка – це негативний результат, 
обумовлений складністю і суперечністю соціального розвитку і неправильністю 
юридично значущих дій учасників суспільних відносин, який перешкоджає 
досягненню поставленої мети і припускає можливість виникнення або зміни 
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасників суспільних відносин [5, c. 21–26]. 

Складність формулювання поняття правотворчої помилки зумовлена полі-
семізмом самого слова помилка, яке у тлумачних словниках вживається у таких 
значеннях, як: 1) неправильність у підрахунках, написанні слова; неправильність, 
неточність у певному механізмі, пристрої, схемі; 2) неправильна думка, хибне 
уявлення про когось, про щось; 3) некоректність результату певних дій; дія, яка 
призводить до некоректного результату [6, с. 1041]; 4) невірність, промах, огріх, 
обмовка чи непорозуміння, погане, помилкове розпорядження чи вчинок, 
ненавмисний вчинок або мимовільне, ненавмисне викривлення чогось [7, с. 780]; 
5) неправильність у підрахунках, написанні слова; похибка; неправильне уявлення 
про когось, щось [8, с. 787]; неправильність у вчинках, діях; некоректність 
результату певних дій [9, с. 118]. 

Різновидом помилок є юридична помилка, якою називають негативний 
результат, що зумовлений складністю та суперечливістю соціального розвитку 
та неправильністю юридично значущих дій учасників суспільних відносин, 
який перешкоджає досягненню поставлених цілей та передбачає можливість 
виникнення або зміни суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників 
суспільних відносин [5, с. 26]; неправильне знання, яке отримане особою під 
впливом омани стосовно юридичних обставин щодо вчинюваного нею діяння [10, 
с. 20]; негативне і шкідливе соціально-правове відхилення в юридичній діяльності, 
яке є результатом добросовісної помилки її суб’єктів та (чи) учасників, виявляється 
у вигляді погрішності (дефекту, недоліку) в її змісті і формі на всіх стадіях 
юридичного процесу і спричинює певні юридичні наслідки [11, с. 11]. 

Деякі вчені ототожнюють поняття «помилка у праві» з поняттям «юридична 
помилка». Так, під помилками у праві розуміють неадекватне, алогічне уявлення 
дієздатної особи про характер та наслідки своєї поведінки [12, с. 654]; негативний 
результат, який перешкоджає досягненню офіційно проголошених цілей, прав і 
свобод, охоронюваних законом інтересів, що характеризується наслідками 
помилок у вигляді соціальної шкоди, яка наноситься суспільним відносинам 
(дестабілізація існуючої економічної системи, політичного устрою, правопорядку; 
негативний вплив на ефективність дії норм права у суспільстві) [13, с. 8–9].  

Правотворча помилка є видовим поняттям по відношенню до поняття 
«правова помилка» в обсяг якого входять також правореалізаційні, правозастосовчі 
та правотлумачні помилки.  

Поняття помилки часто визначається за допомогою слів недоліки та дефекти, 
а інколи ототожнюється з ними. Щоправда, видається, що трактування поняття 
«помилка» через слово «недолік», є невдалим, оскільки в українській мові слово 
«недолік» є похідним від дієслова «лічити» та означає невідповідність у 
кількісних показниках. Відтак, слово «недолік», яке використовується в юрис-
пруденції, є калькуванням з російської мови («недостаток»), якому в українській 
мові відповідниками є «хиба», «вада». 

Часто поняття «помилка» ототожнюється з поняттям «дефект» (дефект права, 
правовий дефект). Хоча у цьому випадку має місце родове (дефект) та видове 
(помилка) поняття. Так, у тлумачних словниках дефект інтерпретують як ваду, 
псування, помилку, ушкодження, відхилення, патологію [14]; а у законодавстві 
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України під дефектом розуміють невідповідність до вимог, встановлених 
виробником та законодавством [15], відхилення якості, форми або фактичних 
розмірів елементів та конструкцій від вимог нормативно технічної чи проектної 
документації [16]. 

Отже, якщо дефекти є невідповідністю властивостей реального та ідеального 
явища, а різновидом такої невідповідності є і помилка, то правотворчі помилки є 
видом ширшого родового поняття «дефекти права». 

Стосовно ознак правотворчих помилок є велика кількість авторських позицій, 
що суттєво відрізняються між собою. 

Натомість О.Б. Лісюткін відстоює позицію, що ознаками помилки у праві є 
наступні: помилка є ненавмисною неточністю, що зумовлена неможливістю свідомості 
передбачати настання негативного результату; помилка володіє подвійною природою – 
об’єктивно-суб’єктивною; помилка по своїй суті завжди «об’єктивно-протиправне 
явище», оскільки вона не відповідає суспільно значущій меті і перешкоджає 
досягненню позитивного результату; помилка припускає можливість виникнення, 
зміни або припинення правовідношення; помилка – негативне явище, яке сприяє 
формуванню умов для настання несприятливих наслідків для тих або інших учасників 
відносин [5, с. 20–26]. При цьому до ознак помилок у праві належать такі: вони є 
негативним результатом, як наслідок неправильної вольової дії соціального суб’єкта; 
вони повинні бути суттєвими, тобто перешкоджати особі реалізувати свої права, 
свободи та законні інтереси; є об’єктивно протиправним явищем соціальної дійсності; 
потребують проведення відповідних юридично значимих процедур з метою виявлення 
та виправлення помилки у встановленому законом порядку; мають неумисний 
характер та сприяють створенню умов для настання негативних наслідків для 
учасників правовідносин [17]. 

Так, О.Б. Купцова до основних ознак правотворчої помилки зачислює: 
створення перешкод досягненню офіційно проголошених цілей держави; 
невідповідність правового регулювання потребам державно-правового розвитку; 
наявність дисфункційної діяльності держави [18, с. 460–467]. 

Водночас, А.А. Морозова до ознак правотворчої помилки зачислює: 
неумисність помилки; неможливість застосування будь-якого виду юридичної 
відповідальності за допущення правотворчої помилки; наявність негативного 
результату; наявність спеціального суб’єкта допущення помилки; наявність 
офіційного визнання та спеціальної процедури виправлення [19, с. 5–11]. 

Поряд з цим, у юридичній літературі ведеться дискусія стосовно того, що слід 
вважати правотворчою помилкою, діяльність чи її результат. Одні автори 
(Н.В. Карташова, А.А. Топоров та ін.) під помилкою розуміють відхилення у право-
творчій діяльності. Зокрема, В.М. Карташов пропонує безпосередньо аналізувати 
помилкову правотворчу діяльність та основні її властивості, в тому числі і її 
результати (помилки та їх наслідки).  

Однак, більшість авторів (Ж.О. Дзейко, О.С. Лашков, Є.В. Лукашева та ін.) 
дотримуються думки, що під правотворчою помилкою слід розуміти саме 
неадекватний результат правотворчої діяльності.  

Але видається, що помилка може мати місце як на будь-якій стадії 
правотворчості (діяльнісна форма, яка виражається у неналежній діяльності 
правотворчого суб’єкта), так і у чинних джерелах правах (документальна форма). 
Поява документальної форми правотворчих помилок зумовлена порушенням вимог 
правотворчої техніки, а діяльнісної – правотворчої технології. 

Правотворчі помилки перешкоджають або унеможливлюють досягнення 
очікуваного результату правового регулювання, оскільки, безсумнівно, перешкоджа-
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ють ефективній реалізації правових норм, що тягне за собою негативні соціальні, 
політичні та правові наслідки. Однак слід звернути увагу на те, що такі негативні 
наслідки можуть бути як реальними, так і потенційними, адже виявлення 
правотворчої помилки протягом нетривалого періоду дії закону може запобігти 
настання таких наслідків, однак не нівелює сам факт існування правотворчої 
помилки та пов’язане з цим зниження якості правового регулювання. При цьому 
варто відрізняти помилки при творенні законів та правотворчі новації, які також за 
своєю суттю часто є відступленням від загальноприйнятих норм правотворення, 
але спричинюють запровадження нової позитивної практики та є реакцією на зміни 
суспільних відносин. 

У науковій літературі обговорюється питання і про форму вини при вчиненні 
помилок (умисел, необережність). Наявні з цього приводу погляди можна поділити 
на дві основні групи. Одні вчені (М.Л. Давидова, Е.В. Казгерієва, В.В. Лазарєв, 
О.С. Лашков) обстоюють позицію, що суб’єктивну сторону правотворчих помилок 
може становити як необережність, так і умисел. Так, В.В. Лазарєв вважає, що 
помилка передбачає вияв волі – негативної чи позитивної, в формі дії чи 
бездіяльності, але обов’язково тієї, яка не відповідає вимогам, що визнані в цьому 
суспільстві та правовій системі дійсними [20, с. 140]. А М.Л. Давидова застерігає, 
що пов’язування правотворчих помилок лише з ненавмисними діями законодавця 
породжує бажання видати свої дії чи бездіяльність за правотворчу помилку і 
уникнути відповідальності [21, с. 317].  

Інші вчені (В.М. Баранов, Ж.О. Дзейко, Н.В. Карташова, П.Б. Євграфов) вважають, 
що юридична помилка може бути лише добросовісною, тобто без умислу на її 
вчинення [22, с. 120].  

Видається, що питання про умисел чи необережність є актуальним лише в 
тому випадку, коли аналізувати помилки у правотворчій діяльності, яка залежить 
від суб’єкта правотворення і в подальшому може лише стати підставою для 
притягнення до юридичної відповідальності правотворчого суб’єкта. Що ж до 
помилок у джерелах права, то вони є явищем об’єктивним та проявляються у хибах 
правових документів, що своєю чергою, може зумовити правозастосовчі та 
правореалізаційні помилки. 

Для розкриття правової природи правотворчих помилок важливою є їх 
диференціація на окремі види. В юридичній літературі висловлюються різноманітні 
міркування стосовно класифікації правотворчих помилок. 

Поширеними критеріями класифікації правотворчих помилок є: галузі 
законодавства (помилки у конституційному, цивільному, кримінальному та інших 
галузях), дуальний характер права (помилки у приватній чи публічній галузях), 
ступінь істинності (спірні та безспірні помилки), зовнішня форма джерел права, в 
яких допускаються помилки (в міжнародних договорах, конституціях, кодексах, 
законах тощо), сфери впливу (помилки в економічній, політичній, соціальній та 
інших сферах), характер відкритості (явні та латентні помилки), ступінь поширення 
(поширені та непоширені помилки), характер наслідків (помилки, які нанесли 
матеріальну, моральну чи організаційну шкоду; спричинили неправильну орієнтацію 
юридичної практики або ріст протиправної активності), елементи структури правової 
норми, в яких допущено помилку (помилки у гіпотезі, диспозиції, санкції), ступінь 
юридичного врегулювання певної сфери суспільних відносин (помилки, які допущені 
через відсутність регламентації, недостатність регламентації чи надмірну регуляцію). 

Окрім того, правотворчі помилки класифікують за такими критеріями: за 
психологічним механізмом формування – умисні та неумисні правотворчі помилки 
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[2, с. 11]; за видом порушених вимог правотворчі помилки поділяють на три класи: 
юридичні, логічні та граматичні помилки, які, своєю чергою, диференційовані на 
окремі види [23]; за формами усунення (виправлення) – ті, що можуть бути усунені 
самим правотворчим органом в процесі його діяльності (такі помилки деякі вчені 
(наприклад С.В. Полєніна [24, с. 26]) не вважають правотворчими в прямому 
розумінні) та помилки, які виявляються після набуття нормативним актом законної 
сили [25, с. 249–257]; за рівнем складності (за характером наслідків) виділяють 
елементарні (прості) та системні (багатофакторні) помилки [26, с. 26–41]; залежно 
від ознак, що характеризують якість закону, в разі закріплення яких допущені 
помилки: ознаки, які характеризують зміст та ознаки, які стосуються зовнішньої 
форми [27, с. 304]. 

Оскільки правотворчі помилки допускаються як в процесі правотворчої 
діяльності, так і в її результатах – джерелах права, оптимальним видається поділ на 
помилки в правотворчій діяльності та помилки в її результатах. 

Важливим критерієм для диференціації правотворчих помилок в результатах 
правотворчої діяльності (джерелах права) є техніко-технологічні вимоги, що 
ставляться до відповідного джерела права. 

При цьому, видається, що техніко-технологічні вимоги слід було б поділити на 
дві групи, а саме: формальні (структурні, реквізитні тощо) та змістовні (мовні, 
логічні тощо). А відтак, правотворчі помилки можна диференціювати на змістовні 
та формальні, які в свою чергу, можна поділити на підвиди. 

Водночас зазначимо, що деякі помилки можна віднести як до змістовних, так і 
до формальних. Такими помилками передусім є логічні, тому їх варто виділити в 
окрему групу. 

Аналіз такого явища, як правотворча помилка, дає підстави виокремити такі її 
ознаки: вона допускається суб’єктом правотворчості; є різновидом правової 
помилки; є правовим дефектом; спричинена недотриманням техніко-технологічних 
вимог у правотворчості; допускається як у правотворчій діяльності, та у джерелах 
права. 

Все це дає підстави під правотворчою помилкою розуміти правовий дефект, 
що допущений суб’єктом правотворчості у самій діяльності та у джерелах права, 
що спричинена недотриманням техніко-технологічних вимог. 

Таке розуміння поняття та юридичної природи правотворчих помилок дає 
змогу з’ясувати їх основні видові закономірності. 
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У статті висвітлено регулювання цивільних відносин на українських землях за 
українським звичаєвим правом (XIV–XVI ст.). Значну увагу зосереджено на визначенні 
правової природи українського звичаєвого права, особливостей регулювання ним 
цивільних відносин на українських землях (XIV–XVI ст.). Проаналізовано норми 
звичаєвого права власності, зобов’язального права, шлюбно-сімейного та спадкового 
права звичаєвого характеру. 

Ключові слова: цивільні відносини, українське звичаєве право, право власності, 
зобов’язальне право. 

У сучасних умовах вивчення історії українського звичаєвого права займає 
значне місце у національному правознавстві, оскільки є важливим для розуміння 
історичного процесу виникнення права, а також наступності в розвитку правових 
норм. Особливий інтерес викликає характеристика особливостей регулювання 
цивільних відносин на українських землях за українським звичаєвим правом (XIV–
XVI ст.). Це дослідження дасть змогу вивчити правову культуру українського 
народу, а також сприятиме визначенню тих духовних цінностей, на яких 
споконвічно формується національна свідомість нашого народу. 

Питання регулювання цивільних відносин на українських землях за українським 
звичаєвим правом були предметом окремих досліджень Я. Падоха, А. Яковліва, 
С. Кудіна, Б. Бачура, Є. Толкачової, І. Усенка, П. Музиченка, П. Захарченка та ін. 

Метою цієї статті є з’ясування особливостей регулювання цивільних відносин 
на українських землях за українським звичаєвим правом (XIV–XVI ст.) та 
виявлення характеру внеску українського народу в еволюцію цивільного права як 
важливого структурного елементу правової системи України, яка належить до 
романо-германської правової сім’ї. 

Українська юридична наука і практика користуються поняттями звичаєвого 
права, яке побудоване на понятті звичаю та його специфічних ознак. Звичай – це 
соціальна норма, правило поведінки, що склалося у процесі співжиття людей у 
результаті фактично його застосування упродовж тривалого часу. Звичай виникає 
разом з людським суспільством і є основною формою соціального регулювання 
поведінки членів громади за родового ладу. За своєю природою, звичай 
консервативний і закріплює лише те, що склалося у результаті тривалою суспільної 
практики, відображаючи як загальні моральні, духовні цінності народу, так і 
значною мірою забобони, расові і релігійну нетерпимість [14, c. 568]. Ознаками 
звичаю є: стереотипність, публічність, стихійність виникнення і поширення, 
давність, безперервність, загальний характер, обов’язковість, визначеність, 
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доцільність, територія застосування тощо. З виникненням держави звичай може 
трансформуватися у правовий звичай, дотримання якого забезпечується державою. 
правовий звичай – це звичай, санкціонований державою і цим перетворений на 
джерело права. Звичай санкціоновується державою у процесі судової або 
адміністративної діяльності шляхом закріплення у нормативних актах можливості 
використання правового звичаю для регулювання певних суспільних відносин [15, 
c. 568]. Правовий звичай має регулятивний характер, який стосується майнових, 
владних, виробничих, розподільних та інших соціальних відносин, офіційно 
визнаний або санкціонований державною. Сукупність правових звичаїв становить 
звичаєве право [2, c. 132]. 

Українське звичаєве право сягає своїм корінням правових звичаїв Київської 
Русі, основу частину яких було систематизовано і записано у «Руській Правді» та 
інших актах князівського законодавства. Проявами звичаєвого права в Київській 
Русі були, наприклад, такі дії як посадження князя на стіл, рукобиття та знак 
укладення договору купівлі-продажу, акти здійснення судочинства тощо. 
Українське звичаєве право зберігало свою силу і застосовувалося у Галицько-
Волинській державі, на українських землях у складі Польського королівства, 
Великого князівства Литовського, а відтак Речі Посполитої.  

Виявом досконалості, авторитету українського звичаєвого права є формування 
на його основі копних (громадських) судів на українських землях (XІV–XVІІІ ст.). 
Тривалий час копні суди діяли з мовчазної згоди польсько-литовської влади і лише 
у XVІ ст. були санкціоновані державою в законодавчому порядку. З цього приводу, 
А.П. Ткач правильно стверджував, що «копні суди – один із яскравих принципів 
діяння усіх трьох форм перетворення звичаю у правову норму: незаперечення з 
боку держави, фактичний розгляд справ в суді на підставі норм звичаєвого права, 
нарешті, фіксування існуючого звичаю в законі» [13, c. 25]. 

Особливого значення норми українського звичаєвого права набули у Запорізькій 
Січі, яка була центром формування значної кількості звичаїв, що перетворилися 
згодом у правові норми. Сукупність козацьких правових звичаїв сформували 
козацьке право. На думку І.М. Грозовського, звичаєве право запорізьких козаків 
можна вважати сукупністю правових звичаїв, які діяли на території Запорізьких 
Вольностей у XVI–XVIII ст., мали нормативний характер, обумовлювалися 
конкретно-історичними умовами існування козацького суспільства, допускалися або 
санкціоновувалися верховною державною владою, а в окремих випадках навіть 
суперечили діючому законодавству [3, c. 8]. При цьому автор терміни «звичаєве 
право запорізьких козаків», «правові звичаї запорізьких козаків», «козацьке право» 
вважає синонімами. Це право не знало писаних джерел. У Запорізькій Січі вищою 
судовою інстанцією був кошовий суд, який свої рішеннях приймав на основі 
звичаєвого права і «здорового глузду». 

Українське звичаєве право було одне з джерел кодифікації права Гетьманщини 
у XVІІІ ст. Його також застосовували для регулювання цивільних правовідносин у 
Гетьманщині в галузі шлюбно-сімейного і спадкового права. 

З поширенням на українській землі російського законодавства, у кінці XVІІІ ст. 
деякі норми українського звичаєвого права збереглися у Збірнику місцевих законів 
для Полтавської та Чернігівської губерній, що містилися у Зводі Законів Російської 
імперії. За Статутом цивільного судочинства 1864 р. допускалося використання 
звичаєвого права для врегулювання спадкових, сімейних та земельних відносин 
щодо яких не було відповідного законодавчого регулювання. Обмеження 
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застосування норм українського звичаєвого права допускалося на українських 
землях у складі Австрії, а відтак Австро-Угорщини. 

В період відродження національної державності (УНР за Центральної Ради, 
Української держави за гетьмана Павла Скоропадського, УНР за Директорії і 
ЗУНР) окремі норми земельного, шлюбно-сімейного та спадкового права, на думку 
І.Б. Усенка, «свідомо відтворювали норми звичаєвого права, які вважалися такими, 
що найбільше втілювали риси національного права» [10, c. 18]. 

Право власності. Право власності за українським звичаєвим правом вважалось 
можливістю особи володіти, користуватись і розпоряджатись своїм майном. Якщо 
стосовно рухомого майна звичаєве право надавало українцям повну свободу в його 
здійсненні, то щодо нерухомого майна встановлювались певні обмеження. 
Підставами набуття права власності на землю за українським звичаєвим правом були 
займанщина, договір і спадкування.  

Основною підставою набуття права власності на землю за українським 
звичаєвим правом була «займанщина» чи «заїмка». Нею називали спосіб 
первинного набуття права власності на землю внаслідок її самовільного оволодіння 
та освоєння за умови, що вона до цього часу нікому не належала Займанщина як 
історично перший спосіб набуття права власності на землю притаманний у певний 
період історії усім народам світу. Існують достатні підстави стверджувати, що 
інститут займанщини формувався в умовах додержавного суспільства. Можна 
також припустити, що для українського народу він відігравав особливо велике 
значення у зв’язку із раннім зародженням й активним розвитком землеробства. 

Після створення Козацько-Гетьманської держави (Гетьманщини) відбувались 
значні зміни у земельно-правових відносинах, оскільки народно-визвольна війна 1648–
1654 рр. ліквідувала магнатську земельну власність та визволила селян від кріпосної 
залежності. У Козацько-Гетьманській державі протягом 1648–1783 рр. селяни були 
вільними. Водночас здійснювалось активне заселення земель Лівобережжя. За 
таких умов отримав значні можливості для розвитку звичаєво-правовий інститут 
займанщини. Усі категорії населення Гетьманщини (селяни, міщани та козаки) 
займали землю для посівів, городів, пасік, млинів тощо. Крім того, громада певного 
села також мала можливість поширювати право власності на сусідні землі внаслідок 
займанщини. Певний час люди, володіючи землею за правом першого займу, мали 
право не тільки володіти та користуватись, але й розпоряджатись нею. Щоправда, 
інколи феодали, користуючись тим, що люди не мали документів, які підтверджували 
право власності на землю-займанщину, привласнювали собі її, підкупляючи суддів і 
свідків. На думку українського історика О. Гуржія, займанщина відігравала важливу 
роль в освоєнні земель, утворенні та розвитку нових сіл і містечок, а особливо – так 
званих «вільних військових». Ці населені пункти формувались під час народно-
визвольної війни 1648–1654 рр. здебільшого на колишніх землеволодіннях 
представників привілейованих суспільних станів Речі Посполитої [5, c. 62].  

Українське звичаєве право надавало великого значення судовому захисту 
права власності. У XІV–XVІІІ ст. основною інстанцією щодо захисту цивільних 
прав українських селян був копний суд – сільський громадський судовий орган, 
який у своїй діяльності керувався, передусім, нормами звичаєвого права. Словесні 
юридичні формулювання були своєрідними мовними засобами, за допомогою яких 
суб’єкти копного судочинства спілкувались між собою на засіданні, проводили 
судові дебати та доводили свою позицію по цивільній справі. Приміром, 
формулювання «за ґрунтом і право йде», яке було аргументом у цивільних спорах, 
коли встановлювалось право власності на урожай. Воно означало, що власник 
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земельної ділянки був власником рослин, які на ній росли. Цікаво, що це положення 
відповідає чинному законодавству України, адже відповідно до ч. 2 ст. 189 
Цивільного кодексу України продукція, плоди та доходи належать власникові речі, 
якщо інше не встановлено законом або договором. Також у копному судочинстві 
використовувалось формулювання «наше не наше, але й не ваше», тобто позов 
неволодіючого власника до володіючого невласника (віндикація). 

Особливістю розгляду земельних спорів у копних судах було те, що судові 
засідання зазвичай відбувались не на традиційному коповищі, а на спірній землі. 
Оскільки документ про право на землю не був поширеним доказом у копному 
судочинстві, тому в земельних спорах існувало два основних способи доказування: 
через покази свідків; шляхом ордалій. Попри обмеження у Руській Правді кола осіб, 
які могли бути свідками, копні суди до 1529 р. допускали у свідки усіх людей, крім 
челяді та холопів. Після прийняття Статуту у Великому князівстві Литовському 
1529 р. набула юридичної чинності норма, що скорочувала це коло осіб. Мова йде 
про ст. 6 розд. VІІІ цього нормативно-правового акту. У ній зазначалось: «Якщо яка-
небудь людина мала судову справу з державним службовцем або феодалом, а той 
державний службовець або феодал мав би у своєму повіті межуючий з ним маєток і 
вони повинні були зібрати копу, то тоді проста людина, яка проживала в держанні 
цього пана не могла бути його свідком, а тільки шляхтичі або інші люди з інших 
повітів, які заслуговували на довіру, близькі сусіди». М. Бедрій припускає, що 
феодально залежні люди мали право виступати свідками у справі своїх феодалів, 
проте за умови, що їх у свідки викликала протилежна сторона чи безпосередньо 
копний суд [1, c. 7–8]. Отже, особи з непривілейованих суспільних станів у XVІ ст. 
не тільки могли бути свідками в земельних спорах феодалів, а й вирішувати їх, 
перебуваючи в складі копного суду. 

«Пам’ятковий прочухан» – звичай своєрідної підготовки майбутніх свідків у 
копному судочинстві при розгляді земельних спорів. Щорічно оглядаючи межові 
знаки, посадові особи сільської громади брали зі собою кількох молодих хлопців 
(14–15 років). Десь на межі їх сікли, примовляючи: «Оце щоб ти пам’ятав, що тебе 
бито, щоб знав, де межу проведено!» Існування даного звичаю вчені пов’язують 
також із обрядом вікової соціалізації [11]. Тому копним судам вирішувати земельні 
спори на підставі свідчень селян було не тільки можливо, але й доцільно, адже за 
відсутності інших ефективних правових засобів (наприклад, земельного кадастру) 
вони володіли найбільш точною інформацією про розмір і межі земельної ділянки. 

Якщо копним судом розглядався земельний спір і жодна сторона не могла 
довести свою правоту належною кількістю доказів, можна було вдатись до 
особливого виду ордалій – «ходіння під дерном». Виклик на неї відбувався у певній 
формі: «коли ти кажеш, що межа іде туди, то відійди межу під дерном». На краю 
спірної земельної ділянки збирались учасники копного суду. Той, хто зголосився 
провести цю процесуальну дію, викопував скибу землі («дерн») із межі ділянки. Він 
клав викопану скибу землі собі на голову, ставав на коліна, складав присягу «нехай 
свята земля мене покарає, якщо я не туди йду, куди межа йде» та повз навколішки по 
лінії, яку вважав справедливою межею. У той час його асистент вставляв дерев’яні 
палички услід за ним, позначаючи межу між ділянками. Встановлена таким чином 
межа визнавалась копним судом чинною та справедливою. Вважалось, що людина, 
яка провела цю ордалію недобросовісно, помирала на протязі року. Цікаво, що цей 
правовий звичай зберігався у карпатських селах Галичини до кінця ХІХ ст. 
[9, c. 400]. Формування цієї ордалії відбулось завдяки віруванням праукраїнців у 
містичну силу землі та інших природних явищ. 
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Зобов’язальне право. Українське звичаєве право передбачало дві основні 
підстави виникнення зобов’язання – договір і шкода (делікт, правопорушення). 
Правові звичаї українського народу не передбачали письмової форми договору, а 
лише усну. Звичаєво-правові норми широко регулювали найбільш розповсюджені 
договори українських селян: міна (найдавніший договір), купівля-продаж, найм, 
дарування та ін. Цікавим звичаєво-правовим договором був заклад (спір, парі). 
Його укладення відбувалось у формі кидання шапки чи ставлення ноги до ноги. 

Як правило, договори укладались у присутності свідків. Договір вважався 
укладеним з моменту виконання обряду рукобиття (рукостискання) сторін. Його 
укладення могло також супроводжуватись могоричем (літкупом). Коли селянин 
продавав свій дім, він повинен був отримати на це дозвіл громади, оскільки вона 
остерігалась того, що на їх території поселиться недобропорядна людина. Крім 
того, свободу в розпорядженні нерухомим майном істотно обмежував правовий 
звичай родинного викупу. Він полягав тому, що власник нерухомого майна перед 
його продажем повинен був запропонувати купити його, насамперед, своїм 
родичам. Коли вони відмовлялись, власник повинен був звернутись із аналогічною 
офертою до своїх сусідів. Лише після відмови цих суб’єктів укласти з ним договір, 
він отримував право продати своє майно іншим людям. Очевидно, цей правовий 
звичай був відлунням епохи родового ладу, коли суспільство істотно обмежувало 
набуття права власності на нерухомість людьми, котрі не мали відношення до 
певної громади. Боргові зобов’язання також всебічно регулювались українським 
звичаєвим правом. Цікаво, що діти боржника несли відповідальність за його борги. 
Вони могли успадкувати їх після його смерті. За життя боржника він мав право 
зобов’язати свою сім’ю відпрацьовувати борги спільно з ним [8, c. 26]. 

У Середньовічній Європі набув значного поширення правовий звичай, який 
називався «право складу». Під впливом польського та магдебурзького права він 
був рецептований у західноукраїнських містах. Це означало, що товари, привезені з 
інших країн повинні були, насамперед, продаватися на місцевому ринку за тими 
цінами, які встановлювалися на міському ринку, часто зі згоди представників 
короля. Якщо привезені до міста товари не були продані, їх можна було перевозити 
на інші ринки, частіше всього на захід.  

Важливе місце в українському звичаєвому праві посідала відповідальність за 
цивільні делікти. У ст. 2 розд. ХІІІ Статуту Великого князівства Литовського 
1566 р. встановлювалась юридична відповідальність за випас своєї худоби на чужій 
земельній ділянці, а також особливості провадження у таких справах. Відповідно 
до цієї статті справу про випас худоби на чужій земельній ділянці («іспаш», 
«потрава») повинен був розглядати копний суд. 

Власник цієї землі повинен був скликати копний суд і разом з учасниками копи 
затримати тварин, які завдавали йому шкоду. Статут Великого князівства Литовського 
1566 р. встановлював заборону тільки щодо затримання коней. Затримані тварини 
виступали своєрідною гарантією того, що відповідач виплатить штраф, присуджений 
копним судом. Після сплати відповідних коштів копний суд повертав йому це майно. 
Як зазначалось, у ст. 2 розд. ХІІІ Статуту ВКЛ 1566 р., «…яку копа про потраву шкоду 
присудить, той пан, чия худоба захоплена, має платити». 

Коли власник затриманої худоби не брав участі в засіданні копного суду, хоча 
його про це повідомляли, або не сплачував штраф, копний суд вираховував вартість 
заподіяної шкоди та покривав її позивачеві шляхом передання йому у власність 
відповідної кількості тварин, які були під арештом, а інших – повертав відповідачу. 
Отже, у копному судочинстві був сформований логічний і ефективний механізм 
вирішення судових справ про випас худоби на чужій земельній ділянці [1, c. 8]. 
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Іншим поширеним цивільним правопорушенням справи про яке розглядали 
копні суди, було пошкодження меж земельних ділянок. «Устава на волоки» (1557 р.), 
яка була чинною на українських землях, що перебували в складі Великого князівства 
Литовського, спростила особливості провадження у цій категорії справ: «якщо 
підданий один одному межу переорає чи пошкодить, тоді вряднику на копу не їздити 
та проїзду не брати, але війт межу направить…» [4, c. 118]. 

Сімейні та спадкові відносини. У Київської Русі, а згодом у Галицько-
Волинській державі, сімейні відносини мали патріархальний характер, що 
утвердився завдяки монополізації чоловіком, як главою сім’ї, приватної власності і 
регулювалися як нормами звичаєвого права, так і чинним княжим законодавством, 
а після запровадження Християнства – ще й церковними уставами. Сімейне право 
дохристиянської доби допускало багатоженство, купівлю, викрадення і приведення 
нареченої. Відомо, що до хрещення князь Володимир Великий мав 5 дружин і 
близько 800 наложниць. Після прийняття Християнства сімейне право розвивалося 
в Київській Русі відповідно до візантійського канонічного права. Проте, якщо 
візантійські джерела трактували шлюб як звичайний договір, то для церкви шлюб – 
не договір, а Святе Таїнство. Установлювалася одношлюбність (моногамія).  

До початку ХХ ст. українці одружувалися у ранньому віці: звичайний вік 
нареченого становив 18–19 років, а нареченої – 16–17 років. За часів Київської Русі 
шлюбний вік визначався згідно з візантійським законодавством і становив для 
юнаків 14–15 років, а для дівчат – 12–13 років. Литовський статут 1566 р. 
встановлював шлюбний вік для дівчини з 15 років, для юнаків – з 18 років. Але 
згодом ІІІ Статут 1588 р. знову понизив шлюбний вік жінки до 13 років.  

Ще однією важливою традицією для укладення майбутнього шлюбу було 
отримання батьківського благословення. Дослідники ХІХ ст. акцентують увагу на 
тому, що в Україні батьки звичайно прислухалися до вибору своїх дітей. Без 
батьківської згоди шлюб не міг стати дійсним, а якщо й бували такі шлюби, то це 
вважалося аномалією. Тому, хоча молоді дуже часто самі обирали собі наречених, 
остаточне рішення завжди було за батьками. Саме домовленість між батьками 
молодих про намір одружити дітей була тією базою, на основі якої складалися всі 
подальші договірно-зобов’язальні відносини. 

Як стверджують В. Іванов і В. Озель, така домовленість ставала приводом для 
сватання, коли батьки або родичі молодого засилали сватів (посередників) до 
родини молодої з пропозицією про шлюб. Якщо батьки молодої відповідали 
згодою на таку пропозицію, то зазвичай укладалася угода. Як традиційний звичай, 
після сватання відбувалися оглядини, коли батьки нареченої приходили до 
помешкання, де житиме майбутня сім’я, і оцінювали майновий стан нареченого. 
Якщо родину «молодої» щось не влаштовувало в господарстві «молодого», вона 
могла розірвати попередню домовленість про майбутній шлюб. Така відмова не 
тягнула за собою ніяких юридичних наслідків для нареченої. Траплялося, що 
батьки нареченої відмовлялися від оглядин, якщо вони, наприклад, добре були 
обізнані про родину і господарський стан майбутнього чоловіка своєї дочки. У 
такому разі сватання вважалося закінченим, і розпочинався наступний етап – 
заручини. Заручини – це дуже важливий в юридичному значенні акт. Інколи, як 
зауважує І. Терлюк, заручини могли відбутися ще у дитячому віці майбутнього 
подружжя [6, c. 62–68]. Якщо в сім’ї було кілька дівчат, то обов’язково треба було 
видати заміж старшу, а потім наступну за віком. Під час заручин домовлялися про 
розподіл витрат на підготовку весілля, весільні подарунки, придане нареченої та 
частку сина у разі відділення молодої сім’ї від батька тощо. Після сватання і 
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заручин представники нареченого та нареченої укладали шлюбний договір, у 
якому визначався посаг (придане) нареченої і віно, що записувалося нареченим 
своїй майбутній дружині для забезпечення її посагу [12, c. 113]. 

Під час укладення шлюбного договору вже остаточно встановлювався посаг 
нареченої та віно, що вносив наречений. Посаг переходив у володіння родини, але 
віно залишалося назавжди власністю дружини, що робило її матеріально 
незалежною від чоловіка за його життя і забезпечувало жінку на випадок смерті 
чоловіка. Але з поширенням російського законодавства дружина втратила право 
вільно розпоряджатися своїми речами, а одруження з чоловіком іншого стану 
змінювало і її соціальний стан [6, c. 46–47]. С. Ковальова наголошує на тому, що 
юридично головою української сім’ї був батько, проте звичаєве право та суспільна 
мораль всебічно захищали та розвивали повагу до матері. Хоча психологічний 
зв’язок матері з дітьми був сильнішим, однак провідна роль у їх вихованні 
належала батьку. Звичаєве право проводило різку межу між правами батьків і 
дітей, адже, як відомо з фольклору, «діти батька не повчають» [7, c. 184]. 

Українське звичаєве право допускало спадкування як за законом, так і за 
заповітом. Первинно спадкоємцями за законом згідно з українським звичаєвим 
правом могли бути лише особи чоловічої статі, адже особи жіночої статі 
отримували від батьків посаг при одруженні. Порядок розподілу майна між 
законними спадкоємцями по-різному відбувався у різні періоди еволюції правових 
звичаїв. Однак щодо права власності на нерухоме майно (батьківський дім) від 
найдавніших часів діяв принцип мінорату – його успадковував наймолодший син. 

Висновок. Регулювання цивільних відносин на українських землях за українсь-
ким звичаєвим правом (XIV–XVI ст.) здійснювалося відповідно до соціально-
політичних та економічних умов і свідчило про те, що правові традиції та самобутнє 
українське право не припинили своє існування після розпаду Галицько-Волинської 
держави. Українське звичаєве право продовжувало існувати та розвиватися протягом 
усього цього періоду аж до середини XVIII ст. Воно надало можливість для 
збереження протягом тривалого часу правових звичаїв, самоврядних традицій та 
правової культури, притаманної українському народу.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА УКРАИНСКИМ  

ОБЫЧНЫМ ПРАВОМ (XIV–XVI в.) 
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье отражена регуляция гражданских отношений на украинских землях за 
украинским обычным правом (XIV–XVI в.). Значительное внимание сосредоточено на 
определении правовой природы украинского обычного права, особенностей регуляции 
им гражданских отношений на украинских землях (XIV–XVI в.). Проанализированы 
нормы обычного права собственности, обязательственного права, брачно-семейного и 
наследственного права.  

Ключевые слова: гражданские отношения, украинское обычное право, право 
собственности, обязательственное право. 

REGULATION OF CIVIL RELATIONS IN THE UKRAINIAN 
LANDS UNDER UKRAINIAN CUSTOMARY LAW (XIV–XVI CEN.) 

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

The article deals with the regulation of civil relations in the Ukrainian lands under 
Ukrainian customary law (XIV-XVI c.). Special attention is focused on the determination of the 
legal nature of Ukrainian customary law; it features adjustment of civil relations in the 
Ukrainian lands (XIV–XVI c.). The law of property, law of obligation, matrimonial and 
inheritance law of customary nature are analyzed. 
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НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА  
ПРО ІСТОРІЮ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

В. Кахнич 

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

У статті досліджено джерела становлення та розвитку юридичного факультету 
Львівського університету. Проаналізовано результати дослідження науковців та їх вклад 
у розвиток науки та освіти на юридичному факультеті. 

Ключові слова: юридичний факультет, Львівський університет, наука, освіта, 
дослідження. 

Історію Львівського університету досліджувало чимало науковців. З’явилися 
праці, присвячені окремим його факультетам, кафедрам, іншим структурним 
підрозділам, різним питанням, пов’язаним з ними. 

Першу ґрунтовну працю з історії Львівського університету написали його 
професори – історик Людвік Фінкель і юрист Станіслав Стажинський. Це «Історія 
Львівського університету» («Historya Uniwersytetu Lwowskiego»), яка побачила світ 
у Львові 1894 р. [1]. Ця праця складається із двох частин. Перша частина, авторства 
Л. Фінкеля, охоплює період від 1661 до 1869 р. Саме Л. Фінкель запровадив традицію 
вести історію Львівського університету від 20 січня 1661 р. [1, s. 3–31]. 

У першій частині праці «Історія Львівського університету» охарактеризовано, 
зокрема, й діяльність юридичного факультету, створеного 1784 р. Відображено 
внесок у навчально-науковий процес таких викладачів-юристів, як Бальтазар 
Борзага, Антон Пфлегер, Ігнацій Церголь, Карл Аппельтауер, Йозеф Беєр, Франц 
Маркс, Ян Амброс, Домінік Кьофіль, Максиміліан Фюгер, Йозеф Вінівартеp, 
Франц Зоммаруга, Ян Добжанський, Бернард Барон, Міколай Нападєвич, Ігнацій 
Грасль, Антоній Гаймбергер, Франц Коттер, Август Новак, Едуард Томашек, 
Моріц Штубенраух, Францішек Туна, Карл Гюттнер, Йоган Хлюпп, Едвард Гербст, 
Фрідріх Рульф, Анджей Фангор, Йосафат Зельонацький, Ойген Мор, Ян Паздєра, 
Йоган Шольц, Анджей Горак, Альбін Гаммер, Юліан Дунаєвський, Йоган Коппель, 
Фердинанд Бішоф, Гайнріх Бруннер та ін. Під час характеристики кожного з 
періодів історії юридичного факультету Львівського університету Л. Фінкель подав 
аналіз змін, які відбувались у його кафедральній структурі [1, s. 95–102, 156–194, 
328–332, 338–342]. 

Друга частина «Історії Львівського університету», автором якої був С. Стажинсь-
кий, має іншу структуру, ніж перша. Зокрема, спочатку автор охарактеризував мову 
викладання у Львівському університеті, починаючи з 1871 р. Подальший виклад 
найважливіших подій з історії факультетів С. Стажинський назвав «хронічками», після 
яких описав сучасний йому стан кожного з факультетів. Юридичний факультет 
С. Стажинський охарактеризував, спираючись на біографії його тогочасних профе-
сорів, насамперед А. Фангора, Й. Зельонацького, Мавриція Кабата, Фердинанда 
Жрудловського, Леона Білінського, Станіслава Зборовського, Юзефа Мосінга, 
Едварда Буля, Рабена Канштейна, Теодора Кульчицького, Юзефа Вейгля, 
Олександра Огоновського, Едварда Ріттнера, Юзефа Тимінського, Лонгіна Фейгля, 
Юзефа Клечинського, Юзефа Кашніци, Адольфа Хека, Леонарда П’єнтака, Тадеуша 
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Пілята, Августа Баласітса, Александра Яновича, Густава Рошковського, Освальда 
Бальцера, Владислава Абрагама, Фелікса Гризецького, Станіслава Стажинського, 
Леона Пінінського, Владислава Охенковського, Владислава Острожинського, Петра 
Стебельського, Станіслава Гломбінського, Ернеста Тілля, Станіслава Шаховського, 
Івана Добрянського, Владислава Пілята, Антонія Черни, Міхала Бобжинського [2, 
s. 100–128, 192–231]. Багато з цих викладачів стали світилами юриспруденції уже в 
міжвоєнний період. Структура біографічних відомостей, наведених С. Стажинським 
щодо перелічених юристів, складається з інформації про дату народження, навчання, 
місце роботи, а також переліку основних публікацій, які відображають наукові 
зацікавлення вчених. Недоліком цих біографічних довідок є недостатня деталізація 
фактажу [2, s. 100–128, 192–231]. 

Книга «Історія Львівського університету» стала першим системним 
дослідженням, в якому детально висвітлено історію юридичної освіти та науки на 
юридичному факультеті Львівського університету. Після її виходу, до 250-річчя 
Львівського університету з’явилася ґрунтовна двотомна праця бібліографа й 
історика літератури Віктора Гана «Хроніка Львівського університету» («Kronika 
Uniwersytetu Lwowskiego»). Перший том «Хроніки…» В. Гана охоплює 1894–
1898 рр. (Львів, 1899), а другий – 1898–1910 рр. (Львів, 1912). У цій праці детально 
схарактеризовано діяльність факультетів університету, зокрема юридичного, 
подано відомості про його викладачів і кількість студентів тощо [3; 4, s. 3–346]. 

На відзначення 250-річчя Львівського університету у Львові з’явилася праця 
польського публіциста Францішека Яворського «Львівський університет. Ювілейні 
спогади» («Uniwersytet Lwowski. Wspomnienia jubileuszowe») (1912). Завданням, яке 
автор ставив перед собою, була популяризація історії Львівського університету. 
Ф. Яворський зазначав, що його книга має узагальнювальний характер й оперта 
здебільшого на першу частину праці «Історія Львівського університету» та книгу 
священика Станіслава Залеського «Єзуїти в Польщі» («Jezuici w Polsce»). 
Ф. Яворський довів свій нарис лише до кінця ХІХ ст., завершивши його 1894 р. – 
відновленням медичного факультету. Про юридичний факультет Ф. Яворський 
подав лише стислі відомості [5]. 

Поява наступної узагальненої праці з історії Львівського університету була 
присвячена його ювілею. Книжка «300 років Львівського університету» авторства 
його тодішнього ректора Євгена Лазаренка вийшла у видавництві Львівського 
університету 1961 р. Інформація про юридичний факультет у праці «300 років 
Львівського університету» охоплює основні напрями його наукової діяльності, 
згадки про найвидатніших викладачів [6]. 

У 1986 р. до 325-річчя Львівського університету у видавництві при Львівському 
державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа» з’явилася книга 
«Львівський університет». Це була перша після видання праці «Історія Львівського 
університету» Л. Фінкеля та С. Стажинського, книга, присвячена історії Львівсь-
кого університету, яка дійшла до читацького загалу. Її відповідальним редактором 
був тодішній ректор університету Володимир Чугайов [7]. 

У написанні цієї колективної праці брали участь представники різних факультетів 
Львівського університету. Під час підготовки цього видання його автори опрацювали 
документи та матеріали Центрального державного історичного архіву України у 
Львові, Державного архіву Львівської області, щорічні звіти ректорату про роботу 
Львівського університету, матеріали колишніх ректорів вишу Івана Бєлякевича, Євгена 
Лазаренка, Миколи Максимовича тощо [7, c. 10–11]. 

Книга поділяється на чотири розділи. Перший розділ «Крізь віки та епохи» 
присвячений історії Львівського університету 1661–1939 рр. У ньому йдеться про 
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передумови утворення Львівського університету, його заснування 20 січня 1661 р., 
його функціонування в умовах монархії Габсбургів і Другої Речі Посполитої. 
Перший параграф другого розділу присвячений 1939–1949 рр., наступний – 1950–
1960-м, третій – 1970–1980-м. У цьому розділі йдеться про загальні тенденції 
розвитку університету, зміни у його структурі, статистиці викладачів і студентів, 
видавничу діяльність, керівництво університету тощо [7, c. 15–86]. 

Наступні два розділи побудовані за іншим принципом. Вони присвячені 
розвитку наук у Львівському університеті впродовж усієї його історії: від 
зародження наукових шкіл, утворення кафедр чи інших підрозділів до стану науки 
у Львівському університеті на 1986 р. Третій розділ присвячено технічним і 
природничим наукам: математиці, фізиці, хімії, геології, географії, біологічним 
наукам, а четвертий – суспільним і гуманітарним наукам – історії, філософії, 
економіці, журналістиці, філології, юриспруденції, педагогіці тощо [7, c. 87–145]. 

Під час характеристики юридичних наук у Львівському університеті радянського 
періоду основний наголос зроблено на науковій діяльності таких його викладачів, як 
Володимир Сокуренко, Володимир Кульчицький, Володимир Луць, Петро Рабінович, 
Радомир Кондратьєв, Ніна Титова, Євген Пушкар. Зазначимо, що перелічені науковці 
були вихованцями юридичного факультету Львівського університету. Також у книзі 
«Львівський університет» згадано про напрями наукових досліджень Геннадія 
Бондаренка, Павла Гураля, Альфреда Жалінського, Петра Землянського, Володимира 
Калиновича, Світлани Кравченко, Михайла Костицького, Володимира Лісіцина, 
Олександра Лимаренка, Мирослава Накловича, Михайла Настюка, Василя Нора, 
Андрія Пашука, Євгена Пушкаря, Зорислави Ромовської, Алоїзи Савицької, 
Володимира Станіка, Ігора Тирічева, Костянтина Федонюка, Віталія Чушенка [7, 
c. 141–145]. Цей матеріал можна використати для порівняння, щоб простежити 
спадковість у наукових дослідженнях викладачів юридичного факультету 
Львівського університету першої та другої половин ХХ ст. 

Книга «Львівський університет» дає загальне уявлення про історію розвитку 
юридичної освіти та науки у Львівському університеті. 

У 1999 р. у серії «Українознавча бібліотека НТШ» (число 12) було опубліко-
вано працю «Василь Мудрий. Змагання за українські університети в Галичині» 
(Львів; Нью-Йорк), підготовану за виданнями «Василь Мудрий: Боротьба за 
огнище української культури в Західних землях України» (Львів: Накладом 
Української крайової студентської ради, 1923) та «Василь Мудрий: Український 
університет у Львові (1921–1925)» (Нюрнберг: Час, 1948). Редактором видання 
став Олег Романів. Появі цієї книги сприяли Наукове товариство ім. Шевченка у 
Львові та Фундація Українського Вільного Університету в США. Друга частина 
пропонованої книги «Український університет у Львові у 1921–1925 рр.» дає 
повний опис історії Українського таємного університету у Львові, автором якого 
був відомий український політичний та громадський діяч першої половини ХХ ст. 
Василь Мудрий. Поза сумнівом, що історію цього навчального закладу обов’язково 
потрібно розглядати як складову історії Львівського університету. У цій праці 
охарактеризовано кафедральну структуру юридичного факультету Українського 
таємного університету у Львові, подано його професорсько-викладацький склад 
(С. Баран, В. Вергановський, М. Глушкевич, Є. Давидяк, В. Децикевич, І. Кміцикевич, 
Р. Ковшевич, М. Корчинський, І. Куровець, В. Лаба, М. Левицький, Ю. Лещій, 
О. Марітчак, О. Надрага, Я. Олесницький, В. Охримович, В. Ривюк, М. Русин, 
П. Сосенко, С. Старосольський, М. Чубатий, Й. Шимонович, С. Шухевич), запропо-
новано навчальні програми для студентів-юристів [8]. 
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Інформацію про діяльність юридичного факультету Українського таємного 
університету у Львові містять також статті Івана Гловацького [9, c. 146–148; 10, с. 295–
298] та Володимира Качмара [11, c. 368]. 

У 1999 р. світ побачила монографія історика Володимира Качмара «За 
український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно-
політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)». Вона 
вийшла у Львові (Львівський державний університет імені Івана Франка, Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). Праця В. Качмара для нашого 
дослідження важлива передусім тим, що містить інформацію про участь викладачів 
і студентів юридичного факультету Львівського університету в боротьбі за 
український університет у Львові [12]. 

У 2007 р. у Кракові вийшла праця «Університет Яна Казимира у Львові. 1918–
1946» («Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. 1918–1946»), присвячена історії 
Львівського університету міжвоєнного періоду та перших років радянської влади в 
Західній Україні. Її автор – польський дослідник Ян Драус. Ця книга складається зі 
вступу, п’яти розділів, висновків, а також біографічного словника Таємного універ-
ситету Яна Казимира у Львові (1941–1944), бібліографії, особового покажчика [13]. 

Перший розділ праці «У міжвоєнне двадцятиріччя» присвячений традиціям 
Університету Яна Казимира у Львові, історії університету під час польсько-
української та польсько-більшовицької воєн 1918–1920 рр. У ньому детально 
описано прийняття статутів університету, охарактеризовано його структуру та 
ректорів, а також академічне життя: наукові школи та навчальний процес на 
факультетах, зокрема юридичному. Далі автор характеризує політичне життя 
університету: участь його професорів у владних структурах Другої Речі 
Посполитої, студентські організації (польські, українські, єврейські, німецькі), 
зупиняючись на конфліктах, що виникли на національному ґрунті [13, s. 13–70]. Ці 
відомості надзвичайно важливі для нашої кандидатської дисертації, оскільки 
викладачі та студенти юридичного факультету Львівського університету через 
специфіку свого фаху завжди були політично активні. 

У другому розділі праці описано прихід радянської влади на Західну Україну, 
реорганізацію Львівського державного університету імені Івана Франка, таємне 
навчання польських студентів, репресії проти польських професорів і науковців. 
Третій розділ присвячено львівським вищим навчальним закладам під час нацистської 
окупації 1941–1944 рр., а четвертий – Таємному університету Яна Казимира. У 
п’ятому розділі «Друга радянська окупація та відновлення Університету імені Івана 
Франка» йдеться про Львівський університет у перші повоєнні роки [13, s. 71–109]. 

Під час характеристики юридичного факультету Львівського університету 
протягом 1918–1939 років Я. Драус акцентує увагу на таких його викладачах, як 
Освальд Бальцер, Владислав Абрагам, Альфред Гальбан, Юліуш Макаревич, Роман 
Льоншан де Бер’є, Маврицій Аллерганд, Едвард Дубанович, Марцелій Хлямтач, 
Станіслав Грабський, Станіслав Гломбінський, Людвік Ерліх, Станіслав Губерт, 
Казімєж Гжибовський, Зенон Вахльовський, Каміль Стефко, Мар’ян Валігурський, 
Мар’ян Ціммерман, Пшемислав Домбковський, Кароль Кораний, Войцех Гейнош, 
Казімєж Пшибиловський, Збігнєв Паздро, Тадеуш Біго, Вацлав Осуховський, 
Мечислав Гонзатко, Юліан Новотний, Людвік Дворжак, Здзіслав Пеперковський, 
Здзіслав Сталь, Леон Гальбан [13, s. 35–36]. 

У 2010 р. у київському видавництві «Логос» з’явилася книга «Літопис випуск-
ників Львівського національного університету імені Івана Франка», вступну статтю до 
якої написав В. Качмар. У ній загальний опис історії Львівського університету розбито 
на чотири пункти: «Львівський університет у 1661–1918 рр.: від Першої до Другої Речі 
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Посполитої» (про історію університету за часів Речі Посполитої та монархії 
Габсбургів), «Львівський університет Яна Казимира (1918–1939 рр.)» (за часів 
міжвоєнної Польщі), «Львівський державний університет імені Івана Франка: в умовах 
радянської системи» (за часів СРСР) та «Львівський національний університет імені 
Івана Франка в роки незалежності» (характеристика Львівського університету за 
останні два десятиліття – до 2010 р.). У цій статті можна знайти відомості і про 
юридичний факультет Львівського університету протягом усієї його історії [14, c. 12–51]. 

У 2011 р. до відзначення 350-річного ювілею Львівського університету вийшов 
перший том найґрунтовнішої узагальненої праці з історії Alma Mater – «Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка» [15]. Головою цього 
масштабного проекту є ректор Львівського університету, професор Іван Вакарчук, 
заступниками голови – проректор, доцент Мар’ян Лозинський і декан історичного 
факультету, професор Роман Шуст, а відповідальним секретарем – доцент 
Володимир Качмар. Зазначимо, що відповідальним від юридичного факультету під 
час роботи над книгою «Encyclopedia. Львівський національний університет імені 
Івана Франка» є доктор юридичних наук, доцент кафедри історії держави, права та 
політико-правових учень Львівського університету Ігор Бойко. Значний внесок до її 
виходу зробили також одні з керівників проекту, доктор юридичних наук, декан 
юридичного факультету Андрій Бойко і кандидат юридичних наук, директор 
Правничого коледжу Львівського університету та доцент кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень Тарас Андрусяк [15, c. 10]. 

Перший том книги «Encyclopedia. Львівський національний університет імені 
Івана Франка» охоплює літери від А по К. Варто зазначити, що у великій вступній 
статті про 350-літню історію Львівського університету, яку написав колектив 
авторів, серед яких – історики Василь Кметь, Микола Крикун, Роман Тарнавський, 
Степан Макарчук, Володимир Качмар, історик і математик Ярослав Притула, є 
колосальна кількість інформації про різноманітні аспекти функціонування 
юридичного факультету Львівського університету [15, c. 12–116]. 

Отже, дослідження джерел становлення та розвитку юридичного факультету у 
Львівському університеті є надзвичайно важливим та пізнавальним дослідженням. 
Зацікавлення багатьох науковців цією проблематикою свідчить про можливість і 
доцільність побудови високопрофесійного факультету у Львівському університеті.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ  
ЗА МАҐДЕБУРЗЬКИМ ПРАВОМ 

М. Кобилецький  

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

У статті проаналізовано правовий статус жінки за маґдебурзьким правом. Описано 
вількери, ортилі, Саксонське Зерцало, міські книги та інші джерела магдебурзького 
права, які були основою для визначення статусу жінки. Проведено порівняльний аналіз 
правового статусу жінки за магдебурзьким правом та іншими тогочасними кодексами 
права. 

Ключові слова: маґдебурзьке право, Саксонське Зерцало, ортилі, вількери, 
правовий статус. 

Маґдебурзьке право є різновидом німецького міського права, пов’язане зі 
створенням і розвитком німецьких та європейських міст. Воно виникло в місті 
Маґдебурзі, яке є одним з найстаріших німецьких міст. Правовою основою для 
виникнення маґдебурзького права став привілей архієпископа Віхмана та купецьке 
право Маґдебургу [1, с. 51]. До джерел маґдебурзького права належать правові 
роз’яснення (повідомлення вайсттюмери, офенген, шпрехен), що надавались 
Маґдебургом для філіальних міст з метою врегулювання правових відносин за 
зразком головного міста. Важливу роль у функціонуванні маґдебурзького права 
відіграли «ортилі» (Ordele, Urthell), у перекладі з німецької судові рішення або 
вироки. Ортилі приймались з кримінальних і цивільних справ. Вони ґрунтувались 
на Саксонському Зерцалі, Маґдебурзькому Вейхбільді та інших джерелах 
маґдебурзького права [2, с. 280]. Ортилі складались з двох частин із запитань і 
відповідей. Шиффенський стіл Маґдебургу надсилав їх на запит інших міст. Також 
використовувались ортилі інших міст, так званих філіальних міст маґдебурзького 
права: Вроцлав (Бреслау), Краків, Познань (Позен). Ортилі укладали за 
хронологічним (у процесі надходження) або систематичним принципом [2, с. 280–
281]. До несистематичних збірників ортилів професор Торунського університету 
К. Камінська зачислює краківсько-вроцлавський збірник ортилів створений 
наприкінці ХIV ст., який широко використовувався у Польщі, Прусії та на 
західноукраїнських землях [1, с. 67–68]. Вроцлавсько-Краківський збірник містив 
ортилі, які шиффени Маґдебургу надсилали для Вроцлава і Кракова. Значна 
кількість ортилів знаходилась у Торунському кодексі XIV–XV ст., Познянському 
кодексі, в якому містилися ортилі з 1397–1427 рр. [1, с. 68–69]. До систематичних 
збірників ортилів належать «Маґдебурзькі питання», створені невідомим автором у 
період між 1386 та 1402 рр., та маґдебурзько-вроцлавське систематичне шиффенське 
(лавниче) право, створене близько 1370 р. на основі ортилів та правових 
роз’яснень, які надавались шиффенами Маґдебургу для Вроцлава [3, с. 153]. 
Систематичне шиффенське право складалося з п’яти книг, у першій книзі 
містилися норми, що регулювали міське самоврядування, у другій – питання 
процесуального права, у третій – аналізували позови, які використовувались у 
міських судах; четверта книга – спадкове і сімейне право, а п’ята книга містила 
окремі правові дефініції [3, с. 153–154]. 
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На основі Саксонського Зерцала, правових роз’яснень, маґдебурзького Вейх-
більду й ортилів виникають різні книги міського права, що також стали джерелами 
маґдебурзького права. До них належить «Книга знаків відмінностей», «Старе 
кульменське (хелмінське) право», «ІХ книг маґдебурзького права», «Книга міського 
права міста Легниці», «Познанська книга маґдебурзького права», «Квіти 
маґдебурзького права», «Квіти Саксонського Зерцала» та ін. [1, с. 66–69].  

Поряд із звичаєвим правом, ортилями, привілеями володарів, важливе місце 
серед джерел маґдебурзького права займають вількери у перекладі з німецької – 
«сваволя». Вількери мали локальний характер, їх ухвалювали міські ради, а 
затверджували міщани. Вількери приймались з питань, не врегульованих правом, 
згідно з глосами Йоганеса фон Буха, що увійшли до Саксонського Зерцала і 
маґдебурзького права [4, с. 87–93]. Відомий дослідник маґдебурзького і 
любенського права В. Ебель дав таке визначення цим правовим нормам: «Вількери – 
це право, що встановлене тією чи іншою спільнотою на визначений термін, яке 
стосувалося цієї людської спільноти» [5, с. 17]. Вількери приймались на загальних 
зборах міщан. У німецьких містах вони отримали назву «бурдинг». Вимоги до 
вількерів російський дослідник А. Рогачевський поділив на дві групи: до першої 
належали вимоги, що не могли міститися у вількерах – заборона обмежувати 
місцевих феодалів без їхньої згоди, суперечити писаному праву, регулювати 
правовідносини у церковній сфері [6, с. 87–93]. Другу групу становили вимоги, 
передбачені у тексті вількерів. Зокрема, їх приймали на потреби міста, вони мали 
бути справедливими і загальнозрозумілими та корисними для всіх мешканців 
міста. За межами міста вількери втрачали чинність і шиффенський суд Маґдебургу 
надзвичайно рідко під час прийняття судових рішень і вироків використовував 
вількери інших міст [6, с. 82]. Прийняття вількерів припинено у XVIII ст. До цього 
часу правовий акт, що приймався мешканці міста, мав вищу юридичну силу, ніж 
норми загальнодержавного права. 

Сучасні німецькі дослідники поділяють джерела маґдебурзького права на 
офіційні (автентичні) та неофіційні (неавтентичні). До офіційних належать 
джерела, які містять правові норми, що ґрунтувалися на основі ортитів і правових 
роз’яснень шиффенського столу Маґдебургу та шиффенських столів інших міст, 
що використовували маґдебурзьке право [3, с. 134]. На відміну від автентичних, у 
неавтентичних джерелах не обмежувалися переписуванням маґдебурзьких ортитів 
і правових роз’яснень, а спробували їх удосконалювати [6, с. 9]. Для цього з 
Саксонського Зерцала, ортитів, правових роз’яснень та інших джерел створено, 
відповідно до поглядів їхніх авторів, нові джерела права. Згодом узято до уваги 
законодавство окремих місцевостей, звичаєве право, судову практику та римське 
право [7, с. 76]. 

Правовий статус жінки визначали у Саксонському Зерцалі, вількерах, 
правових роз’ясненнях, ортилях, автентичних та неавтентичних джерелах 
маґдебурзького права. Так у Саксонському Зерцалі де йдеться про види опіки для 
дівчини, заміжньої жінки та вдови сказано: «Якщо чоловік не є соціально-рівним 
своїй жінці, він і надалі залишається її опікуном, а вона його законною дружиною» 
[8, с. 45]. Якщо чоловік помирає, то наступний її родич з боку батька, який повинен 
зайняти місце опікуна. Це, своєю чергою, не означало, що дівчата та вдови були 
вільними від чоловічої опіки, яку виконував батько або інший чоловік по лінії 
батька після його смерті [8, с. 47]. Відповідно Саксонського Зерцала жінки 
зобов’язувалися мати опікуна, який представляв їх у суді, братв участь у ділових 
справах і репрезентував інтереси жінки та давав дозвіл на одруження дівчини чи 
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овдовілої жінки. Опікуни могли бути замінені в судовому порядку на представника 
суду, але це не стосувалось опікунів чоловічої статті, що перебували у шлюбі. 
Жінка-вдова та укладання жінкою шлюбу за маґдебурзьким правом мало лише 
заміну одного опікуна чоловічої статті на іншого [8, с. 45]. Пожиттєве опікунство 
за Саксонським Зерцалом охоплювало опіку над дівчатами і жінками будь-якого 
віку і соціального стану. Із цього доходимо висновку, що жінка після смерті 
чоловіка у будь-якому випадку не могла володіти правовою та судовою опікою над 
малолітніми дітьми. Маґдебурзьке право практично слово в слово перейняло 
положення і щодо опікунства із Саксонського Зерцала [5, с. 9]. Своєю чергою, 
маґдебурзьке право містило низку положень, що розширювали права жінок, а це 
надавало право опіки самим жінкам. Також за маґдебурзьким правом та 
Саксонським Зерцалом найближчий родич жінки, який досягав 12-річного віку, 
враховуючи повнолітнього сина та брата, міг виконувати обов’язки опікуна. 
Опікуни, як засвідчують історичні джерела, дуже часто користувалися та на 
власний розсуд розпоряджались майном своїх підопічних жінок. Внаслідок чого 
жінки за захистом своїх прав зверталися до органів міського самоврядування. Так, 
наприклад у 1547 р. вдова Ганна Гемпіхенн з Вроцлава (Бреслау) виграла судову 
справу проти опікуна чоловіка її дочки, котрий хотів без згоди дружини продати 
два будинки, сад та рухоме майно, що їй належало. Також вдова Пауля Родітера із 
Вроцлава домоглася успіху у судовій справі у 1443 р. проти її власного опікуна та 
опікуна її дітей, який використовував грошові кошти її померлого чоловіка. У 
шиффенських ортилях та правових повідомленнях Маґдебургу XV ст. містяться 
дані про спроби вдів самостійно захищати власні права у судах. Причому у цих 
випадках шиффени (присяжні) до початку процесу призначали судового опікуна 
[5, с. 293]. Питання опіки над дівчатами та вдовами у джерелах маґдебурзького 
права та судовій практиці залишалися незмінними до кінця XVI ст. Чоловіки і 
опікуни майже завжди протидіяли бажанню жінок самостійно розпоряджатися 
власним майном. За нормами маґдебурзького права і Саксонського Зерцала до 
Тридентського собору 1563 р. не заборонялось укладення шлюбу без чіткого 
дотримання норм канонічного права [5, с. 293]. Діти з цього шлюбу вважалися 
законнонародженими і відбувався перехід жінки під опіку чоловіка. Майнова і 
особисто-правова опіка чоловіка над дружиною тривала впродовж усього періоду 
шлюбу і завершувалася у випадку смерті чоловіка чи розлучення. Після 
розлучення родина жінки отримувала право опіки назад, а у випадку смерті 
чоловіка це право переходило до дорослих чоловіків родини чоловіка [9, с. 36]. 
Якщо вільна жінка виходила заміж за невільного чоловіка, то вона набувала його 
статусу, тоді як невільна чи нижча за соціальним статусом жінка не могла перейти 
у вищий правовий статус чоловіка. Діти нерівних за станом батьків відповідали 
принципу «нижчої руки», за яким їх зачисляли до стану біднішого з батьків [9, 
с. 92]. Усі ці положення маґдебурзького права були чинними у разі повторного 
одруження, розлучення та смерті чоловіка, коли жінка ставала вдовою. Разом із 
особисто-правовим статусом жінки у такому шлюбі врегульовувалися питання 
щодо сімейного та спадкового права. У маґдебурзькому праві та Саксонському 
Зерцалі трапляється термін «ранній подарунок», що означає дарування майна жінці 
чоловіком у разі укладення шлюбу [10, с. 24]. Подарунок ставав матеріальною 
гарантією жінки у випадку смерті її чоловіка і складався з певної грошової суми 
або рухомого майна. Своєю чергою вдова не отримувала подарунок у повному 
обсязі, якщо померлому чоловікові не виповнилося 30 років [5, с. 86–87]. Якщо 
вдова разом з неповнолітніми дітьми залишалась у будинку до поділу спадщини 
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між повнолітніми дітьми чоловіка, то вона отримувала усю суму подарунка після 
поділу спадщини. Цей випадок не стосувався перебування дружини у стані 
вагітності. У випадку, коли дружина померла або подружжя розлучилося, то 
подарунок повністю повертали чоловікові. Такий випадок стався 1452 р. у 
Вроцлаві, коли дружина отруїла чоловіка і війтівсько-шиффенський (лавничий) суд 
міста прийняв рішення позбавити вдову та її неповнолітніх дітей права на 
спадщину та шлюбний подарунок [5, с. 716]. Під час шлюбу подарунок зберігався 
у чоловіка. Він міг користуватися ним і навіть продати його. На основі 
шиффенських (лавничих) ортилів ХІІ ст. шлюбний подарунок після смерті 
чоловіка передавали дружині і лише після цього проводили розрахунок із 
кредиторами. На відміну від Маґдебургу, де наявність подарунка підтверджувалося 
у костелі клятвою перед святими, в інших містах маґдебурзького права факт 
подарунку необхідно було підтвердити перед судом. Траплялися випадки, коли 
чоловік обіцяв майбутній дружині подарунок у присутності батьків і свідків, і якщо 
свідки присягали, що угода відбулася, то зазвичай шиффени Маґдебургу 
вирішували спір на користь вдови. Були також випадки, коли свідки 
підтверджували протилежне, то суд відмовляв у задоволенні позовних вимог. 
Частина майна чоловіка йшла на утримання дружини, яке чоловік із власної волі 
міг передати дружині. До такого майна на належало рухоме майно, гроші і навіть 
селяни-кріпаки [8, с. 154]. Цим майном дружина могла вільно користуватися та 
розпоряджатися, але  своєю чергою, право продати майно необхідно було 
підтверджувати у суді. У випадку смерті жінки це майно, на відміну від шлюбного 
подарунка, можна було передати у спадок. Право на пожиттєве утримання за 
маґдебурзьким правом і Саксонським Зерцалом, на відміну від римського права та 
інших тогочасних європейських кодексів, забезпечувало певну економічну 
самостійність [5, с. 133]. Таке утримання, на відміну від шлюбного подарунку, 
залишалося за жінкою на все її життя навіть у випадку повторного одруження. В 
цілому маґдебурзьке право забезпечувало жінкам певні економічні і соціальні 
права через володіння шлюбним подарунком і пожиттєвим утриманням з 
послабленою чоловічою опікою, управляти майном і речовими правами та 
використовувати його на власний розсуд за умови, що вони отримали його на 
основі добровільної згоди чоловіка в разі укладення шлюбу чи під час 
подружнього життя [11, с. 116]. За відсутності такої згоди жінка майже нічого не 
отримувала. Все майно жінки за маґдебурзьким правом після того, як вона 
вступала у шлюб, переходило у власність чоловіка, який міг ним вільно 
розпоряджатися. На відміну від Саксонського Зерцала, за маґдебурзьким правом 
жінки зберігали за собою, яке вони отримували до одруження або у випадку 
розлучення, і після смерті чоловіка воно переходило до дружини. Після смерті 
матері її майно переходило дітям, а за відсутності дітей – спадкоємцям, які були по 
її лінії споріднення. Отже, за маґдебурзьким правом і Саксонським Зерцалом окрім 
майна чоловіка було майно жінки, що складалося з майна набутого до шлюбу, 
спадкового майна, шлюбного подарунку, пожиттєвого утримання та ін. [11, с. 116]. 
За маґдебурзьким правом і Саксонським Зерцалом до особистого майна жінки 
належало її рухоме майно. Шиффенський суд Маґдебургу за весь період його 
існування у своїх ортилях та інших рішеннях завжди залишав за жінкою їхнє 
нерухоме майно незалежно від того, було це спадкове майно після смерті чоловіка 
чи майно жінки після розлучення [5, с. 131]. Після смерті жінки її рухоме майно 
переходило до спадкоємців по жіночій лінії [8, с. 141]. До рухомого майна жінки 
належав одяг, прикраси, домашнє приладдя, постіль, скатертини, подушки, 
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рушники, вівці і гуси та ін. Перелік такого майна постійно змінювався. Зокрема, за 
правовими роз’ясненнями міської ради Маґдебургу для Вроцлава 1261 і 1304 рр. до 
рухомого майна жінки належали книжки [10, с. 240–279]. З 1476 р. до такого 
переліку додалися ложки, чайники, чашки, столи, лавки, хідники, дзеркала, ножиці 
та ін. [5, с. 490–491]. У рішеннях маґдебурзького шиффенського столу було 
зазначено, що рухомі речі до поділу спадщини необхідно було передати вдові або її 
найближчим родичам жіночої статі. У судовій практиці дуже часто виникали 
проблеми у випадку, коли кредитори чоловіка вимагали рухоме майно жінки 
використати для покриття боргу. З 1400 р. шиффени Маґдебургу у всіх таких 
скаргах приймали рішення на користь жінки зазначаючи, що «вдова не зобов’язана 
покривати борги чоловіка за рахунок її рухомого майна» [5, с. 208]. У судовій 
практиці виникали труднощі з передачею рухомого майна після смерті жінки, якщо 
її дочки були неповнолітніми і не могли ще претендувати на рухоме майно або 
чоловік дарував його новій дружині. У більшості судових рішень шиффенів 
Маґдебургу рухоме майно матері і у вищеперелічених випадках передавалось її 
дітям [5, с. 355–357]. Для незаміжніх дочок маґдебурзьке право давало змогу 
надання нерухомого майна до або після укладення шлюбу. Така жінка у випадку 
наявності незаміжніх сестер не могла претендувати на нерухоме майно матері. 
Незаміжні жінки могли володіти і розпоряджатися нерухомим, спадковим та 
іншим майном лише зі згоди опікуна [11, с. 132]. Спадкове майно чоловіка за 
Саксонським Зерцалом переходило не до його жінки, а до його дітей, а спадкове 
майно жінки переходило до чоловіка. Якщо чоловік помирав, не маючи дітей, 
спадщину отримував батько або мати, а брати мали перевагу перед сестрами. За 
маґдебурзьким правом, на відміну від Саксонського Зерцала, на спадщину могли 
претендувати сини і дочки у рівних частинах, а вдова нічого не отримувала [5, 
с. 483]. У випадку смерті неповнолітніх дітей успадковував лише батько. Також за 
маґдебурзьким правом не лише вдови, але і дочки та сестри могли спадкувати 
після братів, якщо вони отримали нерухоме майно під час одруження. У цьому 
випадку брати отримували свою частку спадкового майна, а мати – рухоме майно і 
кошти, що надавались їй на утримання [5, с. 200–203]. 

Маґдебурзьке право і Саксонське Зерцало врегульовували статус жінки і у 
кримінально-правовій сфері. Вони стосувалися злочинів, вчинених відносно жінки і 
самими жінками: зґвалтування, подружня зрада, розпуста, багатоженство, аборти, 
вбивство новонароджених дітей та інших злочинів. Жінки за маґдебурзьким правом 
не мали рівних прав з чоловіками у сферах кримінального права [11, с. 134–135]. Так, 
незаміжні жінки, котрі займалися розпустою з одруженими чи неодруженими 
чоловіками – у судових вироках (ортилях) позначалися терміном «баби» і їх 
виставляли біля прангера (ганебного стовпа) та виганяли з міста [5, с. 62–
63].Водночас чоловіків за аналогічні дії не притягували до жодної відповідальності. 
У випадку зґвалтування лише жінка повинна була надавати докази цього у формі ран 
та пошкоджень. Тільки у тому випадку, коли свідки бачили чоловіка під час 
зґвалтування, а жінка намагалася протидіяти цьому голосом та іншими способами, то 
ґвалтівника можна було притягнути до суду і засудити до смертної кари через 
відрубування голови [10, с. 94]. У випадку, коли не було свідків та інших доказів 
(синців, одягу тощо), то чоловік міг зняти з себе обвинувачення, склавши судову 
присягу. Таку ж процедуру жінкам було заборонено. Подружня зрада, вчинена 
одруженою жінкою, за маґдебурзьким правом передбачала смертну кару, а чоловіка 
можна було притягнути до відповідальності за зганьблення честі іншого чоловіка та 
його родини [5, с. 121–124]. Окремі дослідники зазначають, що маґдебурзьке право і 
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Саксонське Зерцало взагалі не визнавали жіночої честі, а лише захищали честь 
родини, до якої належала жінка. Маґдебурзькі шиффени у своїх рішеннях вказували, 
що обвинувачений міг зняти з себе звинувачення, склавши відповідну присягу а до 
початку ХVІ ст. існувала дуель як спосіб виправдання [11, с. 136]. За зроблений 
аборт, під час якого використовували спеціальні трави, чоловік і жінка 
засуджувались до биття батогами та вигнання з країни. У випадку вбивства матір’ю 
своєї новонародженої дитини шиффени (лавники) у будь-якому випадку 
засуджували винних до смертної кари. Згодом смертну кару замінювали на 
бичуванням батогом у поєднанні з довічним вигнанням з держави. У таких справах 
жінки мали певні переваги перед чоловіками, яких засуджували до смертної кари. 
Наприкінці XV ст. на маґдебурзьке право та на рішення шиффенних (лавничих) 
суддів міст, що володіли маґдебурзьким правом, посилюється вплив кримінального 
кодексу імператора Священної римської імперії німецької нації Карла V, що отримав 
назву «Кароліна» [11, с. 137]. Після поширення «Кароліни» жінки і чоловіки 
притягувалися однаково за вчинення аналогічних злочинів, у тому числі за які 
раніше чоловіків майже не карали. 

За багатоженство з 1588 р. чоловіки були засуджені до смертної кари шляхом 
відрубування голови на відміну від попереднього покарання биття батогами та 
вигнання з країни. За подружню зраду чоловіка з одруженою жінкою після 
бичування батогами виганяли з країни. Подружня зрада одруженого чоловіка з 
одруженою жінкою тягла за собою смертну кару, але обманута дружина чоловіка 
могла скасувати вирок, сказавши, що вона прощає свого чоловіка. Кримінальний 
кодекс Карла V («Кароліна»), на відміну від маґдебурзького права і Саксонського 
Зерцала, запровадив для чоловіків і жінок однакові міри покарання, щоправда 
зробивши їх більш суворим. 

У період Середньовіччя в Німеччині, як і в інших європейських державах, де 
набуло чинності маґдебурзьке право, статус жінки значно відрізнявся від статусу 
чоловіка у правовій сфері. Жінки за маґдебурзьким правом та іншими правовими 
системами європейських країн володіли обмеженою правоздатністю та 
дієздатністю, також не могли самостійно захищати свої права та права своїх дітей. 
Їхні інтереси репрезентували батько, чоловік або інші опікуни чоловічої статі. У 
сфері кримінального права жінки і чоловіки почали вирівнюватись у правах у 
XVI ст. від часу прийняття Кодексу Карла V («Кароліни»). 
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В статье проанализирован правовой статус женщины за магдебургским правом. 
Проанализированы вилькеры, ортили, Саксонское Зерцало, городские книги и другие 
источники магдебурзького права, в которых был урегулирован статус женщины. 
Проведен сравнительный анализ правового статуса женщины за магдебургским правом 
и другими тогдашними кодексами права. 

Ключевые слова: Магдебургское право, Саксонское Зерцало, ортили, вилькеры, 
правовой статус. 
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The article analyzes the legal status of women according to Magdeburg Law. Vilkery, 
ortyli, Sachsenspiegel, urban books and other sources of Magdeburg Law, which settled 
status of women, were analyzed. A comparative analysis of the legal status of women 
according to Magdeburg Law and other codes of law was provided. 
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ 
ПОЗИТИВІСТСЬКОЇ ШКОЛИ ПРАВА ТА ЇЇ ВПЛИВУ  

НА ПРАВОВІ ШКОЛИ КІН. ХІХ – ПОЧ. XX ст. 

А. Коваль  

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

Ця стаття охоплює історію становлення та розвитку основних ідей позитивістської 
школи права, їхньої взаємодії та взаємовпливу з ідеями інших шкіл права кін. ХІХ – 
поч. ХХ ст. Зроблено порівняльну характеристику основоположних ідей різних шкіл 
права. Виділено роль закону у сучасному праворозумінні. 

Ключові слова: право, держава, позитивізм, нормативізм. 

Україна, прагнучи стати сучасною демократичною та правовою європейською 
державою у своїй практиці втілює світові та європейські стандарти функціонування 
та розвитку права і держави. На шляху формування нової державно-правової 
ідеології особливу роль відіграє сучасний розвиток науки, внаслідок чого відбу-
вається поглиблення знань про давні та сучасні погляди європейських мислителів на 
право та державу.  

На початку третього тисячоліття актуальним завданням науки, що вивчає 
політичні та правові ідеї, стали виокремлення специфічних теоретико-методо-
логічних підходів різних груп мислителів, які використовували оригінальну логіку 
мислення щодо обґрунтування концептуальних зв’язків досліджуваного об’єкта, а 
також їхні концептуальні підходи в контексті епохи, в якій виникали ці ідеї. 

Пізнання політико-правової частини інтелектуальної спадщини європейських 
мислителів та науковців кін. ХІХ – поч. ХХ ст. допомагає нам в умовах процесів 
глобалізації сучасного світу визначитись у виборі шляхів співіснування. Сьогодні 
всебічне вивчення понять «держава», «право», «права людини» як суспільних явищ 
потребує переосмислення в них філософської, соціологічної та етичної складових. 
Як наслідок у різних політичних та правових теоріях виникають дискусійні 
питання про владу, свободу і право в державі. Глибинний аналіз політико-правової 
думки сприяє світоглядно-методологічному формуванню правової культури 
особистості, суспільства та побудови правової держави. 

Вивчення історії ідей (теорій, концепцій тощо) щодо права та держави значною 
мірою допомагає фундаменталізації освіти майбутніх юристів, їх розвитку як 
самостійно мислячих, політично незаангажованих громадян. У ХХ ст. в політичній 
думці відбувалась інтенсивна теоретична взаємодія між різними напрямками та 
дослідницькими школами, що сприяло виникненню оригінальних концепцій на межі 
традиційних підходів та класичних шкіл права (патріархальна, теологічна, природ-
нича, ліберальна, позитивістська тощо), зокрема, «нормативізму», «соціологічної 
школи права» «функціоналізму», «психологічної школи права» тощо.  

Як відoмo, у пeріoд нідeрландськoї (гoлландськoї), англійськoї та французької 
рeвoлюцій XVII–ХVІІІ ст. тeoлoгічний світoгляд середніх віків змінюється новим 
юридичним світoглядом. 

Загалом, історію розвитку юридичного світoгляду можна поділити на декілька 
eтапів: прирoднo-правoвих тeoрій (до XVII–XVIII); лібeралізму (XVIII–XIX); 
пoзитивізму (ХІХ–ХХ). 



А. Коваль 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58 63 

Як тенденція правової думки правовий позитивізм бере початок ще в давні 
часи. Формами його прояву були: китайський легізм, вчення софістів, номіналізм 
У. Оккама, концепція абсолютної держави Т. Гоббса та ін. На пeршoму eтапі зміст 
всіх прирoдничих тeoрій звoдиться дo тoгo, щo згіднo з вічними та нeзмінними 
принципами прирoдничoгo права фeoдальний пoлітичний пoрядoк та устанoви 
oгoлoшeні нeрoзумними і такими, щo нe відпoвідають прирoдничoму праву, і тoму 
пoвинні бути скасовані.  

Згіднo з тeoрією прирoдничoгo права автoнoмнo існуючий індивід є 
пeршooснoвoю сoціуму – суспільства. Сукупність нeзалeжних індивідів становить 
суспільствo у йoгo прирoднoму стані. Пeрeхід від прирoднoгo стану суспільства дo 
дeржавнo-oрганізoванoгo здійснюється чeрeз укладeння суспільнoгo дoгoвoру. 
Різними є причини, що, на думку автoрів, примушують індивідів дo укладання 
дoгoвoру: прагнeння запoбігти «війні всіх прoти всіх»; бажання встанoвити 
пoрядoк та справeдливість; пoтрeба підкріпити прирoдну рівність індивідів їх 
рівністю пeрeд закoнoм.  

У пeріoд європейських рeвoлюцій ХVІІІ ст. відчувалася антифeoдальна спрямo-
ваність юридичнoгo світoгляду. Ідеї рівності, свoбoди, бeзпeки oсoби збігалися з 
інтeрeсами нарoдних мас, які страждали від бeзправ’я і свавілля. Упeршe в 
багатoвікoвій істoрії людства булo висловлено і ширoкo oбґрунтoванo уявлeння прo 
загальну рівність людeй нeзалeжнo від їхньoгo сoціальнoгo пoхoджeння і станoвища, 
а такoж рівність усіх пeрeд закoнoм. 

Вимoга ліквідації станів, усіх фoрм фeoдальнoї залeжнoсті, встанoвлeння 
загальнoї рівнoсті пeрeд закoнoм, oбґрунтoвані загальновідомими ідeoлoгами мали 
і мають загальнoлюдський характeр, були і стали загальнoлюдськими ціннoстями 
до сьогодні. 

Ідeoлoги лібeралізму обстoювали самoцінність індивідуальних прав і свoбoд, 
включаючи свoбoду підприємницькoї діяльнoсті, нeoбхідність oбмeжeння 
дeржавнoї влади та її нeвтручання в eкoнoмічнe життя суспільства. 

Але як самостійний напрям у філософсько-правовій думці він виник у 30–40-х рр. 
XIX ст. у зв’язку з теоретичним обґрунтуванням формально догматичної юрис-
пруденції. Його найближчим попередником був І. Бентам (1748–1832). У розвитку 
юридичного позитивізму можна визначити три головні етапи: класичний 
позитивізм Дж. Остіна (1790–1859), право ототожнювали з наказами суверена, 
«чиста теорія права» Г. Кельзена (1881–1973), що пов’язує право з правомочністю 
примушувати, і аналітична юриспруденція Г. Харта (1907–1993), ключовим поняттям 
якої є «правило визнання». 

На думку Г. Кeльзeна, правo – це «спeцифічний пoрядoк абo oрганізація 
влади». Характeрнoю рисoю права є викoристання примусу, який здійснюють 
дeржавні органи. Дeржава як цeнтралізoваний правoпoрядoк існує у нoрмативних 
актах, які вона ствoрює і застoсoвує. 

Базовою працею нормативізму (або чистої науки права) як провідної 
позитивістської доктрини в юриспруденції XX ст. є базова праця Г. Кельзена 
«Чиста наука права». Вчений розробляючи свою теорію, ставив перед собою 
завдання створити «чисту» (самодостатню, звільнену від будь-яких позаправових, 
метафізичних впливів) теорію права. 

По суті нормативізм можна визначити як відтворення позитивізму на основі 
неокантіанства. Падіння впливу позитивізму та посилення правових шкіл 
соціологічної, психологічної та інших орієнтацій характерні для початку XX ст. 
Ганс Кельзен розцінював як винятково негативне явище. Він писав: «Зовсім не 
науковим чином юриспруденція виявилася змішаною з психологією, біологією, 
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етикою, теологією. Це з неодмінністю обумовлювало крах справжньої науки 
права». Такому «ненормальному становищу» Г. Кельзен протиставив «принцип 
елімінації» (тобто відкидання, виключення), вимагаючи, щоб теорія права, 
відповідно до традицій позитивізму, відмовилася від усіх метаюридичних підходів 
до права і вивчала право зі самого себе. Для цього, передусім, слід «виключити 
будь-яку метафізику» у підході до права. Йдеться передусім, про «метафізику 
природного права» при допомозі якого «можна довести все і нічого». Теорія права, 
якщо вона претендує на те, щоб бути наукою, має бачити право таким, яким воно є, 
не захищаючи його як справедливе і не критикуючи як несправедливе. У цьому 
відношенні теорія права є, за словами вченого «радикально реалістичною й 
емпіричною теорією і відмовляється від оцінки права».  

Наука про право є нормативною наукою, її завданням є дослідження втіленого 
в нормах належного. Категорія належного в кельзенівській системі позбавлена 
морально-оцінного змісту. Керуючись кантівським протиставленням «сущого» і 
«належного», Кельзен стверджував, що право є належністю, а належність є завжди 
чимось відмінним від дійсності, від буття. Право є нормою належного, воно 
знаходить своє обґрунтування в самому собі, а не в чомусь іншому, що є поза його 
межами. «Принцип, у відповідності з яким природничі науки описують свій 
предмет, – це причиновість; принцип, у відповідності з яким наука права описує 
свій об’єкт, – це нормативність». Звідси, власне і «нормативізм» як синонім 
«чистої теорії права». Принцип нормативності полягає в тому, що незалежно від 
мотивів, якими керувався законодавець під час встановлення обов’язкових, 
наділених санкцією, приписів, при їх осмисленні та впорядкуванні потрібно 
керуватися категорією «належного» (sollen). Правовий матеріал, при цьому, постає 
у формі логічних приписів (суджень) про належний розвиток подій: «Якщо є А, то 
повинно бути Б», тобто «при наявності таких-то умов повинні наступити такі-то 
наслідки (санкції)». Цю формулу поєднання явищ із допомогою зв’язки «належно» 
Г. Кельзен називає «імпутацією». Відмежовуючи імпутацію від причиновості, 
вчений писав: «...злочин – це не причина покарання, санкція не результат 
недозволеного акту... Відповідальність – це завжди наслідок норми». Причиновий 
зв’язок можливий, на думку Г. Кельзена, тільки у світі природних, механічних 
явищ (у тому числі і тоді, коли їхнім учасником є людина як фізичне тіло), але і в 
цьому випадку причиновість – це апріорне поняття, спосіб мислення, який 
привноситься розумом в природу. Оскільки в суспільстві панує свобода волі, 
говорив Г. Кельзен, і ми не знаємо, як насправді розвиватимуться події, юридична 
наука може говорити лише про те, як належить, відповідно до норми цим подіям 
розвиватися, тобто обмежити себе описом правової належності, що не залежить від 
того, здійснюється воно на практиці, чи ні. 

Вчений підкреслював, що про право можна говорити лише як про норму, яка 
може бути загальною та індивідуальною. Включаючи в поняття позитивного права 
не тільки результати державної нормотворчості, але й договори, адміністративні 
акти, судові рішення й навіть односторонні угоди, такі як заповіт, Г. Кельзен 
ототожнює поняття права і правопорядку. При цьому він підкреслював, що в 
області права, всупереч твердженню Маркса, не ідеальне є відображенням 
матеріального, а навпаки, матеріальне слугує як відображення ідеального. Це 
пояснюється тим, що реальна поведінка людей має узгоджуватися з нормами 
чинного права і, відповідно, в цьому випадку матеріальне, тобто поведінка людей, 
визначатиметься ідеальним. 

Функцією юридичних норм Г. Кельзен вважав встановлення обов’язків. Це 
первинне в праві. Норма права може наділяти і повноваженнями. Проте це 
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несуттєве, вторинне для права. Реальними є норми і обов’язки. Суб’єктивне право – 
тільки відображення норми і встановленого нею обов’язку, а суб’єкт права є не що 
інше, як персоніфікація правової норми.  

Вчений висловив положення про «ступеневу» структуру права та право-
порядку. Він вважав, що всі юридичні норми однієї і тієї самої правової системи 
розміщуються немов би за ступенями в порядку зростання концентрації їх змісту. 
Право конкретизується від конституції через закон і інші нормативні акти до 
нижнього ступеня – судові рішення і загалом акти застосування права. Сама ж 
конституція і право в цілому спирається на «основну норму». Ця «основна норма» 
є завершенням абстрактно-логічної конструкції, вона знаходиться на вершині 
ієрархії правових норм. Вона не може бути виведена з якої б то не було іншої 
норми, навпаки, з неї виводяться всі норми. «Обов’язкова сила основної норми 
очевидна сама по собі або презюмується такою, – писав Г. Кельзен. – Основна 
норма не створюється шляхом правової процедури. Вона дійсна тому, що 
вважається дійсною; вона вважається дійсною тому, що без такого переконання 
жодна людська дія не може розглядатися як правова». Тобто «основна норма» – це 
умоглядна конструкція, що має замкнути систему правових норм. 

Держава, на думку Г. Кельзена, є не що інше, як система правових норм. Це 
правопорядок, персоніфікація правопорядку, або інакше кажучи, правопорядок, 
який досягнув певного рівня централізації. Ототожнюючи державу і право, вчений 
підкреслював, що сила держави – це сила права, а державна влада є результатом дії 
правопорядку, тобто результатом дії певної системи правових норм. 

Отже, ідеологи концепції нормативістської школи права вважають, що 
розвиток положень юридичного позитивізму до радикально-позитивістського 
підходу; цінність права ототожнюється з цінністю норми, наказу; водночас право 
як система правил належної поведінки не залежить від моралі, суспільного буття, 
волі держави; право визначається певним засадничим джерелом – «головною 
нормою», яка встановлює принципи міжнародного права, котрі, своєю чергою, 
визначають конституційні закони, що зумовлюють звичайні закони тощо. 

Науковець вважав, що мета теорії – озброїти юриста розумінням позитивного 
права (як наявного та чинного законодавства його держави); така теорія виводить 
свої поняття винятково зі змісту позитивних законодавчих норм; наука має 
описувати свій об’єкт, яким він є, а не виписувати, яким він має бути з погляду 
певних соціальних цінностей чи уявлень; своє ставлення до природно-правової 
концепції Г. Кельзен висловив у статті «Доктрина природного права перед 
трибуналом науки» (1949 р.), де зазначав, що у загальному вигляді школу 
природного права слід сприймати як таку, що намагається відповісти на вічне 
питання, що природно в поведінці людини і що неприродно, тобто що правильно і 
що неправильно у взаємовідносинах людей. Г. Кельзен вважав предметом вивчення 
теорії права законодавчі норми, їх елементи, їх взаємозв’язки, правопорядок як ціле, 
його структури, відносини між різними правопорядками тощо. 

У кін. XIX – на поч. XX ст. виникає низка теорій і шкіл, які критикують 
юридичний позитивізм, що протиставляють законові право, котре тлумачиться 
найширше – як «ідеї повинності» (неокантіанство), засіб здійснення соціальних 
функцій (солідаризм), почуття, емоції (психологізм) та ін. Критика догматизму 
юридичних позитивістів, особливо їхніх ідей про логічну завершеність права, яка 
виражена в законах, отримала поширення в країнах континентальної Європи. 
Застарілість юридичного позитивізму найбільше підкреслювали теоретики-фахівці 
з цивільного права і процесу, кримінального права і процесу, державного і 
адміністративного права, в полі зору яких були практика та процес застосування 
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права. Представники цього напряму закликали шукати право в житті, в суспільних 
відносинах, виступали проти «сліпого буквоїдства догматики». Право, за їхнім 
вченням, не може бути зведене до норм закону. На їхню думку, писане право 
абстрактне, безособове, схематичне; а життя конкретне, різноманітне, мінливе. 
Вони вважають, що не все те, що записано в законі, згодом втілюється на практиці, 
і, навпаки, багато чого, що склалося в практиці крім закону, має, за їх 
твердженням, правовий характер. Представники цього напряму закликали до 
розробки «нового вчення про право», так зване право у широкому розумінні 
(концепції), що виходить далеко за межі закону. Значного поширення цей напрям 
одержав в Німеччині, Австро-Угорщині (Герман Канторович, Євген Ерліх, Ернст 
Фукс та ін.), а також у Франції (Франсуа Жені та ін.). Г. Канторович назвав такий 
напрям «рух на користь вільного права», інші – «школа вільного права». 

З юридичнoгo світoгляду «нарoджується» сoціальна тeoрія права та держави, 
яка oб’єднує групу різних кoнцeпцій, що пoяснюють прирoду та зміст пoлітики, 
права, дeржави зoвнішніми пo віднoшeнню дo них сoціальними фактoрами: 
eкoнoмікoю, культурoю, ціннoстями, ідeoлoгією, сoціальними інтeрeсами класів та 
груп тощо. Існує пoлітична інтeрпрeтація права, дeржави, пoлітики, що ґрунтується 
на тому, що правo, дeржава, пoлітика мають власну лoгіку рoзвитку і зумoвлeні 
внутрішніми причинами, властивoстями, eлeмeнтами. Її заснoвникoм є італійський 
мислитeль Н. Макіавeллі.  

Культурoлoгічна кoнцeпція права, дeржави, пoлітики, яку рoзвинув німeцький 
сoціoлoг М. Вeбeр (1864–1920) правo, дeржаву, пoлітику вивoдить із культурнo 
закріплeних мoтивацій і фoрм пoвeдінки людини. Зокрема, правoві і пoлітичні 
вчeння мoжуть рoзглядати правo, дeржаву, пoлітику як прoдукт кoнфлікту 
інтeрeсів пoлітичних сил (кoнфліктoлoгічні тeoрії) чи кoнсeнсусу пoлітичних сил.  

Головним представником неокантіанства був німецький правознавець, професор 
університету в Галле Рудольф Штаммлер (Stammler), 1856–1938. Його головні 
праці: «Господарство і право з точки зору матеріалістичного розміння історії»; 
«Вчення про справжнє право»; «Теорія правознавства».  

Основою поняття права та вихідною точкою, на думку Штаммлера, була воля. 
Якщо природа, її явища є сукупністю причин і наслідків, то соціальний світ, 
суспільство є проявом, реалізацією невизначено великої кількості людських воль, 
прагнень, «хотінь», що охоплюється категорією цілі, мети. Так суспільство – це 
сукупність цілей і засобів. Соціальні явища, в тому числі право, держава, політика 
не підпорядковуються законам причиновості, а охоплюються категорією цілі як 
апріорною властивістю людської свідомості і волі. Воля є визначенням способів 
через ціль. Щоб воля стала правом, вона мусить передусім зобов’язувати людей. 
Тобто право – це воля, яка виникає унаслідок взаємодії значної кількості людей, і 
має своїм призначенням їх взаємно зобов’язувати. Так виникає соціальна воля, при 
цьому цілі одних людей стають способами для інших і, навпаки. На такій взаємодії 
витворюється поняття суспільства, спільноти. Поняттю суспільної взаємодії, 
суспільного зв’язку притаманний такий елемент як зовнішнє нормування. 

Правовий порядок, на думку Штамлера, це засіб для досягнення цілей. З цього 
доходимо висновку, що сутність права підпорядкована закономірностям людських 
прагнень, тобто безумовно однаковому способу оцінки змісту цілей. Для наявності 
закономірно обґрунтованої цілі необхідно, щоб вона визнавалася такою не тільки 
як ціль конкретного суб’єкта, але й залишалася такою для кожного поставленого в 
таке саме становище індивіда. Лише у цьому випадку зміст цілі є об’єктивно 
виправданий і при формальному підході вона якраз і становить основу об’єктивно 
справедливого, як критерій оцінки діючого закону. 
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Таке різноманіття поглядів на право та державу створює велику площину для 
нового переосмислення всіх позитивних та негативних моментів кожної із створених 
теорій і дає впевненість у тому, що сучасні мислителі з позитивних елементів 
вищезазначених теорій створять єдину концепцію права і держави та єдину концепцію 
відносин між людьми, народами та державами, якими керуватиметься світове 
суспільство для досягнення цілковитої гармонії світового співжиття. 
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Эта статья охватывает историю становления и развития основных идей 
позитивистской школы права, их взаимодействия и взаимовлияния с идеями других 
школ права кон. XIX – нач. ХХ в. Сделано сравнительную характеристику основных идей 
различных школ права. Выделено роль закона в современном правопонимании. 
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This article deals with a long history of formation and development of the main ideas of 
school of positivism in law and other law schools of the late XIX – early XX century. The 
comparative characteristic of the basic ideas of various schools of law is made. The role of law 
in modern legal thinking is elucidated. 
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СУД І СУДОЧИНСТВО ЗУНР:  
ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА 
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У статті розглянуто систему судоустрою Західноукраїнської Народної Республіки. 
Визначено елементи юстиції ЗУНР. Проаналізовано нормативно-правові акти ЗУНР, які 
визначали питання організації судочинства. 

Ключові слова: Західноукраїнська Народна Республіка, суд, законодавство, 
УНРада. 

Історичний розвиток Західноукраїнської Народної Республіки (далі – ЗУНР) 
ґрунтовно дослідили: О. Вівчаренко, О. Копиленко, О. Мироненко, А. Мицак, 
Б. Тищик, М. Кобилецький, В. Чехович, О. Карпенко та ін. 

Судові органи відіграють дуже важливу роль у здійсненні правосуддя та 
забезпечення правопорядку в державі. 9 листопада 1918 р. Українська Національна 
Рада створила вищий розпорядчий орган – Державний Секретаріат, в складі якого 
було Державне секретарство судівництва, до компетенції якого входила організація 
системи судоустрою новоствореної держави. Спочатку головою цього секретарства 
був С. Голубович. На початку грудня 1918 р. в Тернополі подав у відставку Голова 
Державного Секретаріату К. Левицький. Тимчасово його обов’язки виконував 
Державний секретар судівництва С. Голубович. Згодом посаду Державного секретаря 
судівництва обійняв О. Бурачинський. 

Державне секретарство судівництва поділялося на два основні відділи: 
адміністративний та законодавчий [1]. 

Адміністративний відділ здійснював розпорядчі функції, керівництво судами, 
призначав на посади суддів, надавав матеріально-технічне забезпечення (канце-
лярське приладдя). Другий відділ – готував проекти законів, розпоряджень та інших 
нормативних актів Української Національної Ради, здійснював видавництво збірників 
законів ЗУНР «Вістника Державних законів і розпорядків», в якому публікувались 
законодавчі акти парламенту, уряду та окремих секретарств (всього десять номерів 
«Вістника»).  

Цивільна юстиція. Серед нормативно-правових актів важливе місце посідали 
закони, які врегульовували найважливіші сфери суспільних відносин Західно-
Української Народної республіки, зокрема Законом Української Національної Ради 
від 21 листопада 1918 р. створено систему судових органів у ЗУНР, яка складалася 
з повітового суду, окружного суду та Вищого Суду. Найвища судова інстанція 
Найвищий Суд ЗУНР у Львові (був передбачений окремий закон). Українська 
Національна Рада 11 лютого 1919 р. за поданням Державного секретарства 
судівництва прийняла закон «Про скорочення підготовляючої судейської служби» 
[2], яким термін стажування на посаду суддів зменшувався з трьох до двох років за 
наявності вакантних суддівських посад. Насамперед керівництво Західноукраїнської 
Народної Республіки прагнуло залучити на ці посади юристів-українців, які 
підтримують ідеї ЗУНР. Австрійське законодавство, яке продовжувало діяти на 
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території ЗУНР, встановлювало певний термін стажування для зайняття окремих 
посад після закінчення юридичного факультету. Проте, як свідчить практика, 
кандидатів на суддівські посади за даним законом частково звільняли від 
проходження стажування.  

Вибори суддів необхідно було провести з розрахунку 1 мандат на 40 тисяч 
жителів, тобто обрати 144 судді. Під час обрання суддів також було передбачено 
враховувати інтереси національних меншин і кількість мандатів мала відповідати 
пропорційно національному складу населення держави [3]. 

Розпорядженням від 20 лютого 1919 р. Державне секретарство судівництва 
розробило порядок складання іспиту на посаду судді [4]. Для складання іспиту 
створювали комісію. До її складу як голова комісії входив «Президент Вищого Суду 
або Президент окружного суду в тій місцевості, яка є осідком комісії». Членів комісії 
на строк три роки призначав Державний секретар судівництва за пропозицією голови 
комісії. Кандидатів у члени комісії вибирали на конкурсній основі. Адвокати, члени 
комісії, рекомендував голова за погодженням з адвокатською палатою у місці 
розташування комісії. Існувала практика призначати членами комісії професорів 
юридичного факультету, спеціалістів у галузях цивільного та кримінального права. 
Комісія створювалась при Вищому Суді або в іншому місці, яке встановлювало 
Державне секретарство судівництва. Вона складалася з п’яти членів, «з яких не 
менше двох повинні були бути суддями, а один адвокатом». У розпорядженні було 
передбачено, що суддівські іспити є безоплатними, однак якщо екзаменатор був 
немісцевий, йому державою відшкодовувалися його витрати. Іспит складався з двох 
частин – письмової та усної. Письмова – знання цивільного і кримінального права, 
тривала два дні. Кандидати мали право вільно використовувати усі наявні в суді 
закони та розпорядження. У розпорядженні детально регламентували сам хід іспиту і 
критерій оцінки. У випадку незгоди кандидата з оцінкою він мав право протягом 
трьох місяців складати повторний іспит. Проте кандидат, який не склав іспит тричі, 
звільнявся від подальшого проходження суддівського стажування. Протокол 
підписували всі екзаменатори і він зберігався в архівах суду, де проходив іспит. 
Місцезнаходженням екзаменаційної комісії на період надзвичайних ситуацій 
окремим розпорядженням Державного Секретаріату визначено місто Станіслав. 
Інформацію про призначення на суддівські посади друкували в офіційному 
державному часописі «Република». 

Після проголошення Злуки ЗУНР та УНР необхідно було внести зміни і до 
офіційних документів судових та прокурорських органів. Розпорядженням 
Державного Секретаріату від 2 березня 1919 р. «Про печати, вивіски і орієнтаційні 
написи судів, державних прокураторій і карних заведень» [5] ліквідовувалось 
аналогічне розпорядження ЗУНР від 18 грудня 1918 р. Офіційні документи та 
печатки судів, прокуратури мали відповідати державним атрибутам Української 
Народної Республіки – гербу, тризубу і напису українською мовою – «Українська 
Народна Республіка». Усі написи на документах та печатках виготовляли 
українською мовою. Крім українського тексту, можна було додатково вживати мови 
законно визнаних національних меншин. Атрибути Австрії і ЗУНР у документах 
судової системи мали діяти аж до закінчення їхнього терміну використання. 

Українська Національна Рада 11 лютого 1919 р. прийняла два важливі закони 
щодо діяльності судів республіки у цивільному і кримінальному судочинстві. 
Законом «Про розмежування компетенції повітових та окружних судів в цивільних 
справах» розмежовано їхню компетенцію щодо окремих категорій справ, збільшено 
суми судового мита при розгляді цивільних справ. Законом Української 



П. Кульчицький 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58 70 

Національної Ради «Про зміну складу Трибуналів першої інстанції в карних 
справах» встановлювався порядок розгляду кримінальних справ у судах першої 
інстанції. Судді одноособово розглядали кримінальні справи у випадку, коли термін 
покарання за вчинене правопорушення не перевищував одного року обмеження волі. 
У всіх інших випадках, трибунал діяв у складі трьох професійних суддів. Суддями, 
які приймали рішення одноособово, могли бути лише юристи високої кваліфікації з 
класним чином «радник суду» і «радник Вищого Суду дотичних трибуналів». 

Структуру та порядок діяльності судів вищих інстанцій встановив закон 
Української Національної Ради від 15 лютого 1919 р. «Про тимчасове виконуване 
судівництво в цивільних і карних справах в другій і третій інстанції в часі 
надзвичайних відносин спричинених війною» [6]. Він змінював порядок розгляду 
судами цивільних і кримінальних справ у другій і третій інстанції, з причини 
військової ситуації, пов’язаної з втратою столиці держави м. Львова. Функції 
Вищого Суду та Найвищого Суду у Львові виконували спеціально створені Сенати – 
«Окремий судовий Сенат ІІ інстанції і окремий судовий Сенат ІІІ інстанції». 
Державне обвинувачення у цих судах мали підтримувати прокурори, призначені 
Державним секретарством судівництва. Голову і членів сенатів також призначало 
Державне секретарство судівництва з числа президентів і віце-президентів окружних 
судів та радників Вищого Суду Західної Області Української Народної Республіки. 
Усі члени судових сенатів продовжували працювати на своїх попередніх посадах. 
Засідання судових сенатів другої та третьої інстанцій відбувалися раз у місяць у 
місцях, встановлених Державним секретарством судівництва. Судовий Сенат другої 
інстанції було утворено при окружному суді в Станіславі, а початок його роботи 
встановлено з 1 квітня 1919 р. Судовому Сенату ІІ інстанції передали на розгляд усі 
судові справи, які, згідно із законодавством, були у компетенції Вищого Суду у 
Львові.  

Найвищому Державному Суду Західної Області Української Народної Республіки 
передавались функції, які в колишній Австро-Угорщині виконував Верховий судовий і 
касаційний трибунал у Відні. Розпорядженням Державного секретарства судівництва 
регламентовано і оплату судових витрат, мита, плату судових експертів [7]. 

На території ЗОУНР продовжувало діяти старе австрійське законодавство, яке 
потребувало якісного оновлення. Зокрема, діяв австрійський цивільний кодекс 
1811 р., що зберігав свою правову силу до 1933 р., та цивільно-процесуальний кодекс 
1895 р. Австрійський кримінальний кодекс 1852 р., як і цивільний, продовжував 
діяти до 1932 р. на території Галичини. Також діяв з незначними змінами і 
доповненнями кримінально-процесуальний кодекс Австрії 1873 р. [8]. 

Проведення судової реформи у повному обсязі потребувало відновлення 
справедливості стосовно осіб, засуджених колишніми австрійськими судами. 
10 березня 1919 р. Виділ Української Національної Ради на пропозицію Державного 
секретарства судівництва оголосив амністію. Амністії підлягали в основному 
особи, засуджені до 1 листопада 1918 р. судами Австро-Угорської монархії за 
державні злочини: шпигунство, бунт і повстання, образа членів цісарської родини, 
розповсюдження неправдивих чуток, порушення субординацій, дезертирство, змова 
з метою дезертирства, повстання та ін. (розділ I, II) [9]. Припинялися всі кримінальні 
справи, які було розпочато до 1 листопада 1918 р., за вищенаведені злочини. 

Військова юстиція. Вже 8 листопада 1918 р. під час боїв у Львові Українська 
Генеральна Команда прийняла рішення про створення військово-польового суду, під 
юрисдикцію якого крім військовослужбовців української армії, підпадали цивільні 
особи що вчинили «заворушення публічного спокою, грабунок, крадіжку» [10]. 
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Перше розпорядження про створення військової юстиції Державний Секретаріат 
видав 16 листопада 1918 р. У столиці держави планувалося створити Найвищий 
військовий трибунал, як суд найвищої інстанції. Військові обласні суди діяли при 
створених Державним секретарством військових справ Львівській, Тернопільській та 
Станіславській військових областях, а при окружних військових командах – окружні 
військові суди. Головами військових обласних судів призначались коменданти цих 
областей, а їхніми членами були представники державної жандармерії та коменданти 
чотирьох військових округів, на які поділялись області. На час військових дій у 
Львові судочинство у місцевій військовій області виконував польовий суд Начальної 
Команди Галицької Армії. Він взяв до розгляду всі справи колишніх дивізійних судів 
у Львові та Перемишлі. Як державний обвинувачувач в окружних судах виступав 
судовий офіцер, при обласних судах – військовий прокурор, а при Найвищім 
військовім трибуналі мав виступати Генеральний військовий прокурор або його 
заступник.  

Судочинство в місцях розташування частин Української Галицької Армії у 
Відні та Будапешті здійснювали окремі судді, які після збору необхідних 
матеріалів пересилали їх до окружного військового суду в Станіславі [11].  

Напружена ситуація на фронтах та наявність великої кількості диверсантів, 
потребували швидкого вирішення поставлених задач. Розпорядженням Державного 
Секретаріату ЗУНР від 3 грудня 1918 р. було утворено при кожній окружній команді 
військово-польові суди окружної команди Українських військ. У випадку, коли в 
окремих окружних військових командах не діяли військово-польові суди, то їхні 
функції виконували суди сусідньої окружної команди, після внесення подання до 
Державного секретарства військових справ про створення спільного суду [9]. У січні 
1919 р. утворено польовий суд Начальної Команди Українських військ і польові суди 
групи «Північ», «Південь» та групи «Львів». Після реорганізації армії польові суди 
були утворені також у трьох корпусах та 12-ти бригадах. 

Польовий суд Начальної Команди Українських військ зазвичай розглядав 
офіцерські справи, справи про шпигунство та надання допомоги ворогові. У травні 
1919 р. ці справи знову були передані польовим судам, оскільки вони потребували 
значних фінансових затрат та витрат часу [9]. Для зменшення витрат, пов’язаних з 
проведенням судового слідства, дозволяли виїзди суддів до місця розташування 
свідків та підсудних. Справи з одного суду в інший передавали після закінчення 
всіх слідчо-процесуальних дій. Головою польового суду призначали найстаршого 
за військовим званням судового офіцера. До складу військово-польового суду 
входило не менше трьох суддів, голови та двох старшин. Один з них виконував 
функції судді-слідчого, інший – прокурора [11]. Військові судді призначались 
Державним секретарством військових справ серед офіцерів української армії, які 
були цивільними суддями або юристами, які склали суддівський чи адвокатський 
іспит. Державному секретарству військових справ підпорядковувався і весь 
допоміжний апарат судів.  

Військовослужбовці Української Галицької Армії, які мали юридичну освіту і 
бажали стати військовими суддями, складали військово-судові іспити. Порядок їх 
проведення було визначено розпорядженням Державного секретарства військових 
справ від 4 травня 1919 р. [11]. До її складу входив голова і два члени. Головою 
комісії призначали судового референа Державного секретарства військових справ. 
Іспит складався з двох частин – письмової та усної, про що засвідчував протокол. 

Військовими суддями, крім українців, були також особи інших 
національностей. У збірну станицю Української Галицької Армії у Відні на посаду 
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сотника-судді призначено чеха Г. Частку. Він прийняв присягу і протягом одного 
місяця зобов’язувався вивчити українську мову. До допоміжного складу 
військових суддів забороняли приймати жінок. В окремих випадках за дозволом 
Державного секретарства військових справ кримінальні справи могли розглядати 
за участю адвокатів. Смертні вироки затверджував Державний Секретаріат і його 
остаточні рішення публікували в урядових засобах масової інформації. Так, у газеті 
«Република» за травень 1919 р. повідомлялось про розстріл п’яти стрільців-
дезертирів жителів Борщівського повіту [12]. Цей порядок було змінено 
розпорядженням Державного секретарства військових справ від 1 березня 1919 р., 
за яким це рішення, в окремих випадках, могли приймати окружні військові 
коменданти. За злочин проти Української Галицької Армії польовий суд окружної 
військової команди в Тернополі засудив до смертної кари трьох осіб, а одного – до 
10 років «тяжкої в’язниці» [13]. Після оскарження, рішення суду було залишено в 
силі. Одному із засуджених – студентові-юристу, окружний військовий комендант 
Тернопільського повіту розстріл замінив на 10 років обмеження волі. Заборонялося 
засуджувати до розстрілу осіб, яким на час вчинення злочину не виповнилось 
20 років. Військове судочинство, як і цивільне, з незначними змінами діяло на 
основі старих австрійських законів. 

Отже, серед нормативно-правових актів важливе місце посідали закони, що 
врегульовували найважливіші сфери судочинства Західноукраїнської Народної 
республіки. Важливим моментом є визначення чіткого кола повноважень судових 
органів ЗУНР: як цивільної так і військової юстиції. Найвагоміший внесок 
становлять закони ЗУНР, розпорядження Державного Секретаріату судівництва 
ЗУНР, розпорядження Державного секретарства військових справ, судова 
практика, дослідження яких становить великий науковий інтерес. 
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УДК 352/354(438)«1918-1939» 

СИСТЕМА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
В ПОЛЬСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1918−1939 рр.) 

О. Липитчук 

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

У статті досліджено організацію, структуру та компетенцію органів територіального 
самоврядування; подано оцінку головних засад та принципів політики центральної 
влади щодо територіального самоврядування; визначено зміни, що відбулися в 
організації територіального самоврядування в міжвоєнні роки. 

Ключові слова: міжвоєнна Польща, територіальне самоврядування, гмінне, 
повітове та воєводське самоврядування. 

У 1918 р. Польща відновила державність після більш як вікової втрати та 
входження її земель до складу трьох імперій (Російської, Австро-Угорської, 
Прусської). В адміністративному відношенні територію Польщі еволюційним 
шляхом було поділено на воєводства, повіти і гміни. Виокремлювалися чотири 
великі територіальні комплекси: центральний − Варшава і варшавське, лодзинське, 
кєлецьке, люблінське і білостоцьке воєводства; східний − віленське, новогрудське, 
поліське і волинське воєводства; південний − краківське, львівське, станіславівське 
і тернопільське воєводства; західний − поморське, познанське і сілезьке воєводства 
[15, с. 330−331]. 

Відроджена Польща успадкувала різні адміністративні системи і законодавство, 
яке діяло на окупованих сусідніми державами польських територіях. Стосувалося це 
також територіальної адміністрації, яка б’єднувала державну адміністрацію і 
самоврядування. Діяло водночас кілька типів територіального самоврядування у 
різних організаційних формах [11, с. 7]. Подолати такий стан можна було 
поступовою уніфікацією адміністративної системи. Проте у вирішенні питання 
створення місцевого адміністративного апарату не було єдності поглядів, що 
проявилося у зіткненні різних концепцій: – централізаторських та де централі-
заторських. Перша з них, проголошена правим політичним табором, полягала у 
тому, що адміністрація повинна опиратися на центральну систему. Згідно з цією 
концепцією територіальне самоврядування мало бути під пильним наглядом 
центральної адміністрації і значно обмежувалося. Друга, протилежна концепція, яка 
була запропонована революційним лівим табором, що обстоював позицію широкого 
самоврядування, а саме, утворення рад робітничих та селянських депутатів. Після 
спаду революційної хвилі в Європі поміркований табір висловив третю концепцію, 
прибічники якої рекомендували утворити територіальну адміністрацію з широким 
самоврядуванням на всіх рівнях територіального поділу, пов’язаного із 
самоврядуванням [10, с. 494−498]. 

Концепція поміркованого табору мала вплив на вироблення положень нової 
Березневої Конституції 1921 р., які стосувалися проблем самоврядування. Під 
тиском та за участі представників цього табору центральні державні органи змушені 
були приступити до реалізації програми реформ місцевого адміністративного 
устрою, яка зміцнювала і розширювала територіальне самоврядування. Інституція 
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самоврядування колишнього Королівства Польського була засадничо внормована на 
підставі правових актів, прийнятих у 1918−1919 рр.: декрет про гмінні ради, декрет 
про тимчасову виборчу ординацію до повітових сеймиків, декрет про вибори до 
міських рад, декрет про міське самоврядування, декрет про тимчасову повітову 
ординацію [14, с. 70]. 

Березнева Конституція 1921 р. в ст. 3 декларувала, що Польська Республіка, 
ґрунтуючи свій устрій на засаді широкого територіального самоврядування, 
передає його представництву відповідну компетенцію нормотворення, зокрема в 
сфері адміністрації, культури і господарства, який буде визначений державними 
законами [1]. Зміст цієї статті свідчив, що сфера самоврядування значно 
розширювалася, оскільки охоплювала також і нормотворення. Конституція 1921 р. 
закріплювала принцип децентралізації в адміністративному устрої держави, що 
мало стати противагою бюрократичній державній адміністрації. Отже, Березнева 
Конституція відводила територіальному самоврядуванню значну роль в управлінні 
громадськими справами локального характеру. 

На підставі положень Березневої Конституції були прийняті засади організації 
територіального самоврядування в Польщі, а саме: 

– одиниці територіального самоврядування збігаються з одиницями адміні-
стративно-територіального поділу держави. Ст. 65 Конституції 1921 р. проголо-
шувала, що «Для адміністративних цілей територія Польської Держави шляхом 
прийняття законів буде поділена на воєводства, повіти, міські і сільські гміни, які 
будуть співпадати з одиницями територіального самоврядування»; 

− ці одиниці можуть об’єднуватися в союзи з метою реалізації завдань 
самоврядування; 

− рішення, що стосуються територіального самоврядування, приймають 
колегіальні органи; 

− суб’єктом територіального самоврядування визнано як цивільноправну особу, 
так і публічну; 

− ст. 95 та 108 Березневої Конституції гарантували громадянські свободи і 
свободу утворення товариств та союзів; 

− нагляд держави за діяльністю територіального самоврядування мав 
здійснюватися відділами самоврядування вищого рівня; 

− взаємодія виконавчих органів територіального самоврядування на рівні 
повіту та воєводства з органами загальної адміністрації. 

Так Березнева Конституція 1921 р. визнала самоврядування основною формою 
організації внутрішнього функціонування суспільства і одним із найважливіших 
осередків в механізмі управління державою. 

Історія територіального самоврядування в Польській Республіці міжвоєнного 
періоду пов’язана з багатьма чинниками, які стосувалися розбудови польської 
державності. Можна виділити два періоди в історії територіального самоврядування в 
міжвоєнній Польщі: перший − 1918−1933 рр.; другий − 1933−1939 рр. 

У перший період на території Польщі існувала мозаїка різних положень, які 
стосувалися територіального самоврядування. Якщо на території колишнього 
Королівства Польського і так званих Східних Земель невдовзі після відновлення 
польської державності були видані нормативні акти, що стосувалися самоврядування 
гмін, міст та повітів, то на інших теренах Польщі діяло надзвичайне законодавство 
колишніх країн-окупантів. 

Відмінності організаційного устрою на колишніх окупаційних територіях були 
наслідком багатьох причин, серед яких: відсутність готової концепції побудови 
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територіальної адміністрації після відродження державності; вплив традиції та 
звичаїв до існуючих в період окупації організаційних рішень; поступове 
формування кордонів держави шляхом приєднання до неї різних територій; інших 
адміністративних порядків, які були чинними на колишніх окупаційних територіях 
[18, с. 19]. 

Крім того, на деяких територіях були проголошені «дільничні влади», які в 
надзвичайний спосіб здійснювали організацію і функціонування територіального 
самоврядування (в Галичині − Польська ліквідаційна комісія, в подальшому Урядова 
комісія у справах Галичини і Цєшинської Сілезії, Спиша та Орави; в Цєшинській 
Сілезії − Польська рада Цєшинського князівства; на колишній прусській території − 
Головна народна рада та її виконавчий орган − Комісаріат, пізніше − Міністр 
Прусської Дільниці) [13, с. 52−136]. 

На землях колишньої прусської дільниці в перший період формування місцевої 
адміністрації були розпущені міські ради і утворені нові шляхом загальних, рівних, 
таємних і пропорційних виборів. Міські ради були розпорядчим органом, за винятком 
справ, які згідно з законом передавалися магістрату і бурмістрові. Магістрат як 
виконавчий орган ради складався із бурмістра, його заступника, лавників та членів, які 
сплачували податки. Він здійснював управління міською гміною, а також функції 
державної адміністрації. Нагляд за самоврядуванням здійснювали воєводська та вища 
комунальна влада. 

Органами самоврядування на повітовому рівні були повітові сеймики та 
повітові відділи, які у 1919 р. були розпущені і невдовзі шляхом виборів 
відновлені. Сфера компетенції сеймиків була невеликою і обмежувалася рекомен-
даційною функцією. Проте відділи, які очолював староста, здійснювали нагляд за 
діяльністю гмін і були першою судово-адміністративною інстанцією. 

Існуючі на провінційному рівні сеймики і відділи також були ліквідовані у 
1919 р. і в наступному відновлені як сеймики та воєводські відділи, але тільки в 
поморському та познанському воєводствах. До складу воєводських сеймиків 
входили члени, які обиралися повітовими сеймиками і міськими радами, 
вилученими з повітів. Воєводський відділ складався з голови, його заступника, 
крайового старости і членів. Нагляд за самоврядуванням здійснювала новостворена 
адміністративна рада. Всі три рівні самоврядування, включно з воєводським, були 
чинними тільки в колишній прусській дільниці, де воєводське самоврядування 
набувало уповноваження органів прусського місцевого самоврядування [17, 
с. 271−273]. Утворення воєводського самоврядування на всій території держави, 
проголошене Березневою Конституцією, в наступному передбачалося законом від 
26 листопада 1922 р. про всезагальне самоврядування воєводств. Цей закон не був 
втілений в життя через побоювання домінування органів самоврядування 
національних меншин на східних теренах Польщі [15, с. 338]. 

Подібні зміни було здійснено на території колишньої австрійської дільниці у 
1919 р. В сільській місцевості було дозволено об’єднувати гміни, а також включено 
до них польські помістя. Згідно з розпорядженням Польської ліквідаційної комісії 
1918 р. виборче право, яке раніше надавалося тільки тим, хто був власником 
нерухомого майна і мав освіту, тепер було поширено на особи, які не сплачували 
податки. Вони практично були докооптовані в органи самоврядування. 

Органами гмінного самоврядування були гмінні ради і гмінне правління. 
Гмінне правління складалося з війта та присяжних, проте не було колегіальним 
органом. Нагляд за діяльністю гмінного самоврядування в приватних справах 
здійснювало самоврядне правління, тоді як справи, порушені державою, підлягали 
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нагляду органів державної адміністрації. Устрій міських гмін загалом не 
відрізнявся від сільських гмін. Органами міських гмін були міські ради і магістрати 
[17, с. 272]. 

Польська ліквідаційна комісія об’єднала у 1919 р. повітові органи самовря-
дування з органами державної адміністрації і надала повітовим відділам характер 
рекомендавчих рад при повітових комісарах. Нагляд над повітовими органами 
самоврядування здійснював Тимчасовий Відділ самоврядування, а відносно 
доручених справ − воєвода. Згідно з законом від 30 січня 1920 р. був ліквідований 
Сейм та Крайовий відділ. Замість Крайового відділу було створено Тимчасовий 
відділ самоврядування, який мав діяти до створення воєводських самоврядних 
об’єднань. Планувалося утворення воєводського самоврядування у львівському, 
тернопільському і станіславівському воєводствах у вигляді воєводських сеймиків і 
воєводських відділів. Сеймики мали складатися з двох палат, одну з яких 
утворювали українці. Проте, закон не був втілений в життя [13, с. 84−97]. 

В особливий спосіб було організовано адміністрацію сілезького воєводства, 
яке було утворено у 1920 р. як автономна частина Польської Республіки. Вона 
складалася з частини Цєшинської Сілезії і частково із земель Верхньої Сілезії. На 
території Цєшинської Сілезії діяло австрійське і крайове законодавство, а на 
території Верхньої Сілезії − прусське законодавство [9, с. 7−21]. 

Сілезьке воєводство було сформовано як міський союз − самоврядування 
вищого рівня. Органами воєводської сілезької автономії, а також державної та 
самоврядної адміністрації були Сейм Сілезії, воєвода і Воєводська Рада Сілезії. 
Населення цього воєводства демократичним шляхом обирало Сейм Сілезії, який 
мав право видавати закони, що стосувалися воєводства. Без згоди цього сейму 
центральна влада не могла здійснювати будь-яких кроків щодо розвитку 
господарства воєводства. Виконавчим органом Сейму була обрана ним же 
Воєводська Рада, яку очолював воєвода. Проте на практиці самостійність Сілезії 
була обмеженою. Всі найважливіші рішення Сейму погоджувалися з воєводою або 
центральними органами. Особливий адміністративний устрій у цьому воєводстві 
був ліквідований 1945 р. [12, с. 123]. 

На території колишнього Королівства Польського зміни були здійснені декретом 
від 27 листопада 1918 р. [3]. Згідно з декретом утворювалися гмінні ради як колегіальні 
органи самоврядування, змінено склад гмінних зібрань і спосіб виборів війтів, зберігся 
тільки становий устрій громад. Зміни в устрої міського самоврядування з 1918 р. 
визначалися новим виборчим положенням, яке ліквідувало майновий ценз. 

Найбільші зміни відбулися у сфері міського самоврядування. Декретом 4 лютого 
1919 р. про міське самоврядування визначалося поняття гміни як самоврядної 
територіальної одиниці, наділеної публічним правом. Членами гміни були польські 
громадяни, які проживають на території Польщі понад шість місяців. Вони мали 
право обирати владу, бути обраними шляхом виборів і брати участь у гмінному 
правлінні та отримати допомогу гміни, коли є в тому потреба. Нормотворчим, 
розпорядчим та контролюючим органом самоврядування була міська рада, яку 
обирали на п’ять років шляхом демократичних виборів. Виконавчим органом був 
магістрат, який утворювали бурмістр (президент), заступник, лавничі (1/10 складу 
ради). Нагляд над самоврядуванням здійснював воєвода, а в другій інстанції міністр 
внутрішніх справ [7]. 

В Литві, Волині і Поліссі справи самоврядування регулювало розпорядження 
Генерального Комісара Східних Земель від 26 вересня 1918 р., яке пристосувало 
устрій сільського самоврядування до того, що діяло в колишньому Польському 
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Королівстві [4]. Нагляд за сільським самоврядуванням здійснювали старости та 
воєводи. Устрій міст визначався двома розпорядженнями Генерального Комісара 
Східних Земель від 27 червня та 14 серпня 1919 р. [5]. Відповідно до першого 
розпорядження всі міські органи передано магістратам, до складу яких входили 
бурмістр, його заступник і лавники. За другим розпорядженням міста формувалися 
як самоврядні міські громади, утворені шляхом обрання ради і магістрату на зразок 
тих, що були в Королівстві Польському. Повітові самоврядні об’єднання були 
ліквідовані, а замість них утворено тимчасові органи повітового управління шляхом 
призначень. 

Травневий державний переворот 1926 р. став відправним моментом у зміні 
державно-політичного розвитку міжвоєнної Польщі. Він пройшов під гаслом санації, 
тобто оздоровлення політичних, економічних, моральних стосунків у державі. 
Безпосереднім наслідком перевороту було обмеження суверенітету законодавчих 
прав сейму та зміцнення президента й уряду. Після перевороту було обмежено 
компетенцію самоврядування. Зокрема, розпорядженням Президента Польської 
Республіки 19 січня 1928 р. було впроваджено засаду домінування компетенції 
державної адміністрації над самоврядуванням [6]. Була прийнята концепція 
«етатизму», згідно з якого діяльність, устрій, завдання самоврядування залежали від 
волі державної влади, відображеної в Конституції та законодавчих актах. У межах 
самоврядування зміцніла компетенція виконавчих органів над нормотворчими 
органами [14, с. 71]. Згідно з розпорядженням при воєводах були утворені воєводські 
ради і воєводські відділи (за винятком познанського та поморського воєводств, в 
яких було збережено воєводські сеймики). Рада здебільшого була органом 
рекомендаційним. 

В умовах різних моделей організації та функціонування територіального 
самоврядування постала необхідність його уніфікації. 23 березня 1933 р. був 
прийнятий закон про часткову зміну устрою територіального самоврядування, 
який отримав назву «об’єднавчий» [8]. Цей закон уніфікував устрій гмінного, 
міського та повітового самоврядування на території всієї держави (окрім сілезького 
воєводства). Не торкався закон воєводського самоврядування, який і надалі 
функціонував на попередніх засадах на терені колишньої прусської дільниці. Закон 
поділив органи самоврядування на розпорядчі (розпорядчі і контролюючі) та 
виконавчі (управляючі та виконуючі). Була прийнята засада домінування 
компетенції виконавчого органу. 

Розпорядчими органами були гмінні, міські та повітові ради (в колишніх 
прусській та російській дільницях називалися повітовими сеймиками). Виконавчими 
органами були гмінні та міські правління, а також повітові відділи. Гмінне правління 
очолював війт, на чолі міського правління, залежно від розміру міста, бурмістр або 
президент. Вони обиралися відповідними радами і затверджувалися відповідним 
органом державної адміністрації. 

Повітовий відділ очолював (за прусським зразком) − староста, або державний 
орган загальної адміністрації. 

Вибори до міських рад були безпосередніми (прямим голосуванням), а до 
повітових рад − посередніми (непрямим голосуванням). Закон обмежив 
безпосередність виборів до рад нижчого рівня. Утворивши об’єднані гміни 
(здебільшого із сільських громад), для більшості громад запровадили громадські 
ради, які обиралися відкритим голосуванням. Як наслідок члени гмінних рад були 
обрані безпосередньо тільки в тих громадах, які не мали власних рад. В інших 
випадках їх обирали члени громадських рад. Отже, в сільській гміні розпорядчим 
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органом була рада гміни, утворена в результаті непрямих виборів відкритим 
голосуванням. 

Закон розширив нагляд за діяльністю територіального самоврядування. 
Наглядові повноваження відтепер мали не тільки органи самоврядування вищої 
інстанції, але й органи загальної адміністрації. 

Закон 1933 р. уніфікував устрій та діяльність органів самоврядування тільки 
нижчого рівня. Залишалося нереалізованим проголошене Березневою Конституцією 
1921 р. положення про створення територіального самоврядування на воєводському 
рівні. Виняток становила тільки колишня прусська дільниця, де існувало воєводське 
самоврядування. 

Головною політичною тенденцією в 30-х роках ХХ ст. в Польщі стало 
посилення інституції авторитаризму, що позначилося на стані самоврядування. 
Квітнева Конституція 1935 р. в ст. 4 стверджувала: «Держава створює територіальне 
та господарське самоврядування для участі у виконанні завдань співжиття» [2]. 
Конституція 1935 р. пішла шляхом обмеження ролі органів місцевого само-
врядування в житті суспільства. Нагляд за самоврядуванням відтепер здійснював 
уряд через органи урядової адміністрації (повітові старости, воєводи, міністри) та 
місцеве самоврядування вищого ступеня (повітові, воєводські ради). 

Отже, відсутність воєводського самоврядування, пильний нагляд за 
самоврядуванням, обмеження обсягу його завдань та компетенції, а також 
посередності у виборах до розпорядчих органів стали характерними рисами стану 
самоврядування у міжвоєнній Польщі. 
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В статье исследовано организацию, структуру и компетенцию органов террито-
риального самоуправления; дана оценка главных принципов и принципов политики 
центральной власти по территориальному самоуправлению, определены изменения, 
которые произошли в организации территориального самоуправления в межвоенные годы. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ  
ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ КАПЕРСТВА  

В ТРАКТАТАХ ГУГО ГРОЦІЯ –  
МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ 

В. Малишко 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
проспект Гагаріна, 26, 49005 Дніпропетровськ, Україна  

У статті зазначаються поняття, причини виникнення та способи застосування 
піратства. Досліджуючи трактати видатного Нідерландського вченого Гуго Гроція 
періду англо-голландського суперництва за панування на океанських просторах, автор 
висвітлює специфічні риси каперства та визначає його місце у вирішенні проблем 
війни і миру, реалізації принципу свободи судноплавства. 

Ключові слова: патент на піратство, корсар, приватир, міжнародне морське право. 

Як відомо, в історії людства перехід феодального соціального типу держави до 
державності капіталістичного зразка був визначений дією низки економічних, 
політичних і соціальних факторів, серед яких помітне місце посів процес первісного 
нагромадження капіталу. Коли його джерела у панівних європейських державах були 
вичерпані, прийшов час для пошуку скарбів у колоніях. Першими проклали морські 
шляхи до Америки й Азії Іспанія та Португалія, утім вони не спромоглися забезпечити 
тривалий контроль за колоніальними володіннями і швидко його втратили. Водночас 
після розгрому у 1588 р. іспанської «Непереможної армади», зміцнила Англія. Згодом 
наріжним принципом її політики стає агресія проти всього світу. Упродовж XVII ст. 
вона вела невтомну боротьбу за світове колоніальне панування проти першої так 
званої зразкової капіталістичної держави – Нідерландів. Ця держава, яка засновувала 
свій економічний розвиток на зміцненні морської торгівлі, була переможена Англією у 
чотирьох війнах. У підсумку країна «туманного Альбіону» перетворилася в державу 
могутнього мануфактурного капіталізму. 

Однією з царин англо-голландського суперництва стала боротьба за панування 
на океанських комунікаціях. І тут згодом встановлено британську морську 
гегемонію, яку забезпечили відвертий бандитизм та піратство у світовому океані 
британських мореплавців, що знаходились під патронатом англійської корони, що 
традиційно слугувала для них «дахом» [1]. 

Специфічні риси морського розбою часів переходу розвинених держав від 
феодалізму до капіталізму визначили територіальний та правовий фактори. Що 
стосується першого фактора, то залежно від регіону світу морський розбій 
проявлявся у різних формах. Проте у класифікації цього міжнародного злочину 
поряд із географічним фактором не менш важливим є правовий. Його зміст може 
бути розкритий лише на підставі вирішення такої проблеми, як відносини між 
піратами та владними структурами тих країн, що брали участь у створенні світової 
колоніальної системи. За морськими законами XVI–XIX ст. піратством визнавали 
«морський розбій, що здійснюється приватними особами за приватним починанням 
з корисною метою проти чужої власності» [2]. 

З прадавніх часів людство асоціювало морські простори з життєво важливими 
інтересами. Вони визначаються потребами держав у захисті суверенітету, 
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територіальної цілісності, розвитку судноплавства, розвідкою і видобутком живих і 
неживих ресурсів, розміщенні в межах морів окремих елементів інфраструктури, 
збереженні морського середовища та природних ресурсів, проведенні наукових 
досліджень і використанні Світового океану як арени міжнародної співпраці в 
економічній та інших галузях, що становлять взаємний інтерес. Проте нині в межах 
морських просторів відбуваються протиправні дії, які становлять загрозу інтересам 
держав. Фактично відроджується піратство, яке визнано світовим співтовариством 
тяжким злочином у нормах універсальних міжнародних договорів та в звичайних 
нормах міжнародного права. І перший крок до вирішення цієї проблеми мали 
здійснити науковці, котрі своїми працями створювали теоретичну основу для 
розвитку міжнародного морського права ще за часів переходу від середньовіччя до 
нового часу. Саме тоді найбпомітніший внесок до вирішення зазначеної проблеми 
зробив видатний голландський вчений Гуго Гроцій (1583–1645), чиї праці й понині 
є теоретичною основою міжнародного морського права. Це яскраво підкреслює 
наукову і практичну актуальність звернення до його трактатів, присвячених 
осмисленню каперства – одного з історико-правових інститутів нового часу. 

Піратство супроводжувало процес первісного нагромадження капіталу, наслідком 
якого стало відсторонення безпосереднього виробника матеріальних благ, 
середньовічного селянина і ремісника, від засобів виробництва і перетворення їх на 
капіталістичну приватну власність. Цей процес набув швидкого розвитку в 
європейських державах на межі пізнього середньовіччя і початку нового часу. Він 
історично розподілявся більш менш послідовно між Іспанією, Португалією, 
Нідерландами, Францією і Англією. 

Поняття піратства у міжнародній правовий науці завжди було аморфним. 
Фахівці з міжнародного права стосовно визначення цього поняття єдині лише в 
одному – це явище ототожнюється у світовій судовій практиці з актами вбивств, 
розбою, пограбувань та іншими протиправними насильницькими діями. Коріння ж 
піратства, як засвідчує історико-правова наука, завжди були на березі і визначалися 
соціально-економічними та політичними процесами, що відбувалися в житті 
конкретних держав. Саме піратство в сучасних умовах стає помітним серед різних за 
змістом та наслідками міжнародних злочинів. У «Великому енциклопедичному 
юридичному словнику», який є авторитетним українським довідковим виданням з 
різних галузей та інститутів внутрішньодержавного і міжнародного права, цей 
феномен знайшов певне відображення. Там зазначено: «Піратство (від грецького 
«піратос» – розбійник) – морський розбій, у міжнародному праві незаконні 
насильницькі дії (затримка, затоплення або грабіж), здійснювані проти торгових 
суден у відкритому морі приватними чи державними суднами» [3]. 

Піратство з’явилося водночас з виникненням морської торгівлі і початком війни 
на морі. Протягом століть воно здійснювалося на власний розсуд морських 
розбійників, і лише за часів переходу від феодального суспільства до капіталістичного 
цей міжнародний злочин почав здійснюватися за ліцензіями. Їх надавали уряди 
держав, які вели боротьбу за світову колоніальну гегемонію шляхом пришвидшення 
процесу первісного нагромадження капіталу. Для позначення піратів у різних мовах 
використовувалися такі слова, як «вітальєри», «лікедейлери», «флібустьєри», 
«корсари». Зрозуміло, що мета всіх морських розбійників навіть у наш час одна – 
напад на торгові судна з метою збагачення [4]. Серед різних форм і видів піратських 
дій особливо помітним з погляду його відповідності зовнішньополітичному курсу 
колоніальних держав часів мануфактурного капіталізму було каперство. У цьому 
випадку йдеться про морській розбій за ліцензіями держав, які були у стані війни. 
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Само слово «капер» німецького походження, однак його сутність найкраще розкрили 
злочинні дії англійських морських розбійників, яких у Британії іменували 
«приватирами». Вони були «законними» піратами, уповноваженими своїми урядами у 
справі захоплення військових і приватних кораблів ворожих держав. Приватири 
надавали частину прибутку уряду протягом чотирьох століть, аж до 1856 р., коли 
панівні держави світу скасували дію цього міжнародно-правового інституту. Згодом ці 
ж розбійники взяли участь у прибутковій торгівлі рабами, яка стала початком розвитку 
іншого історико-правового інституту – рабства. Каперство не мало особливих 
перспектив у ту добу, коли світова колоніальна система контролювалася Іспанією і 
Португалією. Проте бурхливий розвиток капіталістичного укладу в Англії, яка з 
огляду на своє геополітичне положення мала перетворитися на велику морську 
державу, сприяв поширенню каперського промислу майже в усьому світі [5]. 

У сучасній Англії не люблять згадувати, що всі «батьки-засновники» 
британського військово-морського флоту були звичайними бандитами-піратами, 
яких особисто очолила королева Єлизавета I. Усі вони мали підписаний нею 
спеціальний патент на піратство в морських просторах, за що ділилися з королевою 
здобиччю. Виручені від цього величезні кошти йшли на фінансування боротьби за 
створення імперії, чия могутність мала ґрунтуватися на морській гегемонії, 
центральне місце в якій посіли «спеціальні засоби і методи» британської військово-
морської розвідки [6].

 
У підсумку вийшов класичний гібрид геополітичного 

бандитизму і «спеціальних засобів», за допомогою якого здійснювалося будівництво 
Британської імперії [7]. 

Відповідь на британське панування у Світовому океані за часів правління в 
Англії династій Тюдорів та Стюартів намагалися надати голландські правлячі кола, 
які теж спиралися на піратство. Вони спробували здійснити це шляхом розвитку 
міжнародного морського права. Його приписи ще за часів пізнього середньовіччя 
мали допомогти боротьбі проти піратства. Мета всіх морських розбійників була 
одна – пограбування чужої власності. Пірати нападали на чуже судно у XVI–
XVIII ст. для того, щоб пограбувати його і так збагатитися. При цьому дії 
розбійників спричиняли шкоду розвитку світової економіки часів занепаду 
феодалізму і переходу до побудови капіталістичних відносин. Особливу роль у 
цьому процесі відіграло каперство, сутність якого була одна – спорядження 
військового судна на гроші приватної особи або групи осіб і отримання від уряду 
власної держави патенту, який охороняв корсара під час зустрічі з дружніми 
кораблями. У протилежному випадку патент охороняв піратів від страти завдяки 
тому, що, у разі невдалої атаки торгового судна, наявність патенту забезпечувала 
йому положення військовополоненого. 

Однак морські держави досить своєрідно трактували положення міжнародного 
права задля власної користі. Особливо відверто такі порушення супроводжували 
британський морський розбій. Ось чому на початку XVII ст. швидко розвивалося 
морське право у відповідь на виклики часу, пов’язані з дією процесу первісного 
нагромадження капіталу. Перші замовлення на це сформулював уряд Нідерландів, 
де завершувався переможний революційний рух проти іспанського панування 
(1566–1609) і починався перехід до будівництва незалежної держави. Політичне 
життя молодої буржуазної республіки, оточеної європейськими феодальними 
монархіями, відбувалося під знаком боротьби між прихильниками двох основних 
партій – республіканської (буржуазно-патриціанскої орієнтації) та оранжистської 
(прихильників правління Оранського дому, представники якого спадково обіймали 
посаду штатгальтера, глави держави). У релігійному житті панівні позиції займав 
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кальвінізм, що відіграв істотну ідеологічну роль в об’єднанні сил і звільненні 
країни від гніту Іспанії – оплоту католицизму. Після перемоги нідерландської 
революції офіційна кальвіністська церква, що користувалася впливом не тільки 
серед знаті, але і в широких мас народу, в тісному союзі з оранжистами виступала 
проти курсу на свободу думки і духовної творчості. Ось чому боротьба проти 
релігійної догматики і духовного диктату церкви, розробка нових, раціональних 
поглядів на світ стояли в центрі уваги політико-правової думки нової держави. 

Видатний внесок у розвиток ранньобуржуазної політико-правової ідеології вніс 
Гроцій [8]. Саме він своєю багатогранною науковою і практичною працею у галузі 
науки міжнародного права дав відповідь на такі питання міжнародних відносин 
тодішнього світу, як проблеми війни і миру, що супроводжували розвиток 
капіталізму мануфактурної доби [9]. Ця доба збіглася з епохою початку руйнування 
феодалізму і остаточного розпаду політичної та релігійної єдності суспільства країн 
Західної Європи. 

Інтереси буржуазного розвитку суспільства насамкінець і віддзеркалювали 
твори Гроція, який став одним із творців буржуазної, прогресивної для свого часу 
науки права. Гроцій належав до університетської інтелігенції: батько його був 
куратором, а дядько – ректором Лейденського університету. Ця людина у вельми 
ранньому віці виявила виняткові наукові дарування, а в чотирнадцять років 
вражала своїми знаннями вчених і правителів. Перебуваючи посланцем Голландії в 
Парижі, він так здивував своїми знаннями короля Генріха IV, що той вигукнув у 
присутності придворних: «От диво Голландії!». 

Гроцій присвятив себе вивченню праць давніх класиків права і 1598 р. одержав в 
Орлеанському університеті ступінь доктора права. Займаючись створенням праць з 
основ римського приватного права, він також виконував обов’язки адвоката в Гаазі. 
Можливо, на замовлення Голландської Ост-Індської компанії 1603 р. Гроцій мав 
захищати інтересі цієї корпорації у справі з захоплення її судна португальськими 
каперами в районі сучасного Сінгапуру. Основні концептуальні питання, на які мав 
дати відповідь Гроцій, стосувалися того, чи мала право одна приватна особа, що 
володіла суднами, використовувати їх з метою наживи для захоплення кораблів 
іншої приватної особи-судновласника, або перешкоджати один одному на морських 
шляхах внаслідок конкурентної боротьби. Метою замовників відповідного 
дослідження Гроція було зганьбити португальських та іспанських конкурентів 
голландських морських купців, щоб допомогти співвітчизникам у справі розвитку 
первісного нагромадження капіталів [10]. 

Посилаючись на стародавніх римлян, які вважали, що необхідно вести тільки 
справедливі війни, Гроцій наголосив, що міжнародне право має забороняти 
застосування не всякого насильства, а лише такого, яке несумісне з самим 
суспільством і порушує чуже право. Гроцій указував, що війна може вестися проти 
тих, кого неможливо примусити до чогось в судовому порядку. Однак щоб війна 
була справедлива, необхідно не менш ретельне дотримання доброї совісті, ніж це 
має місце при відплаті справедливості за рішенням суду. 

Великий голландець ділив війни на публічні, приватні та змішані. Утім, на 
його думку, ведення будь-якої війни повинно бути обґрунтованим, справедливим з 
точки зору права народів. Тільки така війна могла бути виправдана міжнародним 
правом [11]. 

Після кількох років праці генеральним прокурором Нідерландів Гроція 
призначили синдиком (вища посадова особа міського управління і самоврядування) 
Роттердаму в 1613 р. Того ж року він мав підкріпити теорію права призів, якими 
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ставала здобич приватирів, що захопили чуже судно. Ці призові права використали 
англійські приватири під час нападу на голландські судна, внаслідок чого виник спір 
між англійським і голландським урядами щодо реалізації принципу свободи 
судноплавства в світовому океані. Саме тоді британський флот, який фактично 
складався з каперських кораблів, захопив поблизу Гренландії два голландські судна і 
оголосив ці плавзасоби та їхні вантажі каперськими призами. Гроцій очолив 
делегацію, скеровану в Англію, яка висловила протест стосовно англійських дій від 
імені голландського уряду. Цей протест не призвів до позитивних наслідків для 
Голландії, що змусило Гроція висловити геніальну на той час думку про 
необхідність відкриття морів для кораблів всіх морських націй. 

Зрештою, у 1604–1605 рр. Гроцій написав трактат «Про право здобичі», 
частина якого була надрукована в 1609 р. під заголовком «Вільне море, або про 
право, що належить голландцям, у галузі торгівлі з Індією». Тут він обстоював 
право вільного плавання кораблів під усіма прапорами у відкритому морі, 
доводячи неспроможність домагань на виняткове морське панування спочатку 
Іспанії і Португалії, а згодом і Англії. Трактат «Про право здобичі» містить виклад 
основ міжнародного права і є первісним нарисом системи міжнародного права [12]. 
З інших робіт Гуго Гроція, присвячених цій тематиці, необхідно зазначити трактат 
«Про вільне море» («De mare liberum») (1609), в якому автор обґрунтував принцип 
вільного мореплавання і вільної торгівлі. 

Гроцій був не лише науковцем, а й видатним державним діячем. Обійнявши 
офіційну посаду синдика, він взяв участь у релігійно-політичних спорах між 
«гомаристами» і «армініанами» (по іменах професорів Лейденського університету – 
Гомара і Армінія, ватажків ворогуючих партій). Він приєднався до «армініанів». 
Боротьба велася з великою жорстокістю і завершилася перемогою «гомаристів», з 
якими з’єднався голландський штатгальтер Моріц Оранський. Гроцій був засуджений 
на довічне ув’язнення (17 травня 1618 р.) в замку Левенстейн. Там він перебував 
близько двох років і звільнився за допомогою своєї дружини Марії, уродженої фон 
Рейхесберген, після чого врятувався втечею до Франції, де король Людовік XIII йому 
призначив пенсію. 

У Франції Гроцій написав свій відомий трактат «Три книги про право війни і 
миру», який було розпочато у 1623 р. і надруковано в самий розпал Тридцятирічної 
війни, у березні 1625 р. [13]. Спираючись на досягнення попередників і 
систематизуючи матеріал з різних аспектів міжнародних відносин, він створив 
капітальну працю, увага дослідників до якої не слабшає вже майже чотири 
століття. У цій роботі Гроцій дотримувався природно-правового напряму, 
вважаючи його найбільш вдалим для наукового аналізу, який знаходить своє 
продовження в сучасних юридичних документах міжнародних організацій. 
Принцип справедливості, покладений в основу політико-правової доктрини 
голландського вченого, сприяє вирішенню багатьох проблем нашого часу, 
пом’якшуючи зіткнення різних культур. 

Англія, яка жорстко конкурувала з Голландією за лідерство у світовій торгівлі, 
намагалася оскаржувати ідеї Гроція. Вона проголосила свій суверенітет над водами 
навколо Британських Островів. На замовлення королівського уряду Карла І 
Дж. Селден у праці «Mare clausum» («Закрите море») (1635 р.) спробував довести, 
що море на практиці має властивості сухопутної території. Так, Селден 
виправдовував домагання Англії щодо встановлення суверенітету над морськими 
просторами. Він природно заперечив спроби Іспанії і Португалії відродити своє 
панування у Світовому океані, зазначивши, що у піренейських держав бракує сили, 
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здатної підкріпити їхні права на морях. Це підтверджувало невизнання англійцями 
і голландцями права на гегемонію у морській торгівлі та викликало подальші 
розвідки Гроція у галузі морського права того часу. 

Трактати голландського вченого, які стали настільними книгами юристів-
міжнародників і державних мужів, призначалися для справедливого вирішення 
міжнародних конфліктів перехідного (від феодалізму до капіталізму) періоду, коли 
люди стикалися з численними невідомими проблемами. Гроцій прагнув створити 
правові механізми, що уповільнюють наслідки соціальних катаклізмів і жорстоких 
військових дій. 

В юридичній літературі XIX ст. Гроцій здобув славу попередника буржуазного 
лібералізму монархічної спрямованості. На початку XX ст. інтерес до творчості Гроція 
спалахнув з новою силою. Перехід воєн на глобальний рівень спричинив необхідність 
якнайшвидшого пошуку загальної основи для встановлення конструктивної взаємодії 
не лише у мирний, але і воєнний час. Цікаво, що найглибше погляди голландського 
вченого проаналізовані в роботах нашого співвітчизника В.Е. Грабаря. Цей видатний 
вчений-міжнародник свого часу запропонував традиційний поділ юриспруденції на 
природно-правову і позитивну школи поширити на сферу міжнародного права і 
вважати Гроція засновником першого напряму. 

У СРСР згадка імені Гроція незмінно супроводжувалася коментарями про 
«консервативності» і навіть «реакційності» його вчення. Перелом настав після 
Великої Вітчизняної війни, коли знадобилося юридично несуперечливо і 
переконливо для світової спільноти обґрунтувати територіальні й інші придбання 
держав-переможниць. Спеціальне засідання Інституту права АН СРСР, присвячене 
300-річчію від дня смерті Гроція, відбулося 20 листопада 1945 р., після чого його 
твори російською мовою були розповсюджені серед наукового загалу і студентів-
правників [14]. На жаль, за часів української незалежності, лише у підручниках з 
історії політичних і правових вчень у загальному вигляді надається оцінка внеску 
Гроція в науку міжнародного права. При цьому вітчизняні підручники майже не 
розкривають внесок Гроція у міжнародне морське право. Залишається сподіватися, 
що розвиток правової науки в нашій країні сприятиме відновленню інтересу 
українських правників до засновника цієї науки. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРАВОВОГО 
ИНСТИТУТА КАПЕРСТВА В ТРАКТАТАХ ГУГО ГРОЦИЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ 

В. Малишко 

Днепропетровский государственный университет внутренних дел 
проспект Гагарина, 26, 49005 Днепропетровск, Украина 

В статье дается понятие, причины возникновения и способы применения пиратства. 
Исследуя трактаты выдающегося Нидерландского ученого Гуго Гроция периода англо-
голландского соперничества за превосходство на океанских просторах, автор раскрывает 
специфические черты каперства и определяет его место при решении проблем войны и 
мира, реализации принципа свободы мореплавания. 

Ключевые слова: патент на пиратство, корсар, приватир, международное морское право. 

CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF THE CAPTURISM LEGAL 
INSTITUTE IN THE TRACTATES OF HUGO GROTIUS – 

INTERNATIONAL CONTEXT 

V. Malishko 

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs 
Gagarin Avenue 26, 49005 Dnipropetrovsk, Ukraine 

The article presents the notion, arisal causes and usage methods of piracy. Researching 
the tractates of Hugo Grotius, the outstanding Netherlandish scholar of the period of the 
English-Netherlandish rivalry for superiority over the ocean areas, the author highlights the 
specific features of the capturism and defines its place in solution of war and peace problems 
and in principle realization of the freedom of navigation. 

Key words: patent for piracy, a corsair, privateer, international naval law. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ «НАЙМ» І «ОРЕНДА»  
В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ, ЇХ РЕЦЕПЦІЯ  

ТА ВЖИВАННЯ В УКРАЇНІ 

М. Миньо 

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

У статті досліджено застосування термінів «найм» та «оренда» в римському 
приватному праві, їх рецепцію та вживання в Україні. Зосереджено увагу також на 
з’ясуванні їх етимології та співвідношенні між собою.  

Ключові слова: найм, оренда, рецепція, етимологія, locatio-conductio, locatio-
conductio rei. 

Кожен науковець під час дослідження проблемного питання обов’язково 
використовує певний, більш чи менш значний, масив юридичних термінів. Саме 
вони допомагають систематизувати знання про об’єкт дослідження та внести 
чіткість у розуміння досліджуваної проблематики. Для того, щоб бути наукою, 
право має обов’язково мати в своєму розпорядженні певну термінологічну базу. 
Проте в будь-якій галузі права досить часто виникають проблеми, пов’язані із 
застосуванням того чи іншого терміна. Насамперед, це пов’язано з тим, що при їх 
використанні у різних сферах права, у різних правових системах в суть цих 
термінів вкладають різне значення. 

Кожен, хто здобуває вищу юридичну освіту в Україні, натрапляє уперше на 
термін «найм» та «оренда», вивчаючи римське приватне право. Підручники та 
навчальні посібники пропонують студентові термінологію, яка вживалась в 
римському праві, та її значення, однак, керуючись сучасними напрацюваннями у 
розумінні права. Такий виклад матеріалу, на нашу думку, був необхідним в 
ХІХ ст., коли творилося цивільне право таким, яким ми його знаємо сьогодні, 
проте сьогодні, коли римське приватне право викладається як дисципліна, що є 
наближеною до історико-правових, має значення не лише розуміння суті окремих 
інститутів у римському праві, а й відслідковування причинно-наслідкових зв’язків, 
що дають змогу осягнути дух римського та сучасного права загалом. 

Метою цієї статті є охарактеризувати застосування термінів «найм» та «оренда» 
у римському приватному праві, їх рецепцію та вживання в Україні. 

Сьогодні ст. 759 чинного Цивільного кодексу України визначає найм (оренду) 
як договір, згідно з яким наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві 
майно у користування за плату на певний строк [1]. Це визначення, як і назва глави 58 
ЦК України «Найм (оренда)», дає підстави стверджувати, що ці терміни є тотожними. 

Римське право ж знало три види договору найму (locatio-conductio): найм 
речей (locatio-conductio reі), найм послуг (locatio-conductio operarum) та найм робіт 
(locatio-conductio operis). Сучасне ж цивільне законодавство надання послуг 
виділило в окрему групу договорів – договори про надання послуг, а найм робіт в 
іншу окрему групу – договори про виконання робіт. Отже, доходимо до висновку, 
що сучасному терміну «найм» відповідає римський термін «locatio-conductio reі». 

Характеризуючи locatio-conductio, науковці по-різному підходили до спів-
відношення термінів «найм» та «оренда». Зокрема, З.М. Черніловський виділяє 
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найм речей, де сторонами є наймодавець та наймач. Вчений, водночас, вживає 
термін «оренда» щодо земельної ділянки. У тій самій праці він зазначає, що оренда 
є найважливішою з господарського погляду формою найму речей і поділяється на 
строкову, безстрокову та прекарну, а в наступному реченні вже говорить про те, 
що коли строк найму закінчується, а наймодавець не потребує повернення речі, 
найм автоматично продовжується [2, c. 187]. Звідси робимо висновок, що терміни 
«оренда» та «найм речей» є водночас тотожними та виступають у співвідношенні, 
як ціле і частина. 

Автори першого радянського підручника з римського права І.Б. Новицький та 
І.С. Перетерський також розглядають найм речей, де сторонами є наймодавець та 
наймач, проте у складі найму речей окремо виділяють сільськогосподарську оренду 
(оренду землі), сторонами якої називають орендодавця та орендаря [3, c. 235]. 
А.І. Косарєв пише про найм речей, сторонами якого виступають наймодавець та 
наймач, проте автор далі в праці вживає словосполучення «орендна плата» 
[4, c. 116]. Водночас, І.А. Покровський [5, c. 428], О.А. Підопригора, О.С. Іоффе, 
В.А. Мусін та О.А. Омельченко використовують лише термін «найм» [6, c. 231; 7, 
с. 126; 8. с. 97], Є.М. Орач та Б.Й. Тищик називають орендою плодоносний найм 
речей [9, c. 187], Д.Д. Грімм поділяє найм речей на просте користування річчю та 
оренду (користування річчю, яка дає прибуток), а Чезаре Санфіліппо, Д.В. Дождьов 
ототожнюють терміни «найм речей» та «оренда» [10, c. 252; 11 с. 524]. 

З усього вищенаведеного можна зробити висновок, що в науці римського 
приватного права у трактуванні співвідношення цих термінів відсутнє їх чітке 
розуміння. Тому закономірно виникає запитання про причини такого неодно-
значного трактування. Щоб дати відповідь на нього, необхідно проаналізувати зміст 
договору найму речей за римським правом та і етимологічне значення термінів 
«найм» та «оренда». 

Передусім потрібно звернути увагу на те, що римляни не мали причин для 
поділу договору найму (locatio-conductio) на найм речей (locatio-conductio rerum), 
найм послуг (locatio-conductio operarum) та найм робіт (locatio-conductio operis). 
Вони бачили в наймі консенсуальний контракт, за яким одна сторона надає іншій 
винагороду, а інша користується за це наданими їй речами чи сама наймається 
надавати ті чи інші послуги, у тім числі виконання робіт [2, c. 187]. 

Чеський романіст М. Бартошек у праці «Римское право: понятия, термины, 
определения» визначає термін «locatio-conductio» як здачу в найм, найм (процес), 
договір, що характеризується грошовою винагородою за користування речами, за 
послуги або підряд [12, c. 207]. Проте насправді виявляється, що у Римі взагалі не 
існувало ні терміна «найм», ні терміна «оренда». Так, найдавнішою формою найму 
речей за римським правом був найм великої рогатої худоби, про що свідчать ще 
Закони ХІІ таблиць, а також рабів. Звідси і відслідковується поява та зв’язок 
термінів «locare», що буквально означав «ставити» та «conducere», що означав 
«відводити», оскільки наймодавець зазвичай приводив на базар і ставив на показ 
раба чи худобу, а наймач забирав її з собою [13, c. 247]. Обидва з вищезазначених 
термінів застосовувалися лише тоді, коли об’єктом такого договору були рухомі 
речі, тобто вважалося, що нерухомі речі об’єктом найму бути не можуть. Проте 
згодом поступово їх зміст був перенесений на інші об’єкти [14, c. 217]. Однак 
римські юристи, які були цитовані в Дигестах Юстиніана, основну увагу приділили 
найму нерухомості. Це пояснюють тим, що саме такий вид договору найму посідав 
передній план в останні століття панування республіки. Пристосовувати до цього 
виду найму історично успадковані правила locatio-conductio було складним 
завданням, яке вирішували юристи [15, c. 289].  
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Договір речового найму розвивався в Римі паралельно з договором купівлі-
продажу. Ще в Давній Греції найм був не консенсуальним, а реальним контрактом, 
тобто вважався укладеним з моменту передачі речі, а тому, наприклад, за римським 
правом на ранніх етапах його розвитку права наймодавця захищалися за 
допомогою actio venditi (позов продавця до покупця за договором купівлі-
продажу). Ф. Шулін зазначив, що першим консенсуальним видом найму був найм з 
боку держави [16, c. 381]. 

У Греції не лише держава та общини, а й приватні особи здавали земельні 
ділянки в найм. За римським правом суть locatio-conductio rei полягала не лише у 
дозволі на користування чужою річчю, а також і в дозволі на отримання доходів з 
неї, зокрема природних плодів. Римляни не виділяли в окремий підвид locatio-
conductio rei найм земельної ділянки, оскільки не вбачали між ним та речовим 
наймом інших предметів суттєвої різниці. Однак наймача земельної ділянки 
називали терміном «colonus», а наприклад, наймач квартири [житла] – «inquilinus» 
[15, c. 291; 17, с. 358]. Це дає підстави зробити висновок про те, що римське право 
розуміло різницю між правами перших і других за договором locatio-conductio rei. 
Такий висновок зробила значна частина романістів ХІХ ст., і тому для зручності 
викладу римського права в структуру locatio-conductio rei введено підвид: договір 
речового найму земельної ділянки (договір плодоносного речового найму), який 
позначили терміном «оренда, аренда, arenda». В Німецькому цивільному уложенні 
1900 р. вже було чітко встановлено відмінності між орендою і наймом [15, c. 291].  

Натомість спробуємо з’ясувати етимологію термінів «оренда» та «найм» і 
простежуючи, як вони з’явилися на території України, оскільки проблема їх 
співвідношення має набагато давніше коріння.  

«Новий словник іншомовних слів» за ред. Л.І. Шевченко ототожнює оренду з 
наймом і вказує на латинське походження цього терміна (arrenda) [18, c. 436]. 
«Словник іноземних слів і словосполучень» М.А. Надель-Червінської визначає 
термін «оренда» як похідний від середньовічного латинського «arenda», «arendare», 
що означає «віддавати в найм» [19, c. 25]. В «Словнику синонімів української мови» 
за ред. А.Д. Бурячка натрапляємо на «оренду» як синонім до слів «посесія» та 
«політок»; «наймати» як синонім до слів «винаймати», «піднаймати», «орендувати», 
«знімати» [20, c. 81]. В. Даль розуміє під орендою умовну плату власникові за 
утримання у своєму господарстві, населеного маєтку його або землі, заводу; найми. 
Також автор зазначає, що цей термін німецького походження [21, c. 21]. Отже, 
бачимо зовсім відмінний погляд на співвідношення цих термінів від того, який 
пропонується і обґрунтовується в романістиці ХІХ ст.  

Як у словнику М. Бартошека, так і в інших словниках латинської мови, немає 
термінів «arenda», «arrenda», «arendare», «arrendare». Також не вжиті вони жодного 
разу ні в Законах ХІІ таблиць, ні в Інституціях Гая, ні в Кодифікації Юстиніана. Це 
дає підстави стверджувати, що в античні часи такого терміна просто не існувало. 
Проте у римському праві були терміни «dare», (що вживався у значенні передати у 
власність, в користування, подати позов, призначити третейського суддю, 
засуджувати до державних робіт [12, c. 98]), та «orare», що означав просити, 
виголошувати промову [12, c. 233]. 

Слово ж «найм» – слов’янського походження, коренем якого є слова «ймати», 
«імати», «мати», «няти», що означають мати, брати, вірити [22, c. 432]. У Руській 
Правді слово «найм» не вживається [23, c. 100–106]. Це наводить на думку про те, 
що або воно в той час ще не вживалося, або вживалося лише в простій народній 
мові.  
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У четвертому розділі Третього Литовського статуту 1588 р. вже з’являється 
термін «ареньда» в значенні «найм маєтку». Також вживається слово «имение» в 
значенні «маєток». Це спростовує тезу Макса Фасмера про те, що на Україні термін 
«оренда» відомий з ХVII ст. Як відомо, у Литовських Статутах була реципійована 
значна кількість ідей римського права. Проте бачимо, що об’єктом оренди є не 
земельна ділянка, а маєток, що складається як з земельної ділянки, що приносить 
плоди, так і з будівель, що розміщені на ній. Тому дозволимо собі припустити, що 
римське locatio-conductio rei, об’єктом якого була земельна ділянка, було вже на той 
час досліджене та реципійоване в Європі, водночас трансформоване під потреби 
феодального господарювання. Виникнення самого терміна «arenda» в Європі 
пояснюється тим, що з моменту загибелі Римської імперії до XVI ст. латинська мова 
не була забута, а продовжувала використовуватись. Закономірно, латинська мова 
XV ст. відрізнялась від мови V ст. Сьогодні складно виявити, де і коли вперше 
з’явилось слово «arendare» в значенні «дати в найм», можливо, це справа рук 
глосаторів чи постглосаторів. Проте очевидним є те, що використання цього слова є 
зручнішим за складнішу комбінацію слів в римському праві, що буквально взагалі не 
збігається з їх класичним розумінням. 

У Російській імперії термін «оренда» з’явився, як зазначав М. Ломоносов, вже 
як слово польського походження, що виникло як наслідок взаємовідносин та війн з 
поляками, у ході яких до неї була приєднана значна частина польських територій. 
Я.К. Грот виводить походження цього терміна із запозичення через остзейські 
провінції, що були під владою Польщі, а потім Швеції [24, c. 464]. 

Цікавим є тлумачення етимології слова «arenda» в «Етимологічному словнику 
польської мови А. Брюкнера» 1927 р.: arenda, arenowac, arendarz має начало з Русі 
(говір білоруський з постійним поширенням), з латинського arrendare – витримувати, 
що, своєю чергою, походить від латинського reddere – віддавати [25, c. 6]. Тому 
можна зробити висновок, що термін «оренда» вживався на території Великого 
Князівства Литовського раніше, ніж в Польщі.  

Однак на українських землях поступово термін був витіснений місцевим 
словом найм, яке для простих людей було зрозумілішим, чого не було в самій 
Польщі. Водночас Росія знала лише термін «найм». Так було до ХVII–XIX ст., 
оскільки вона не прагнула реципіювати ідеї та трансформовану термінологію 
римського права.  

До XVII–ХІХ ст.ст. термін «оренда» вже не був таким поширеним в Україні, а 
термін «найм» вживався в широкому значенні, яке можна прирівняти до значення 
римського locatio-conductio. У «Словнику української мови» В.О. Винника, 
Л.А. Юрчук бачимо таке тлумачення терміна «наймати», «найняти»: 1) брати, 
приймати на роботу, службу і т. ін. кого-небудь на певних умовах (П. Мирний: 
Надвечір у село прийшов прикажчик до машини хлопців наймати.); 2) брати для 
користування що-небудь за плату на певний час (М. Рильський: Я пройшов по 
мокрому пероні, дихаючи повними грудьми, і найняв підводу. П. Мирний: З осені 
він безперемінно наймає десятин з 15, а то і всі 20 поля); 3) влаштовувати кого-
небудь на роботу, службу і т. ін.; віддавати в найми, розпорядження кого-небудь; 
4) здавати кому-небудь на тимчасове користування, віддавати в найми тощо [26, 
c. 97]. Цікавим є тлумачення іншого слова – «найми»: робота або служба, на яку хто-
небудь найнявся (іти в найми) [27, c. 369]. Справді, в ХІХ ст. на українських землях 
паралельно вживалося три терміни: «найм» в широкому розумінні, подібному до 
значення locatio-conductio; «найми», значення якого було подібне до римського 
locatio-conductio operarum; та менш поширене в розмовній мові «оренда» в 
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значенні найм земельної ділянки чи маєтку. Також був термін «наймання» в 
значенні «найми».  

У російській мові відповідником як слова «найм», так і «найми» було слово 
«наем». Причому воно вживалось як дія та результат наймання, наймів, наслідок 
«нанимания». Слово «наемник» перекладається на українську, як наймит; «нани-
матель», як наймач [28, c. 1244, 1323]. Тому напевно для того, щоб розмежувати 
найм речей і найм послуг, російські юристи почали використовувати термін 
«оренда» в значенні «найм речей». Це запозичення відбулося паралельно з 
науковим запозиченням з Німецького цивільного уложення та літератури з 
римського права як вид найму речей, об’єктом якого є земельна ділянка, та 
трансформованого в часи середньовіччя розуміння оренди як найму, об’єктом 
якого є земельна ділянка та нерухомість, яка на ній розміщена. Тому на кінець 
XIX ст. ми і отримали паралельне вживання терміна «оренда» в трьох значеннях: 
одному практичному і двох наукових. 

У 1948 р., коли з’явився перший радянський підручник «Римское частное 
право» під редакцією І.Б. Новицького та І.С. Перетерського, термін «оренда» вже 
встиг укорінитися в цивільному законодавстві як тотожний терміну «найм» в 
значенні «найм речей». Зокрема, у ст. 152 Цивільного Кодексу УСРР 1922 р. 
зазначено, що за договором наймання майна одна сторона (наймодавець) 
зобов’язується надати іншій (наймачеві) майно за певну винагороду для 
тимчасового користування. У ст. 154 цього ж кодексу в редакції 1937 р. зазначено, 
що строк, на який місцеві Ради, інші державні установи, підприємства, 
кооперативні й громадські організації можуть здавати належні їм будинки і 
підприємства в оренду таким самим установам, підприємствам і організаціям, не 
може перевищувати 12-ти років. Отже, бачимо, що не лише терміни «найм» та 
«оренда» вживаються як тотожні, а й ототожнені також терміни «найм» та 
«наймання». Сторонами договору наймання за ЦК УРСР є наймодавець та наймач.  

У ст. 256 Цивільного Кодексу УРСР 1963 р. вже встановлюється, що за 
договором майнового найму наймодавець зобов’язується надати наймачеві майно у 
тимчасове користування за плату. 

Отже, з усього вищенаведеного можна зробити висновок, що за римським 
приватним правом найм – це консенсуальний контракт, за яким одна сторона надає 
іншій винагороду, а інша користується за це наданими їй речами чи сама наймається 
надавати ті чи інші послуги, у тім числі виконання робіт. Сам термін «оренда» (як і 
термін «найм») не застосовувався в римському праві, а виник значно пізніше.  

Внаслідок історичного розвитку цивільного права на території України та 
вживання правової термінології поступово сформувалося розуміння «оренди» і 
«найму» як тотожних понять. Паралельно термін «оренда» для зручності 
сприйняття locatio-conductio rei романісти ХІХ ст. застосовували як його підвид, 
причому в двох значеннях: як оренда земельної ділянки і як оренда нерухомості.  

Тому, вивчаючи римське право, потрібно зважати не те, що розуміння 
співвідношення термінів «оренда» і «найм» в літературі з римського права не 
збігається з його сучасним розумінням. Для зручності викладу римського права та 
його засвоєння можна йти двома шляхами – або вживати термін «оренда» у 
значенні договору речового плодоносного найму, або не вживати його взагалі.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНОВ «НАЕМ» И «АРЕНДА»  
В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ, ИХ РЕЦЕПЦИЯ  

И УПОТРЕБЛЕНИЕ В УКРАИНЕ 

М. Миньо 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье исследовано применение терминов «наем» и «аренда» в римском частном 
праве, их рецепцию и употребление в Украине. Сосредоточено внимание также на 
выяснении их этимологии и соотношении между собой. 

Ключевые слова: найм, аренда, рецепция, этимология, locatio-conductio, locatio-
conductio rei. 

FUNCTIONING OF THE TERMS «HIRING» AND «RENT»  
IN ROMAN PRIVATE LAW, THEIR RECEPTION AND USING  

IN UKRAINE 

M. Mynyo 

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

The article deals with the functioning of the terms «hiring» and «rent» in Roman private 
law, their reception and using in Ukraine. The attention is paid to the clarifying of the 
etymology and their correlation. 
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ІНСТИТУТ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ  
ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

І. Панкевич 

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

У статті розглянуто проблему становлення та розвитку інституту безпосередньої 
демократії в Україні. На підставі аналізу зроблено висновок, що в Україні цей інститут 
після прийняття нині чинної Конституції отримав нові пріоритети та достатньо 
інтенсивно розвивається. Чинником, що впливає на розвиток демократії в Україні є також 
своєрідна «реінкарнація» Конституції України 1996 р. у її первісному варіанті, котра 
допровадила до цілковитої зміни «візерунку» влади, тобто до її концентрації у руках 
Президента України за рахунок зменшення повноважень парламенту. З огляду на це 
проблема подальшого розвитку інституту безпосередньої демократії в Україні потребує 
проведення глибшого наукового аналізу та чіткого окреслення її форм.  

Ключові слова: безпосередня демократія, вибори, референдум.  

У Конституції України в ст. 69 визначено, що «народне волевиявлення здійс-
нюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії» [1]. У 
сучасних умовах можна вести мову про взаємний синтез цих двох форм демократії, 
який полягає у тому, що: 

1) інститут безпосередньої демократії є джерелом, основою формування пред-
ставницької демократії. Без виборів як найважливішого інституту безпосередньої 
демократії не може йтися про формування органів представницької демократії; 

2) у деяких випадках безпосередня демократія може слугувати підтримкою для 
інституту представницької демократії, виконуючи суттєву роль при прийнятті 
найважливіших рішень (наприклад, на місцевому рівні загальні збори жителів села 
можуть виконувати функцію представницького органу місцевого самоврядування); 

3) за допомогою таких інститутів безпосередньої демократії, як референдум чи 
збори громадян, чиниться вплив на зміст та основні напрями діяльності пред-
ставницьких органів державної влади та місцевого самоврядування; 

4) можна стверджувати, що деякі інститути безпосередньої демократії у 
певному розумінні є водночас й інститутами представницької демократії. Вони 
належать до спільного «ядра» цих двох форм. До таких важливих інститутів можна 
зачислити вибори.  

Безпосередній вияв волі народу має важливе значення для легітимізації влади. 
Легітимізація, тобто ототожнення характеру та напрямку формування влади із 
змістом свідомості та громадської думки населення відбувається передовсім за 
допомогою загальних демократичних виборів, шляхом яких влада делегується 
органам державної влади та місцевого самоврядування. Як слушно зазначали свого 
часу польські вчені М. Банковіч та Є. Ткачиньскі, «вільні вибори є основною вимогою 
демократичної системи. За їхньою допомогою народ-суверен приймає рішення про те, 
хто буде ним керувати від його імені та за його мандатом. Виражена під час 
голосування довіра виборців є єдиною легітимізацією влади» [2, s. 53]. 
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Як відомо, в Україні шляхом виборів формуються такі інститути державної 
влади: Верховна Рада України, Президент України, інститути влади Автономної 
Республіки Крим та місцевого самоврядування – Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим та місцеві ради. Зазначимо, що незважаючи на те, що 
відповідний виборчий закон окремо говорить про Верховну Раду Автономної 
Республіки Крим і кримська автономія має окрему конституцію, яку приймає 
Верховна Рада АРК та затверджує Верховна Рада України, фактично кримський 
парламент належить до органів влади місцевого самоврядування, оскільки не має 
права приймати закони, а його рішення повинні відповідати Конституції та 
законам України. Це ж стосується системи судочинства, міліції та інших 
правоохоронних органів, що належать до загальнодержавних систем відповідних 
гілок влади. Крім виборів, влада може бути легітимізована також шляхом 
вираження волі народу за допомогою референдуму.  

Інститут безпосередньої демократії має також певні недоліки. Зокрема, таким 
недоліком є неможливість усебічного, детального та організованого обговорення 
проблем державного значення, що має місце у випадку представницьких інститутів. 
Професійний характер представницьких інститутів дає їм змогу разі прийняття 
рішення щодо якогось важливого питання проводити зовнішні консультації, беручи 
до уваги пропозиції різних політичних сил, у тому числі погляди більшості й 
меншості, завдяки чому можливим є досягнення компромісу, коли «точки зору 
різних груп, часом цілком відмінні між собою, погоджуються таким чином, що 
результатом є єдине рішення» [3, с. 426–427]. Власне такого результату досягнула 
Верховна Рада України, прийнявши 28 червня 1996 р. Конституцію України. У 
конфліктній ситуації між Президентом України та українським парламентом йшлося 
передовсім про те, що у Верховній Раді України був ідеологічний конфлікт між 
тодішньою комуністичною більшістю та її так званою демократичною частиною, а, 
як наслідок, різні погляди не лише щодо подальшого напрямку розвитку держави, 
але й щодо державних символів [4]. Попри це шляхом досягнення компромісу 
вдалося прийняти Конституцію України та не допустити до дестабілізації суспільно-
політичної ситуації у державі.  

Беручи до уваги плюси і мінуси обидвох форм демократії, можна дійти висновку, 
що найкращим варіантом управління суспільством є поєднання безпосередньої 
демократії з народним представництвом та використання у політичній практиці 
найкращих рис кожної із цих двох форм. 

Проаналізуємо детальніше поняття та форми безпосередньої демократії. Теорія 
безпосередньої демократії у науці конституційного права (зокрема у конституційному 
праві України) переживає час розквіту. Це передусім пов’язано з тим, що Конституція 
України 1996 р. створила нові основи механізму функціонування безпосередньої 
демократії в Україні. 

У сучасній юридичній науковій літературі щодо поняття безпосередньої демократії 
немає єдиного погляду. Часто у науці конституційного права вживають досить загальні 
дефініції. Безпосередня демократія – це, наприклад, безпосередня участь народу у 
вирішенні державних та суспільних справ [5]. Є також і ширші дефініції цього поняття. 
Зокрема М. Чудаков визначає безпосередню демократію як суспільні відносини, у 
рамках яких різними способами реалізується участь громадян в управлінні справами 
держави та суспільства, унаслідок чого воля громадян безпосередньо, тобто без 
посередництва обраних до державних органів представників, впливає на формування 
державної політики та її реалізацію, а також створює представницьку систему та у 
вирішальний спосіб впливає на її функціонування [6, с. 35].  
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Характеризуючи безпосередню демократію, представник української науки 
конституційного права М. Ставнійчук* зазначає, що її ознаками є: 

– безпосереднє волевиявлення народу, тобто участь громадян у прийнятті 
рішень та здійсненні влади від його імені; 

– прийняття рішень загального та імперативного характеру [7, с. 290–291]. 
При цьому М. Ставнійчук зазначає, що «безпосередня демократія – це система 

форм безпосереднього та вільного волевиявлення народу як носія суверенітету та 
єдиного джерела влади в Україні шляхом його безпосередньої участі у формуванні 
представницьких інститутів державної влади та місцевого самоврядування, а також у 
безпосередньому прийнятті рішень щодо передбачених Конституцією та законами 
України питань» [7, с. 290–291]. Дещо коротшою, але змістовно тотожною є дефініція 
відомого польського конституціоналіста Б. Банашака, за якою безпосередня демократія – 
це «вид демократії, при якій влада у державі належить до загалу осіб, що входять до 
складу колективного суб’єкта суверенності» [8, s. 192]. 

Форми безпосередньої демократії. Навівши поняття безпосередньої демократії, 
зосередимося на формах її реалізації. Наука конституційного права віддавна 
займається проблемою способу реалізації безпосередньої демократії. Суперечки 
стосуються того, що варто вважати формою безпосередньої демократії. Вчені 
зараховують до системи безпосередньої демократії конкретні форми залежно від 
власного розуміння поняття безпосередньої демократії. Значна кількість науковців 
вважає формами безпосередньої демократії лише вибори та референдум. Крім 
зазначених вище форм деякі науковці зачислюють до системи безпосередньої 
демократії також революції, з’їзди, збори трудових колективів, форми реалізації 
імперативного мандату (накази виборців, звіти представників депутатів перед 
виборцями, право відкликання депутата). Іноді окремою формою безпосередньої 
демократії визнають здійснення владних повноважень громадською організацією [9]. 
Деякі вчені додають до цього переліку також петиції як спосіб письмового та 
колективного безпосереднього звернення громадян до владних інститутів з метою 
прийняття рішення або проведення суспільної реформи [10]. Інші пропонують 
визнати безпосередньою демократією лише ті її прояви, котрі вказують на 
безпосередній прояв волі носія державної влади. Вони вважають, що листи, петиції 
громадян, діяльність громадських організацій не є уособленням суверенності народу. 
Цього погляду дотримується, наприклад, згадувана вище М. Ставнійчук, яка 
зачислює до системи безпосередньої демократії референдум та вибори у якості 
основних форм, а також консультації громадян, відкликання депутатів та загальні 
збори громадян [7, с. 292]. 

Форми безпосередньої демократії можна класифікувати за: 
1) результатами функціонування (способом впливу на суспільні відносини) – 

на імперативні, консультативні, групові, правотворчі та такі, що не створюють 
правових норм; 

2) механізмом діяльності – на безпосередньо пов’язані з представницькою 
демократією, опосередковано пов’язані та не пов’язані з представницькою 
демократією (або відносно самостійні); 

3) правовими принципами – на чинні на основі правових норм та чинні на 
основі традиції і звичаїв; 

––––––––– 
* Погляд М. Ставнійчук є цікавим також і тому, що вона є не лише науковцем, але й була 

багатолітнім членом Центральної виборчої комісії. 
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4) територіальною ознакою – на національні (загальнодержавні) та місцеві 
(локальні); 

5) суб’єктами – на загальнонаціональні та групові. 
Зміст безпосередньої демократії відображається у її принципах. На основі чинної 

Конституції України 1996 р. можна сформулювати низку таких основних принципів 
безпосередньої демократії: принцип безпосереднього народовладдя; принцип 
синтезу рис безпосередньої та представницької демократії; пріоритет 
безпосередньої демократії у системі демократії; принцип політичного плюралізму; 
принцип конституційності; принцип рівності у реалізації безпосередньої демократії; 
принцип реальності безпосередньої демократії; гарантія безпосередньої демократії. 

Принцип безпосереднього народовладдя запроваджує можливість безпосереднього 
прийняття рішення народом шляхом голосування або у інший спосіб з метою 
формування персонального складу органів державної влади чи місцевого 
самоврядування, під час прийняття або внесення змін до Конституції та законів України. 
Це означає, що органи державної влади виконують у цьому випадку допоміжні 
функції (наприклад, виборчі комісії). 

Принцип синтезу рис безпосередньої та представницької демократії означає, 
що вирішення питань загальнодержавного чи місцевого значення може відбуватися 
через референдум або прийняття рішень органом державної влади чи місцевого 
самоврядування. 

Пріоритет безпосередньої демократії у системі демократії полягає у тому, що 
легітимізація прийнятих рішень найбільшою мірою відбувається через референдум. 
Наприклад, з приводу виникнення конфліктної ситуації між президентом та 
парламентом України щодо прийняття Конституції України 1996 р. президент 
Леонід Кучма мав намір призначити всеукраїнський референдум для прийняття 
Конституції України у разі, якщо Верховна Рада України довше зволікала б з її 
прийняттям. 

Принцип політичного плюралізму означає передусім можливість реалізації 
безпосередньої демократії у різних формах (виборах, референдумі тощо), а також 
можливість легальної діяльності наявних політичних партій, за винятком 
заборонених Конституцією та законами, створення різних політичних партій та 
громадських організацій, а також вільної участі у їхній діяльності. 

Відповідно до ст. 36 Конституції України громадяни України мають право на 
свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і 
захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів, окрім обмежень, встановлених законом в інтересах 
національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або 
захисту прав і свобод інших людей. Політичні партії в Україні сприяють 
формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах

 
[1]. 

Українське законодавство встановлює значну кількість обмежень реалізації 
права на свободу об’єднання у політичні партії. Проте якщо, наприклад, порівнювати 
обмеження щодо реалізації цього права, встановлені у Конституції України та у 
Конституції Республіки Польща, то виявиться, що основний закон Польщі 
встановлює ширший перелік обмежень, ніж Конституція України [11; 12]. Крім того, 
ці обмеження у Конституції Польщі є більш конкретизованими ніж у українському 
основному законі. Конституція РП запроваджує також такі обмеження, які на 
сьогодні складно уявити в українському законодавстві. Так, в Україні свого часу 
точилися дебати щодо потреби створення подібної до утвореного у Польщі 
Інституту Національної Пам’яті установи із широкими повноваженнями. Тодішній 
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Президент України Віктор Ющенко у листопаді 2005 р. підписав указ про створення 
Інституту Національної Пам’яті, котрий фактично є науково-дослідною установою. 
Так, працівники українського Інституту Національної Пам’яті не мають повноважень 
на здійснення слідчих дій або на здійснення люстрації кандидатів на високі державні 
посади. В Україні немає закону про люстрацію, та й зрештою проти прийняття 
такого закону виступає багато представників українських політичних сил, котрі 
будучи колишніми членами КПРС мали відношення до Комітету Державної Безпеки 
та інших спеціальних служб колишнього Радянського Союзу. Також йдеться про те, 
що у Польщі забороненим є існування політичних партій та інших організацій, що у 
своїх програмах закликають до тоталітарних методів та практики діяльності 
нацизму, фашизму та комунізму. В Україні ж до сьогодні діяльність Комуністичної 
партії не тільки не є забороненою, але й ця партія має свою парламентську фракцію, 
а її представники зазначають, що вона, як правонаступниця КПРС, була 
несправедливо позбавлена майна*. Подібна ситуація навіть у ще більшій мірі має 
місце у Російській Федерації, де влада намагається поєднати неможливі до 
поєднання традиції та історичні епохи. Зрештою нинішній Президент Росії 
Володимир Путін ще у 2004 р. назвав розпад Радянського Союзу «величезною 
трагедією», стверджуючи, що «факт існування СРСР, його атомної зброї був 
потужним стабілізуючим чинником у світі» [13]. З наведеного можна зробити 
висновок, що з точки зору В. Путіна втрати Радянського Союзу у громадянській 
війні у двадцятих роках XX ст., голод на Україні і в Поволжі, 27 мільйонів загиблих 
у другій світовій війні (у тому числі 18 мільйонів цивільного населення) [14], 
сталінські репресії чи Чорнобильска катастрофа були меншим злом, ніж розпад 
Радянського Союзу. На нашу думку саме тягар радянської спадщини є гальмом на 
шляху демократизації держав колишнього СРСР (окрім прибалтійських країн, що 
стали членами ЄС). Інші держави, як наприклад Німеччина та Японія, котрі колись 
були на іншому боці ідеологічного та мілітарного фронту, досить швидко змогли 
зайняти своє місце серед демократичних держав світу. Це стало можливим тому, що 
вони пройшли політичне та духовне очищення. Нюрнберзький Трибунал у 1945 р., а 
також Трибунал у Токіо покарали головних військових злочинців, тобто німці та 
японці змогли «перегорнути» цю складну сторінку історії.  

Принцип конституційності безпосередньої демократії стосується способу 
визначення її найважливіших принципів та обмежень у Конституції держави, бо 
«конституція є правовою основою порядку у державі та має найважливішу силу 
для усіх суб’єктів державної влади» [15, s. 47]. Конституція створює правові норми 
та встановлює своєрідні «правила» діяльності групи органів держави, окреслює 
легальний спосіб передачі державної влади, запроваджує гарантії та визначає межі 
втручання держави у здійснення прав та свобод людини [16, s. 19–20]. 
––––––––– 

* Широку суспільно-політичну дискусію викликав зареєстрований 1 дистопада 2005 р. у 
Верховній Раді України проект закону про заборону комуністичної ідеології в Україні. Проект 
передбачав заборону комуністичної ідеології у всіх її проявах, а результатом заборони мало бути 
визнання Комуністичної партії України територіальною організацією КПРС, тобто злочинною 
організацією, відповідальною за військові злочини та злочини проти людства, у тому числі 
масові репресії, депортації, політичні переслідування в Україні; заборона комуністичної 
пропаганди та використання комуністичних символів, а також декомунізацію України. Про намір 
добиватись заборони Комуністичної партії заявили й очільники парламентської фракції 
ВО «Свобода» у нинішній парламентській каденції. Однак складність такої заборони полягає 
хоча б у тому, що Комуністична партія України має не лише свою парламентську фракцію та 
достатньо потужні партійні осередки, але й підтримку досить істотної частини виборців. 
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Принцип рівності означає можливість створення однакових умов для усіх 
учасників, які беруть участь у реалізації безпосередньої демократії. Наприклад, ст. 24 
Конституції України встановлює, що громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед законом… Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: 
наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і 
культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді 
за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, 
встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам поєднувати 
працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 
материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг 
вагітним жінкам і матерям» [1]. У цьому контексті слід згадати прийнятий українським 
парламентом у вересні 2005 р. Закон України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» [17], який знайшов безпосереднє застосування у 
виборчому процесі та ст. 15 якого встановлює, що рівні виборчі права та можливості 
жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України. Політичні партії, виборчі 
блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному 
загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок і 
чоловіків у відповідних виборчих списках. Контроль за цією вимогою здійснюють 
виборчі комісії [17]. Більше того, у ст. 4 цього ж закону визначено, що чинне законо-
давство підлягає ґендерно-правовій експертизі. У разі встановлення невідповідності 
нормативно-правового акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків висновок ґендерно-правової експертизи надсилається до органу, що 
прийняв такий нормативно-правовий акт [17].  

Принцип реальності безпосередньої демократії означає, що наявні суспільні 
відносини мають відповідати Конституції, законодавству та міжнародним 
стандартам у питаннях реалізації принципів безпосередньої демократії, тобто 
відображати реальний демократизм. Наслідком застосування цього принципу є, 
зокрема, періодичне проведення виборів. Реальність безпосередньої демократії 
означає дотримання принципів безпосередньої демократії, передбачених у 
Конституції та окремих законах. Наприклад у ст. 71 Конституції України передбачено, 
що вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є 
вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування [1]. Це означає, що усі види виборів мають 
проводитися відповідно до зазначених основним законом принципів. Важливість 
дотримання принципу реальності безпосередньої демократії видно на прикладі 
нинішньої ситуації у Білорусі. У 2004 р. президент Білорусі Аляксандр Лукашенко 
вирішив провести 17 жовтня 2004 р. разом з парламентськими виборами 
референдум з приводу вилучення із Конституції Республіки Білорусь ст. 81, яка 
обмежувала можливість обрання на посаду Президента до максимально двох 
п’ятирічних каденцій. Внаслідок референдуму, за інформацією Центрального 
Виборчого Комітету, за внесення змін до основного закону проголосувало 77,3% 
виборців [18]. Так президент Лукашенко фактично звільнив собі шлях до «вічної 
резидентури» на зразок Туркменистану, де колишній президент Сапармурад Ніязов 
був визнаний туркменським парламентом «президентом-сонцем», який мав 
займати цю посаду пожиттєво*. Вибори до туркменського парламенту відбуваються 

––––––––– 
* Укази Президента Ніязова мали більшу юридичну силу, ніж ухвалені парламентом цієї 

держави закони. Деякі з цих указів суттєво обмежували права громадян. Наприклад, громадянам 
Туркменистану було заборонено укладення шлюбів з іноземцями, а туркменам-чоловікам було 
заборонено носити довгі бороди. 
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за мажоритарною системою і, як зазначав колишній президент цієї країни Сапармурад 
Ніязов, вибори до Меджлісу Туркменістану до 2020 р. не будуть пропорційними. 
Демократія з погляду Ніязова передбачає обрання відомих людей [19]. У цьому 
контексті треба зазначити, що подібні кроки на шляху до третьої каденції робив і 
колишній президент України Леонід Кучма*. 

Принцип гарантування безпосередньої демократії означає, що вона захищається 
законом та є недоторканою. Ст. 71 Конституції України встановлює, що виборцям 
гарантується вільне волевиявлення [1]. Систему юридичних гарантій безпосередньої 
демократії встановлюють також закони, що стосуються виборів та референдумів.  

Як бачимо, безпосередня демократія є дуже різноплановим та складним явищем. 
В Україні цей інститут після прийняття нині чинної Конституції отримав нові 
пріоритети та достатньо інтенсивно розвивається. Верховною Радою України 
прийнято низку законів, котрі цілком змінили виборчу систему у державі. Додатковим 
чинником, що впливає на розвиток демократії в Україні є своєрідна «реінкарнація» 
Конституції України 1996 р. у її первісному варіанті, котра допровадила до цілковитої 
зміни «візерунку» влади, тобто до її концентрації у руках президента України за 
рахунок зменшення повноважень парламенту. З огляду га це проблема подальшого 
розвитку інституту безпосередньої демократії в Україні потребує проведення 
глибшого наукового аналізу та чіткого окреслення її форм.  
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ИНСТИТУТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ И 
РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

И. Панкевич 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина  

В статье рассмотрена проблема формирования и развития института непосред-
ственной демократии в Украине. На основании проведенного анализа сделан вывод, что в 
Украине этот институт после принятия ныне действующей Конституции Украины получил 
новые приоритеты и достаточно интенсивно развивается. Фактором, влияющим на развитие 
демократии в Украине является также своеобразная «реинкарнация» Конституции Украины 
1996 г. в ее первичном варианте, следствием которой стало полнейшее изменение 
«конфигурации» власти, то есть ее концентрация в руках Президента Украины за счет 
уменьшения полномочий парламента. В связи с этим проблема дальнейшего развития 
института непосредственной демократии в Украине требует проведения более глубокого 
анализа и четкого определения ее форм.  

Ключевые слова: непосредственная демократия, выборы, референдум.  

INSTITUTION OF DIRECT DEMOCRACY AND DEVELOPMENT 
OF UKRAINIAN CONSTITUTIONALISM 

I. Pankevych 

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

In the article the problem of the formation and development of the institution of direct 
democracy in Ukraine is considered. On the basis of the research it is concluded that this 
institution in Ukraine got new priorities and develops quite intensively after the adoption of the 
current Constitution. The factor, affecting the development of democracy in Ukraine, is also 
considered a kind of «reincarnation» of the 1996 Constitution of Ukraine in its original wording, 
which provided the total change of the authorities’ «pattern», that is, its concentration in the 
hands of the President of Ukraine by reducing the powers of parliament. In connection with 
this problem, the further development of the institution of direct democracy in Ukraine needs 
deeper scientific analysis and clear delineation of its forms. 

Key words: direct democracy, elections, referendum. 
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США: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАБОРОНИ 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ДИТИНИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) 

О. Ригіна 
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У статті з’ясовано соціально-правові та економічні проблеми впровадження 
заборони застосування праці дитини у США в ХІХ ‒ на початку ХХ ст. 

Ключові слова: дитина, праця, заборона, закон, судове рішення. 

Фактично міжнародний правовий механізм захисту прав дитини розпочав 
формуватися в ХХ ст. Зокрема, 1946 р. Генеральною асамблеєю ООН було 
засновано Дитячий фонд ООН (United Nations Children’s Fund; ЮНИСЕФ) для 
допомоги дітям, котрі постраждали під час Другої світової війни. В 1959 р. 
Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, яка проголошувала 
забезпечення «щасливого дитинства» для дітей, а 1989 р. – Конвенцію про права 
дитини. У ст. 32 конвенції передбачено, що держави-учасниці визнають право 
дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, 
яка може бути небезпечною для здоров’я, бути перешкодою для одержання нею 
освіти чи завдати шкоди її здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, 
моральному та соціальному розвиткові. Однак США ще не ратифікували 
відповідної Конвенції 1989 р., хоча в цій країні на сучасному етапі можна говорити 
про достатньо розвинутий механізм захисту прав дитини. Прийняття зазначених 
міжнародних правових актів було зумовлене реальною ситуацією, пов’язаною з 
необхідністю захистити природничі права дітей і сприяти їхньому здійсненню, 
оскільки внаслідок свого, дозволимо вжити, «обмеженого соціально-політичного й 
економічного статусу в суспільстві та державі «діти», вони потребують допомоги у 
здійсненні більшості прав. 

У межах цієї статті зупинимося на розгляді проблеми, з якою стикнулося 
американське суспільство в ХІХ ст. – на початку ХХ ст., пов’язаної із фактично 
безперешкодним використанням праці малолітніх дітей, в тому числі на таких 
об’єктах, де були небезпечні для їхнього життя та шкідливі для здоров’я умови праці. 

Історії відомо багато фактів застосування праці малолітніх дітей ще з давніх-
давен. Навіть такий гуманний за своєю суттю інститут, як усиновлення, відомий 
ще з часів Стародавнього Вавилону, слугував для того, щоб поповнити склад, 
особливо матеріально незабезпечених сімей, додатковими робочими руками. Не 
заперечуємо, що передусім дітей усиновляли в бездітних сім’ях. Однак, врахуємо, 
що не кожна особа мала можливість купити раба, оскільки вони коштували дорого. 
Крім цього, їх не було настільки багато, наскільки згодом у Греції та Римі [1, с. 49]. 

Тоді ж у Вавилоні, згодом у Греції та Римі без будь-яких обмежень 
застосовувалася праця малолітніх рабів, у тому числі в період патріархального 
рабства, коли раби ще мали деякі незначні права. У Середземноморських країнах у 
давнину дітей, як помічників, що несли військове спорядження, брали у військові 
походи [2]. У Середньовіччі діти з бідних сімей працювали у мануфактурному 
виробництві, з ранніх років уже навчалися ремісничим професіям. Наприкінці 
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XVIII–ХІХ ст. в Європі та США діти працювали на фабриках, заводах і шахтах на 
рівні з дорослими, отримуючи заробітну плату звичайно значно нижчу, аніж вони. 
Є відомості, що станом на 1788 р. більше 60% працівників текстильних фабрик, 
щоправда, в Англії та Шотландії, були дітьми. Зокрема, й на сучасному етапі в 
Іспанії, Франції, Англії та інших країнах тисячі дітей шкільного віку не закінчують 
школу, змушені багато годин працювати разом з батьками або на підставі 
особистого найму [3, с. 201]. Можливо, саме ця обставина відіграє основну роль в 
тому, що багато з цих дітей залишаються малограмотними або безграмотними 
взагалі, не здобувають освіти, яка б забезпечила їм постійну роботу. Відсутність 
постійної роботи і стабільного заробітку породжує ще одну проблему, пов’язану із 
погіршенням криміногенної ситуації. Однак, це проблеми сьогодення, наявність 
яких ми усвідомлюємо, намагаємося пояснити їхні причини, розробити ефективні 
превентивні заходи. 

У часи заснування перших колоній на території сучасних США у відповідному 
колоніальному суспільстві сім’я вважалася головною його «виробничою одиницею», 
оскільки її «виживання» (як складової частини суспільства та «виживання» 
останнього в цілому. – О.Р.) залежало від її ж здатності виробляти все необхідне для 
неї, не покладаючись на інших. Однак згодом у XVIІІ–XІХ ст. сім’ю ідентифікували 
не з головною «виробничою одиницею», а «одиницею заводської системи» 
[4, с. 478]. Пояснювалося це тим, що всі члени сім’ї, в тому числі діти, працювали у 
сфері виробництва та обслуговування населення. Розпочався бурхливий розвиток 
економіки, котрий сприяв розростанню міст. Зокрема, до кінця 70-х років ХІХ ст. 
США перетворилися на економічно високорозвинену країну світу. Їхнє населення 
зросло з 3,9 млн (1790 р.) до 22,3 млн осіб (1850 р.) за рахунок емігрантів, головно із 
Західної Європи, і цей процес не припинився в середині ХІХ ст. [5, с. 346–347]. 
Темпи його зростали у зв’язку з новими світовими потрясіннями, зокрема, після 
завершення Першої та Другої світових воєн. 

У ХІХ – на початку ХХ ст. у США праця дітей вважалася звичайною річчю. 
Завдяки низькій заробітній платні, яка виплачувалася дітям, використання їхньої 
праці на виробництві приносило високі прибутки підприємцям. Діяло багато 
заводів і фабрик, де працювали винятково діти. При цьому, діти працювали 
добровільно та за згодою батьків, якщо вони в них були. В останніх не було 
вибору, через постійну потребу в додаткових грошах на хліб. Робочі руки, навіть 
найменші та найслабші, мали самостійно себе прогодувати [6]. 

В 1851 р. у штаті Массачусетс було прийнято Закон про усиновлення дітей 
(Massachusetts Adoption of Children Act, 1851), ст. 6 якого зобов’язала усиновленого 
(усиновлену) слухатися свого усиновителя [7]. Це, на нашу думку, сприяло 
безперешкодному використанню праці малолітніх дітей, яку вони виконували 
примусово чи добровільно, оскільки навіть в законі наголошувалося на владі 
батьків над дітьми. Крім цього, 18 грудня 1865 р. набула чинності ХІІІ поправка до 
Конституції США, якою було скасовано рабство на всій території США. Зазначене, 
вважаємо, також певною мірою сприяло більшому застосуванню праці малолітніх. 
Однак малолітні добровільно погоджувалися працювати, щоб прогодувати себе і 
допомогти сім’ї, оскільки багато чоловіків загинуло під час Громадянської війни 
(1861–1865 рр.) або ж повернулися інвалідами і були непрацездатними. 

Проте, незважаючи на розвиток економіки, в США загострювалися численні 
соціальні проблеми – бідність, бродяжництво, алкоголізм, криміногенна ситуація 
та злочинність неповнолітніх. Емігранти, або шукаючи роботу, чи постійно 
працюючи, не мали змоги приділяти належної уваги дітям. Тому проблеми дитячої 
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безпритульності та злочинності потребували швидкого вирішення. Для цього, 
спочатку лише в окремих містах і тільки для хлопців, почали створювати будинки-
притулки («houses of refuge»). Перший такий розпочав діяти в Нью-Йорку в 
1825 р., згодом аналогічні були організовані в Бостоні та Філадельфії. Щодо 
бездоглядних дівчат і дівчат, які мали нахил до вчинення правопорушень, вони 
скеровувалися у приватні будинки, де працювали прислугою. 

Головним завданням будинків-притулків було утримання хлопців, котрі не 
мали батьків чи осіб, що їх заміняли, а також, якщо вони були, але не бажали чи не 
мали змоги піклуватися про них. Виховання дітей повинно було відбуватися у 
такому дусі, щоб вони стали «повноцінними та працьовитими» членами 
суспільства. При будинках-притулках функціонували майстерні-магазини. Діти 
виготовляли взуття та меблі, а кожен працюючий отримував по 10–15 центів на 
день. Отже, будинок-притулок, унаслідок продажу товарів, виготовлених дітьми, 
відшкодовував кошти, витрачені на їхнє утримання. Якщо хлопці не виготовили 
стільки продукції, скільки вимагала адміністрація, їх суворо карали [4, с. 479–480]. 

На Заході та Середньому Заході США безпритульних дітей і дітей, схильних 
до вчинення злочинів, залучали до роботи у сільському господарстві. Вважали, що 
саме у сільській місцевості забезпечуватимуться кращі умови для цієї категорії 
дітей, аніж у будинках-притулках. З одного боку, діти звільнялися від впливу 
батьків (котрі самі могли бути схильними до вчинення злочинів або ж надто 
суворими з дітьми; у цьому випадку діти могли відчути себе незалежними від 
них. – О.Р.). З іншого боку, діти мали заняття та не опинялися на вулицях міст, що 
з роками перетворилися на «розсадники злочинності та ледарства». Передбачалося, 
що у сільській місцевості можна буде виховати дітей дисциплінованими, 
працьовитими та побожними. Діти на фермах працювали на рівні з іншими 
членами сімей, до них часто застосовували й фізичні покарання, а багато з них вже 
ніколи не побачили своїх близьких [4, с. 480]. 

Отже, констатуємо, що характер відповідної праці безпритульних дітей, дітей-
злочинців чи дітей, схильних до вчинення злочинів і правопорушень у майстернях-
магазинах, що діяли при будинках-притулках, сільському господарстві, був 
примусовий. Про це свідчить і застосування до дітей фізичних покарань за 
невиконання чи неналежне виконання покладених обов’язків – якщо вони 
відмовлялися працювати або не виготовили стільки продукції, скільки від них 
вимагалося. 

Загалом застосування дитячої праці (добровільної та примусової) було цілком 
загальноприйнятим явищем до часу, поки не почалася кампанія за її скасування [6]. 
Так, 1907 р. Конгрес США заснував Національний Комітет дитячої праці (NCLC), 
що здійснював перевірки в різних галузях промисловості, передусім, 
промисловому виробництві щодо виявлення фактів застосування праці малолітніх 
дітей. Однак, у випадку виявлення фактів застосування праці дітей на фабриках чи 
заводах, ці діти та їхні батьки здебільшого покликалися на те, що діти лише 
прийшли відвідати останніх, заперечуючи, що вони працюють [2; 6]. 

Зазначимо, що більшість людей, у тому числі професорів, священиків, 
фінансистів і літераторів відмовлялися визнавати масову експлуатацію амери-
канських дітей. Вони погоджувалися, що були лише окремі випадки незаконного 
використання дитячої праці. Однак ці випадки, на їхню думку, не тільки не були 
негативним явищем, але навпаки, сприяли розумовому та фізичному розвиткові 
малолітніх працівників (наприклад, зазначені випадки застосування праці 
безпритульних дітей, дітей-злочинців або дітей, схильних до вчинення злочинів і 
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правопорушень. – О.Р.). Зазначимо, що заборона на законодавчому рівні праці 
дітей, котрі не досягли 16-річного віку, сприяла б зменшенню доходів роботодавців. 

У 1908 р. фотографом Національного Комітету дитячої праці розпочав 
працювати Льюїс Хайн, найвідоміший фотопроект котрого був присвячений праці 
малолітніх трудівників. Упродовж 1908–1912 рр. він подорожував США, від 
Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя, фотографуючи малолітніх робітни-
ків – шахтарів, ткачів, портових вантажників, кочегарів, наймитів, прибиральників. 
Л. Хайну погрожували фізичною розправою, виганяли за межі заводів і фабрик, 
оскільки його фотографії розповідали правду про масове застосування дитячої праці 
в США. На деяких з фотографій були лаконічні супровідні підписи, що їх робив 
самим Л. Хайн – «Вантажник Оуенс. 12 років. Не вміє читати. Не знає алфавіт. Каже: 
«Так, я хочу вчитися, але не можу, весь час працюю на фабриці вже 4 роки». «Одна з 
працівниць текстильної фабрики. Іноді працює вночі. Виконує будь-яку роботу за 
48 центів в день. Відповідаючи про свій вік, вона говорить: «Я не пам'ятаю», а потім 
каже: «Я недостатньо доросла для роботи, але роблю її не гірше, аніж дорослі». З 50-ти 
працівниць тут 10 дітей її віку» [6]. 

Зважаючи на зазначене випадки застосування праці дітей у США у ХІХ – на 
початку ХХ ст., у тому числі малолітніх, можна зробити висновок про те, що це 
суспільство на відповідному етапі ще не погоджувалося визнавати життя та 
здоров’я дитини суспільною цінністю. Знадобилися роки для того, щоб заборона 
застосування праці була прийнята на загальнодержавному (федеральному) рівні. 
Так, перший федеральний закон, який регулював застосування праці дитини, було 
ухвалено Конгресом США в 1916 р. (Keating-Owen Child Labor Act of 1916) за 
пропозицією сенатора Альберта Дж. Беверіджа [8]. Цей невеликий за обсягом 
закон (всього сім статей) забороняв застосування праці дітей, які не досягли  
14-річного віку на відвантажувальних роботах, консервних заводах, майстернях, 
фабриках; дозволялася праця дітей у віці від 14 до 16 років, але не більше, ніж 
8 год на добу і шість днів у тиждень. Вказані обмеження мали реалізовуватися так: 
заборонено продаж та експорт будь-якої продукції, яка виготовлялася, пакувалася 
чи перевозилася завдяки праці осіб, які не досягли 14-річного віку [9]. Щоправда, 
Верховний Суд США визнав цей закон неконституційним (рішення у справі «Гамер 
проти Дагенхарта», 1918 р.), оскільки, на його думку, положення закону 
незаконно делегували федеральному урядові право регулювати торгівлю між 
штатами [8], (котра повинна регулюватися Конгресом, відповідно до Конституції 
США 1787 р.). 

Проте боротьба навколо впровадження заборони застосування дитячої праці не 
припинилася з огляду на те, що Верховний Суд США 1918 р. визнав цілком 
допустимим, щоб малолітні діти працювали. У 30-х роках ХХ ст. у багатьох штатах 
було прийнято закони, які забороняли працю малолітніх дітей у важкій промис-
ловості, але такі на практиці не змінили ситуації, оскільки вони продовжували 
працювати на фабриках, заводах, у сільському господарстві. Щоправда, ці заборони 
не розповсюджувалися на дітей-емігрантів. Траплялися випадки, коли в певного 
роботодавця працювали по 72 год на тиждень члени однієї сім’ї разом з 
малолітніми дітьми. 

У 1938 р. Конгрес США прийняв федеральний закон «Про справедливі трудові 
стандарти» (визначав розмір мінімальної заробітної плати та максимальну 
тривалість робочого часу), а 1941 р. його конституційність було підтверджено 
Верховним Судом США. Відповідно до закону, жодна дитина не мала працювати 
більше 40 год на тиждень; мінімальна заробітна плата становила 40 центів на годину. 
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Неповнолітнім до 16 років було заборонено працювати у галузях промисловості, 
визначених небезпечними для життя та здоров’я. Діти могли працювати у час, 
вільний від навчання, під час канікул, і тільки певну кількість годин на день [2]. 

Так, тривалий час у США і в багатьох інших державах, в яких на сучасному 
етапі досить розвинутий механізм захисту прав дитини, не було заборони 
використання праці малолітніх. Зважаючи на вказані випадки застосування праці 
дітей у США в ХІХ – на початку ХХ ст., у тому числі малолітніх, можна зробити 
висновок про те, що це суспільство на відповідному етапі ще не погоджувалося 
визнавати життя та здоров’я дитини суспільною цінністю. Значна частина 
суспільства розглядала дітей як дешеву робочу силу, заперечуючи, що тяжкі умови 
праці й фактична відсутність відпочинку негативно позначаться на фізичному та 
психологічному розвитку дітей. Вважаємо, що використанню дитячої праці сприяв 
інститут усиновлення, а також скасування рабства. Малолітні діти працювали у 
важких і небезпечних для життя та здоров’я умовах, у шахтах, на фабриках і 
заводах, багато годин у день, не відвідуючи школи та залишаючись безграмотними. 
Ця ситуація була простежена внаслідок бідності населення, відсутності імперативної 
норми щодо необхідності отримання шкільної освіти. Встановлені вже на початку 
ХХ ст. обмеження щодо застосування праці малолітніх спочатку належно не 
дотримувалися на практиці. Згодом, 1938 р. було прийнято федеральний закон 
«Про справедливі трудові стандарти», що забороняв застосування праці 
малолітніх у важких і небезпечних умовах, містив гарантії щодо виплати дітям 
мінімальної заробітної плати та максимальної тривалості робочого часу. 
Щоправда, вказані гарантії почали повною мірою застосовуватися на практиці 
лише з 1941 р. після визнання конституційності цього закону Верховним Судом 
США. 

Список використаної літератури 

1. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : навч. посібник / 
Б.Й. Тищик. – Львів : Світ, 2001. – 384 с. – С. 49. 

2. Pakhare J. History of Child Labor / Jayashree Pakhare. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу до : http://www.buzzle.com/articles/history-of-child-labor.html 

3. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стиран: учеб. пособие / 
И.А. Зенин. – М. : Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 238 с. (Основы наук) – 
С. 201. 

4. Bohm R.M. Introduction to criminal justice / Robert M. Bohm, Keith N. Haley. 3rd –ed. – 
California : Woodlands Hills, 2002.  

5. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран : учеб. пособ. – 4-е изд., 
доп. / Т.М.Тимошина. – М., 2003. 

6. Манчук А. Детский труд глазами Льюиса Хайна / Інтернет-журнал «Ліва». [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до : http://liva.com.ua/lewis-hine.html 

7. Massachusetts Adoption of Children Act, 1851. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
до : http://pages.uoregon.edu/adoption/ar гіфchive/MassACA.htm 

8. Keating-Owen Child Labor Act of 1916 (1916). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до : 
http://www.ourdocuments.gov/print_friendly.php?flash=true&page=&doc=59&title=Keating- 
Owen+ Child+Labor+Act+of+1916+(1916) 

9. Keating-Owen Child Labor Act of 1916. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до : 
http://patriotpost.us/document/keating-owen-child-labor-act-of-1916/ 

 



О. Ригіна  
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58 108 

США: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЗАПРЕТА ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРУДА РЕБЕНКА (ХІХ – НАЧАЛО ХХ в.) 

Е. Ригина 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье определены социально-правовые и экономические проблемы внедрения 
запрета применения труда ребенка в США в ХІХ – в начале ХХ века. 

Ключевые слова: ребенок, труд, запрет, закон, судебное решение. 

USA: INTRODUCTION OF THE PROHIBITION  
OF CHILD LABOUR (XIX – EARLY XX CENT.) 

O. Ryhina 

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

The article is devoted to the socio-legal and economic problems of introduction of the 
prohibition of child labour in the USA in ХІХ – early XX century. 

Key words: child, labour, prohibition, law, judgement. 

 
Стаття: надійшла до редакції 25.12.2012 

прийнята до друку 14.01.2013 
 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 109–115 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 109–115 

© Сирко М., 2013 

УДК 347.2(44)«18»(091) 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ  
НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА 1804 р. 

М. Сирко 

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

У статті висвітлено передумови прийняття та структура цивільного кодексу Франції 
1804 р. Розглянуто сутність та особливості інституту власності, згідно з кодексом 
Наполеона Бонапарта. З’ясовано спільні риси у тлумаченні права власності із римським 
правом та підкреслено універсальний індивідуалістичний характер права власності. 

Ключові слова: правова система, закон, право власності, кодифікація, правовий 
інститут, цивільний кодекс. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. розроблений за активної участі Наполеона 
Бонапарта закріпив найважливіші цінності суспільства, зокрема, рівність всіх 
громадян перед законом, свободу особистості, свободу переконань, право 
власності, відокремлення церкви від держави, право на розлучення, право синів на 
рівні частки у спадщині та інші права і свободи громадян. 

Цивільний кодекс Наполеона 1804 р. фактично започаткував романську підсистему 
цивільного права. Основним інститутом речового права у Кодексі було право 
власності. Цивільний кодекс України спирається на досягнення римського права. 
Про це свідчить хоча б поява у ньому такого інституту, як речові права та право на 
чужі речі. Тому проблема розвитку концепції власності набула неабиякого 
значення у правовій сфері і потребує подальшого дослідження. 

Різні аспекти права власності досліджувалися у працях закордонних і 
вітчизняних вчених, таких як В.Н. Захватаєв, А.С. Довгерт, М.Н. Клевченков, 
Д.Г. Лавров. Так, у праці «Гражданский кодекс Наполеона (Кодекс Наполеона)» 
В.Н. Захватаєва докладно описані види власності залежно від суб’єктів права і 
положення Кодексу, що стосуються права власників і користувачів майном. 

У Франції XVIII ст. не було цілісної правової системи, а право переважно було 
досить розрізнене і часто неузгоджене. Створення єдиної національної правової 
системи французька буржуазія вважала головним завданням революції [4, с. 160]. 

Французька революція XVIII ст. сприяла перетворенню закону на основне 
джерело права і зміцненню його авторитету [2, c. 545]. Закон стає основним 
джерелом права. Французи вважали саме закон найефективнішим регулятором 
суспільних правових відносин, засобом ліквідації старих феодальних інститутів і 
основою для вироблення доступного та справедливого права, видання подальших 
підзаконних нормативних актів [8, c. 139]. 

Формування чіткої стабільної правової системи Франції стало необхідним 
завданням Великої французької революції XVIII ст., оскільки в цей період 
відбувалося зародження такої структури суспільства, в якому застосування норм 
права не залежало від родового стану, а тому й використання відомих джерел права 
було неприйнятним.  

Отже, особливістю законодавчої діяльності правознавців під час створення 
єдиного правового документа було скасування застарілих правових інститутів та 
обмежень і введення нових норм. Саме закон, а не звичаї чи судова практика, 
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видавався найефективнішим засобом скасування старих феодальних інститутів і 
вироблення нового справедливого доступного кожному громадянину права 
[2, c. 545]. 

Нова правова система у Франції створювалася відповідно до цілей і принципів, 
висунутих ще у період революції. Саме вона (революція) підготувала необхідне 
підґрунтя для того, щоб була проведена загальна кодифікація права в інтересах 
суспільства, насамперед нових підприємницьких кіл і селян-власників разом зі 
встановленням «сильної» урядової влади Наполеона Бонапарта [2, c. 545].  

За період з 1804 до 1810 р. було видано п’ять кодексів, які охопили всі головні 
на той час галузі права, зокрема, цивільний, торговельний, кримінальний, цивільно-
процесуальний, кримінально-процесуальний. 

Як було зазначено вище, під час французької революції 1789–1794 рр. було 
скасовано численні середньовічні цивільно-правові інститути і закладені основи 
сучасного права. Проте лише на початку XIX ст. у період правління Наполеона 
Бонапарта, сформувалися умови для прийняття єдиного, чіткого і стабільного 
цивільного кодексу. 

Цивільний Кодекс Франції відзначався стрункістю викладу, стислістю 
юридичних формулювань і дефініцій, чіткістю і визначеністю трактувань основних 
понять та інститутів цивільного права. Цивільний кодекс закріпив ліквідацію 
феодальних відносин. В його основу було покладено принципи цивільно-правової 
рівності всіх перед законом і необмеженої приватної власності, що призвело до 
законодавчого закріплення свободи підприємництва, права власності селян на 
землю. Кодекс налічував 2281 статтю і складався зі вступного титулу і трьох книг. 
Його структура наслідувала схему побудови інституцій римського права: особи, 
речі, спадкування і зобов’язання і, відповідно, отримала назву інституційної 
[2, c. 549]. В основу було взято інституції видатного римського правознавця Гая та 
інституції Юстиніана з Corpus Juris Civilis. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. увійшов в історію під назвою Кодексу 
Наполеона і посів центральне місце в загальній системі кодексів, оскільки за ним 
регулювали найважливіші економічні відносини буржуазного суспільства. В 
основу кодексу було покладено принципи формально рівної правоздатності всіх 
громадян і необмеженої приватної власності. Це означало свободу підприємництва, 
а на селі приводило до закріплення права власності селян на землю [4, с. 160]. 

У невеликому вступному титулі викладені правила дії цивільних законів у часі 
і просторі, а також деякі правила, що належать до набуття чинності і застосування 
правових норм. Вони поширюються не тільки на Цивільний кодекс, але й на інші 
французькі закони. 

Книга перша «Про особи» відкривається нормами, що регулюють правовий 
статус французів і цивільні права іноземців. Книга трактує положення про порядок 
і наслідки визнання особи безвісті відсутньою; порядок укладення та припинення 
шлюбу; правовий статус неповнолітніх; опіку та піклування. 

У книзі другій «Про майно і різні видозміни власності» містяться норми, що 
визначають нерухоме і рухоме майно, державну і комунальну власність, права 
власників і користувачів майном. 

У книзі третій «Про різні способи, яким здобувається власність», найзначніший 
за обсягом, зібрані норми, що регулюють інститути французького цивільного 
права. Книга відкривається нормами про спадкування і дарування. Далі найдетальніше 
висвітлені питання зобов’язального права, договорів купівлі-продажу, найму, 
позики, доручення, порука, застави. 
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Отож, французька революція створила нові класи власників: буржуазію та 
селянство, правове становище яких був покликаний врегулювати Цивільний 
Кодекс Наполеона. Він скасував розходження між майном родовим і набутим; 
заборонив субституції, оскільки вони перешкоджали повному розпорядженню 
власності; дозволив обмін нерухомим майном. 

Як вже було зазначено, друга книга Кодексу «Про майно та про різні 
різновиди власності» була присвячена регламентації речових прав і спиралася на 
класичну римську класифікацію: право власності, узуфрукт, узус та ін. Центральне 
місце тут посідав інститут власності.  

Власність, закріплена Кодексом Наполеона, за сутністю є приватнокапіталіс-
тичною власністю, яка давала буржуазії необмежене право на розпорядження своїм 
майном, на одержання прибутку і земельної ренти [4, с. 162]. Було ліквідовано 
поділ майна на родове і придбане. На перший план висувався поділ речей на 
рухомі та нерухомі. 

Читаючи Другу книгу Цивільного кодексу можна побачити, що забравши 
звідси ознаки звичаєвого права, концепція права власності, яка ними ж надихалась, 
могла б існувати не поділяючись: зі всіх частин Кодексу залишалась одна з 
найстабільніших, а менш, ніж сорок цих статей протягом 1804 р. було внесено 
зміни, що для більшості з них були незначними. Однак, упродовж XX ст. власність, 
залишаючись очевидно недоторканою, була піддана глибоким, суттєвим змінам 
унаслідок прийняття численних законів, які частково суперечили Цивільному 
кодексу 1804 р. [9, с. 33–49]. 

У тлумаченні права власності, сприйнятому Кодексом, бачимо відмову від 
феодальних уявлень про умовність та родовий характер речових прав. Цивільний 
кодекс використав римське тлумачення поняття власності як абстрактного і 
абсолютного права. У ст. 544 було зазначено: «Власність – це право користуватися 
і розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, щоб користування не було 
таким, яке заборонено законами або регламентами» [2, c. 551].  

Отже, у цьому визначенні законодавець підкреслює універсальний індиві-
дуалістичний характер права власності. Розвиваючи революційні уявлення про 
непорушність і недоторканність права приватної власності, Кодекс передбачав, що 
власник «не може бути примушений до уступки своєї власності, якщо це не робиться 
в інтересах суспільної користі і за справедливе і попереднє відшкодування» 
[2, c. 551]. 

Так, право власності за цивільним Кодексом було трактоване як право на 
індивідуальну, особисту сутність, тісно пов’язану з фізичною особою свого 
власника; колективна власність, здійснювана спільно багатьма фізичними або 
юридичними особами, після того як була практично знищена революцією, знову 
повернулась у кодексі та стосувалася примноження капіталу (благ, землі) і містилася 
в ст. 529, співвласності будівель, що містилося в ст. 664. Відтак, рухома власність у 
Франції стала використовуватись частіше, щонайменше з економічного погляду, 
завдяки росту індустріального та фінансового капіталізму. Безтілесна власність, 
відома з 1804 р., подекуди свідомо ігнорована, також отримала велике значення з 
розвитком авторського права, патентного права винаходів і, як наслідок виникнення 
літературної та артистичної власності, індустріальної власності та комерційної 
власності.  

Отож, видатний французький правознавець Р.-Ж. Потьє запропонував нове 
визначення власності, яке зосереджувало свою увагу на ступені майнових прав: 
«Це право власності, яке розглядається у зв’язку з його наслідками, необхідно 
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визначити право розпоряджатись на свій розсуд, не даючи щось, тим не менш 
впливають на права інших або закони: Право вільного розпорядження чи право на 
використання чи зловживання» [10, c. 114]. 

Відомий французький правознавець XIX ст., К.-Ж. Ферре зазначив: «Власність – 
це право користуватися і мати волю, до яких наш обов’язок, як закон, не накладає 
жодних перешкод» [11, c. 617]. Варто зазначити, що ані К. Ферре, ані Р.-Ж. Потьє 
щодо власності не використовували термін «абсолютний».  

Кодекс стимулював подальший розвиток і підтвердження виражених раніше в 
конституційних документах революції положень про «святість» і «недотор-
канність» приватної власності. У ст. 545 Цивільного кодексу 1804 р. зазначено: 
«Ніхто не може бути примушеним до уступлення своєї власності за справедливе й 
попереднє відшкодування» [4, с. 163]. 

В основі всього тексту Кодексу необмежена приватна власність як «право 
користуватися і розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, з тим щоб 
користування не було таким, яке заборонене законом і регламентами» [4, с. 162]. 
Власність на річ надає право на все, що ця річ виробляє. Власність на землю 
вміщує в себе власність на те, що перебуває під землею і над землею. Практично 
для того часу це означало, що власник землі ставав повним і абсолютним хазяїном 
усіх корисних копалин, видобутих на його ділянці. Це положення було дуже 
незручним і невигідним для буржуазної держави загалом, а також для промисловців. 
Отож, у 1810 р. вони домоглися його скасування. 

Індивідуалістичний підхід до права власності в Кодекс Наполеона одержав 
вияв також у широкому тлумаченні правомочності земельного власника. У ст. 522 
було передбачено: «Власність на землю включає власність на те, що знаходиться 
зверху, і на те, що знаходиться знизу» [2, c. 551]. 

Відтак, це означало, що власник землі ставав повним і абсолютним господарем 
усіх природних багатств, виявлених на його ділянці. Така редакція статті була 
нереальною і, звісно, дуже невигідною для промисловців. Вона не враховувала 
інтересів держави загалом. Саме тому вже в 1810 р. було видано закон, відповідно до 
якого копальні могли експлуатуватися лише на підставі концесії, наданої державою. 

Роблячи крок назад, порівняно з революційним законодавством, Цивільний 
кодекс відновив «цивільну смерть» як міру кримінального покарання (відповідно до 
цього покарання засуджений втрачав право власності на все майно, «так, ніби він 
помер природно»), встановив низку обмежень цивільних прав жінок (вони, наприклад, 
не могли бути свідками під час складання актів цивільного стану) [2, c. 549]. 

Так, головним інститутом речового права було право власності, яке в Кодексі 
визначається як «право користуватися і розпоряджатися речами найбільш необме-
женим порядком, аби це не призводило до такого використання, яке заборонялось 
законами та установами» [1, c. 499]. Згідно з доктриною Кодексу, власність мала:  

1) абсолютний характер (права власника практично нічим не обмежувалися, а 
допускалися лише закріплені законом обмеження);  

2) визнавалась недоторканість і невідчужуваність власності;  
3) широке розуміння режиму власності. 
Проголошення абсолютного, вільного права власності свідчило про суто 

буржуазний характер кодексу, котрий відображав революційні уявлення про право 
власності. Він виділяв три види власності залежно від суб’єктів права [1, c. 499]:  

1) індивідуальна;  
2) державна або суспільна;  
3) общинно-комунальна.  
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Більшу увагу було приділено приватній власності. 
Усі речі поділялися на рухомі та нерухомі. Усього виділялося чотири групи 

речей [1, c. 499]:  
1) власне нерухомість (земля, дім);  
2) нерухомості, які належать за призначенням (меблі, худоба тощо);  
3) інші рухомі речі;  
4) особливо цінні рухомі речі (гроші, коштовності, приватні папери, колекції). 
З метою охорони інтересів власників рухомого майна у кодексі було вміщене 

відоме правило: «стосовно рухомих речей володіння визнається юридичною основою 
(права на річ)» (ст. 2279). Йдеться, звичайно, про добросовісне володіння, але 
«добросовісність завжди мається на увазі, і той, хто вказує на недобросовісність, 
(іншої особи) має цю недобросовісність довести» (ст. 2268) [12, c. 170]. 

Крім права власності, Кодекс Наполеона визначає інші речові права: право на 
чужі речі (узуфрукт, проживання в чужому будинку, сервітути, право застави), 
право на володіння, право на утримання. Речі за Кодексом поділялися на рухомі і 
нерухомі. Цей поділ відображав саме такий етап розвитку капіталістичного 
суспільства, коли нерухомість становила велику цінність для окремого підприємця 
та класу капіталістів загалом, а тому й потребувала особливого правового режиму і 
захисту. Зокрема, розпорядження нерухомим майном було переобтяжене значними 
юридичними формальностями і складностями [4, с. 163]. 

Спробою законодавця пом’якшити суперечності, що виникали у зіткненні 
інтересів окремих приватних власників, стало встановлення низки сервітутів: про 
загальну стіну, про право проходу тощо. 

Третя, найбільша за обсягом книга «Про різні засоби, якими надається 
власність» містила правила, якими врегульовано придбання власності. Сюди ж 
належало спадкування – за законом; за заповітом та договором. Також у тексті 
викладено майнові відносини подружжя, що ґрунтуються на шлюбному договорі і 
позадоговірні зобов’язання. Сам Кодекс у ст. 711 містив перелік способів, якими 
набувалася власність: «Власність на майно набувається і передається спадкуванням, 
даруванням між живими або за заповітом і на підставі зобов’язань» [4, с. 163]. 

Кодекс закріпив скасування феодальних принципів спадкування у французь-
кому праві. Відповідно до ст. 732, «закон у визначенні порядку спадкування не 
бере до уваги ні природи, ні походження майна» [4, с. 163]. Спадкоємцями померлого 
ставали у такій послідовності: діти та інші родичі. Родичі далі дванадцятого 
ступеня споріднення не успадковували. 

Позашлюбні діти могли спадкувати лише у тому разі, якщо були визнані в 
законному порядку, причому лише майно матері й батька, але не інших родичів. 
Позашлюбні діти не могли також одержувати майно за договором дарування або за 
заповітом; більше того, яке їм дозволялося отримати за загальними правилами. 

Кодекс розширив свободу заповітів і дарувань, які нерідко використовувалися 
для порушення законного порядку спадкування. Відповідно до ст. 913, дарування 
або заповіт не могли перевищувати половини майна, якщо особа, яка заповідала, 
залишала після смерті одну законну дитину; третини майна – якщо залишалося 
двоє дітей; чверті – якщо в померлого троє чи більше дітей. За такого порядку 
спадкування за законними дітьми резервувалася певна частина майна, яке ділилося 
між ними порівну, незалежно від віку і статі [4, с. 163]. 

У XIX ст. положення кодексу про власність не зазнало практичних змін: серед 
нововведень варто зазначити Закон 1810 р., в якому встановлено, що розробка надр 
власниками земельних ділянок може здійснюватися лише з дозволу держави. 
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У 20-ті роки XX ст. французьке законодавство оформило створення інституту 
так званої комерційної власності, суть котрої полягала в обмеженні права власності 
окремих осіб, які здають приміщення в оренду торгово-промисловим підприємствам. 
Наймодавець-власник не міг, окрім особливих випадків, відмовити орендареві-
підприємцеві у продовженні договору оренди. 

Так, розвиток процесу усуспільнення виробництва і сфери обігу мав своїм 
результатом і зміну самої концепції власності, що розглядається не тільки як право 
індивіда, але і як його соціальний обов’язок. У Франції, як і в інших країнах 
Заходу, зменшується значення індивідуальної приватної власності, натомість 
збільшується роль асоційованої та державної власності. Після Другої світової 
війни сама Франція як держава є найбільшим власником, вкладником капіталу, 
підприємцем [1, c. 499]. 

Отже, прогресивне значення Цивільного Кодексу Наполеона полягає в тому, 
що цей правовий документ закріпив ліквідацію феодальних відносин [4, с. 160]. 

Кодекс Наполеона не лише вплинув на процес становлення буржуазного 
цивільного права у Франції XIX ст., але й послужив зразком для проведення 
кодифікації цивільного права в більшості держав Європейського і Американського 
континентів [1, c. 483]. 

Саме в Кодексі Наполеона цивільне право Франції отримало класичний вираз, 
тому й сам Кодекс мав для своєї епохи революційне значення, відіграв дуже важливу 
роль у розробці і закріпленні багатьох принципів нового цивільного права. 

Отож, Кодекс Наполеона справді пережив свого творця. Імперія розпалася, 
ім’я Наполеона ввійшло в історію, але Франція, а услід за нею й інші буржуазні 
держави Європи в другій половині XIX ст. – на початку XX ст. продовжували 
керуватися правовими принципами, викладеними в Кодексі Наполеона: «… не 
може бути забуте те, що житиме вічно – це мій Цивільний кодекс» [13, c. 216]. 

Так, правова система Франції, створена наприкінці XVIII – на початку XIX ст., 
під впливом французької революції в загальних своїх рисах, незважаючи на 
ускладнену структуру, удосконалення основних правових інститутів, розвиток її 
джерел, збереглася й у XX та XXI ст. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ  
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье освещены предпосылки принятия и структура гражданского кодекса 
Франции 1804 г. Рассмотрены сущность и особенности института собственности 
согласно кодексу Наполеона Бонапарта. Выяснено общие черты в толковании права 
собственности с римским правом и подчеркнуто универсальный индивидуалистический 
характер права собственности. 

Ключевые слова: правовая система, закон, право собственности, кодификация, 
правовой институт, гражданский кодекс. 
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The article highlights the preconditions of adoption and the structure of the 1804 Civil 
Code of France. The essence and characteristics of the institution of property under the 
Napoleon Bonaparte Code are analyzed. Similarities in the interpretation of the right of 
ownership by Roman law are revealed. The universal nature of individualistic ownership right 
is described. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ПОРІВНЯННЯ (ХIV–ХVIІІ ст.) 
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У статті зроблено порівняльний аналіз копних та зборових судів. Досліджено та 
виділено їхні спільні та відмінні риси; проаналізовано їхній склад, порядок діяльності, 
компетенцію. Охарактеризовано способи апеляційного оскарження судових рішень. 

Ключові слова: звичаєве право, українське право, волоське право, копний суд, 
зборовий суд, судочинство, громада. 

В історії українського судочинства залишається багато цікавих та мало-
досліджених проблем. Особливий науковий інтерес становить дослідження 
подібних правових інститутів з метою детального аналізу їх спільних рис та 
відмінностей. Такими спорідненими правовими інститутами в історії українського 
судочинства були копні суди українського права та зборові суди волоського права, 
які існували й діяли на різних українських землях у той самий період. Метою цієї 
статті є історико-правове порівняння цих судів, виокремлення спільних рис та 
відмінностей, а також з’ясування їхньої правової природи. 

Окремі наукові проблеми щодо організації та діяльності зазначених судів 
раніше вже розглядали українські та зарубіжні вчені, зокрема Ю. Гошко, 
М. Грушевськимй, П. Домбковський, В. Інкін, Р. Лащенко, І. Линниченко, М. Тиводар, 
І. Черкаський, М. Чубатий, Ґ. Явор, А. Яковлів та ін. Однак на даний час відсутнє 
комплексне історико-правове порівняння цих інститутів. 

Найчисленнішими судовими органами Київської Русі були вервні суди, тобто 
суди сільських громад. Компетенція таких судів була досить широкою. Вони 
розглядали різні цивільні спори, що виникали між селянами (щодо захисту 
власності, недоторканності земельних меж тощо), приймали рішення по усіх 
категоріях справ стосовно членів громади та розслідували злочини, що були 
вчинені на її території, виносили вироки. Вервний суд складався з «судових мужів» – 
найавторитетніших представників територіальної громади. Його очолював 
виборний голова (староста). У «Руській правді» вервний суд називався «ізвод 12 мужів». 
За «Руською Правдою», на громаду також покладався обов’язок дотримання її 
процесуальних норм. Їй слід було дотримуватися вказівок про те, що вважати 
караним і який штраф призначати [1, с. 36]. 

У зв’язку із розпадом вервів суди сільських громад на українських землях набули 
нових форм функціонування. Найпоширенішими правонаступниками вервних судів з 
XIV ст. стали копні суди, які відрізнялися від них принципами формування, взаємодії з 
органами держави, особливостями провадження тощо. Крім того, право, яким 
керувались вервні суди в своїй діяльності (так зване вервне або вічове право) також 
продовжило свою еволюцію відповідно до нових суспільних умов. Цей історичний тип 
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українського звичаєвого права можна назвати копним правом, адже він регулював 
діяльність копних судів, які, своєю чергою, за допомогою судової практики 
вносили корективи в його звичаєво-правові норми. 

Протягом XIV ст. у багатьох західноукраїнських гірських селах набуло 
поширення так зване «волоське право». Носіями цього права були поліетнічні 
групи кочовиків-пастухів – румунів, слов’ян, угорців та інших народностей 
[2, с. 102], які у середньовічних джерелах отримали назву «волохів». Волоське 
право передбачало наявність незалежного самоврядування, судочинства, пільгове 
оподаткування продуктами тваринництва, а також звільнення від феодальних 
повинностей (панщини та інших відробітків). Це сприяло значному поширенню 
волоського права. 

Найпривілейованіше правове становище села волоського права мали в 
Польському королівстві, тому в деяких округах Українських Карпат вони за кількістю 
значно переважали порівняно з селами українського і маґдебурзького права. Кількість 
сіл волоського права починає різко збільшуватися у XV ст. та особливо XVI ст. 
[3, с. 375]. Так, у Сяноцькій землі станом на 1650 р. нараховувалося 158 поселень 
заснованих на волоському праві. У Самбірській волості, яка у ХІV ст. входила до 
складу Перемишльської землі, у цей період нараховувалось близько 152 таких 
поселень [4, с. 262]. 

Оскільки волоське право передбачало своєрідну організацію судочинства, яке 
селяни могли здійснювати на власний розсуд, то в багатьох українських селах на 
зміну вервним судам прийшли не копні суди, а зборові суди волоського права. 

Процес впровадження в Галичині польського права, який тривав у 1430–
1435 рр., був спрямований на поширення його юридичної дії на галицьких магнатів 
і шляхту. Натомість села Галичини продовжували функціонувати відповідно до 
своїх правових режимів: польського, руського, німецького, волоського [5, s. 28]. Як 
наслідок, у Галичині в складі Польського королівства складався плюралізм 
сільського судочинства, адже кожен із перелічених режимів передбачав не лише 
певні особливості правового регулювання суспільних відносин, але й притаманні 
йому органи судочинства. Так, у селах українського права ними були копні суди, 
польського права – гайонні суди, німецького права – суди лавників, а волоського 
права – зборові суди, суди крайників тощо. Найближчими за формами діяльності 
були суди в селах українського та волоського права. Їхня подібність інколи 
спонукала окремих науковців [6] навіть ототожнювати ці органи. Тому є потреба 
порівняти їх шляхом використання порівняльно-правового методу. 

Передусім, варто звернути увагу на спільні риси в організації судів і здійсненні 
судочинства за українським і волоським правом: 

Організація сільського судочинства за українським і волоським правом мала 
чимало спільних рис. Передусім, це виявлялось у тому, що сільські суди в селах 
українського й волоського права були громадськими, колективними, а їх судді – 
непрофесійними, однак авторитетними людьми у громаді. 

Судовий процес у селах українського та волоського права був відкритим. Окрім 
копних суддів, на «велику копу» запрошували по одному-двох чоловіків з трьох сіл 
сусіднього копного округу. Вони мали назву в копному судочинстві «люди 
сторонні». У них не було права голосу, проте ці суб’єкти процесу слідкували за 
ходом судового розгляду, забезпечуючи його об’єктивність. На засіданні копного 
суду мали право бути присутніми поміщики та державні чиновники, але також без 
права голосу. Решту копного зібрання становило селянство (громада) [7, c. 24]. Так, у 
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1615 р. Павло Кодильський звітував у Теребовлянському гродському суді, що по 
дорозі із Хмільника бачив «на добровільній дорозі людей розмаїтих… на купу 
зібраних» [8, арк. 121 зв.]. 

У зборових судах також приймали участь незацікавлені особи з сіл, що 
належали до сусіднього округу [9, арк. 39], а в документах XVII–XVII ст. згадуються 
також представники державної влади (підстароста, підскарбій тощо) [10, арк. 131]. 
Ці особи повинні були виконувати дорадчу функцію. 

Як свідчать архівні джерела, посадовці не часто дотримувались цього звичаю. 
Так, згідно зі скаргою кнезів «усієї волості Самбірської та Озиминської» від 1592 р. 
на дії старости Ю. Мнішка, скерованої до референдарського суду повідомлялось, що 
такі урядники, засідаючи у складі зборового суду, занадто суворо здійснюють 
судочинство щодо кнезів та простих селян. У відповідь на це королівські комісари 
(референдарі) вказували, що кнези повинні засідати у зборовому суді на рівних 
засадах з офіційними «урядовцями» по шість осіб та «карати винних у відповідності 
із спільним рішенням» [11, арк. 146]. Так, феодальна Річ Посполита поступово почала 
обмежувати компетенцію зборових судів. 

Неявка на засідання суду осіб, які були зобов’язані взяти участь у ньому, за 
українським звичаєвим, як і за волоським правом, була караною. Зокрема, якщо на 
засідання зборового суду не з’являвся відповідач, то це могло спричинити 
задоволення судом майнових претензій позивача. Передбачалися також штрафні 
санкції. Вони накладались на кожну особу, яка не з’явилась на суд. У XVII ст. 
розмір штрафу з однієї особи становив 1 грн., за передчасне залишення суду – 
2 грн., за залишення суду родиною або усіма мешканцями села – від 10 до 50 грн. 
Якщо на суд не з’явилася посадова особа села, то вона зобов’язувалася сплатити 
5 грн. штрафу. І лише у XVIII ст. селяни отримали право приходити на зборовий 
суд лише у тому випадку, якщо там розглядалась їхня справа [12, с. 308].  

Участь у зборових судах як і в копних була обов’язком, а не правом селянина. 
Тому у цьому випадку могла застосовуватися звичаєва норма, яка дозволяла 
підозрювати у вчиненні злочину тих, хто без поважних причин не з’явився на суд 
[13, с. 180]. Так, 20 квітня 1608 р. у Пузівському лісі Володимирського повіту 
відбулось засідання копного суду у справі про викрадення меду та спалення сосни. 
Підозра впала на шляхтичів Василину Вербську, Семена Русальського, Мартина 
Андрузького та Павла Дахновича, а також жителів сіл Вербне та Вохновичі, 
оскільки вони не взяли участь у засіданні копного суду. Тому копний суд прийняв 
рішення, яким визнав цих суб’єктів винними у вчиненні злочину, а також 
зобов’язав їх відшкодувати збитки потерпілій Аврамі Пузовській [14, с. 286]. 

Спільною рисою зборових і копних судів був їхній примирний характер, адже 
основним завданням такого суду було примирити сторони та забезпечити 
правопорядок у межах сільського округу. Спроби примирення сторін часто 
забезпечувались таким засобом як заклад, який встановлювався під час укладення 
мирової угоди [15, арк. 8]. Розмір закладу міг бути різним, залежно від особливостей 
справи. трапляються суми в 10 та 60 грн., а також, значно більші суми (1000 грн. і 
більше). При визначенні розміру закладу суд брав до уваги складність виниклого між 
сторонами конфлікту, їхнє суспільне становище тощо. З метою недопущення 
сутичок між сторонами та недопущення подальшої ворожнечі між ними, суд своїм 
рішенням зобов’язував їх дотримуватись миру (pokoju). Порушенням миру 
(zgwałcenie pokoju) вважались навіть словесні образи [ 16, s. 6–7]. 

Згідно з українським і волоським правом функціонував правовий інститут 
колективної відповідальності села, яке відмовилось сприяти судочинству чи не 
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могло знайти злочинця. Відмова об’єднання територіальних громад копного округу 
у видачі злочинця копному суду іншого округу допускалась у копному судочинстві 
та мала давнє походження. Йдеться про староукраїнський правовий інститут 
кругової поруки, що в епоху Київської Русі та Галицько-Волинської держави 
тягнув за собою колективну відповідальність верви у формі «дикої віри». У 
практиці сільських судів українського та волоського права у XIV–XVIII ст. суть 
цього правового інституту збереглась, проте з деякими відмінностями. Замість 
вервей, яких уже не існувало, колективну юридичну відповідальність несли жителі 
копного округу, країни чи певного села. 

Сільська громада, відповідно до принципу кругової поруки, не лише несла 
відповідальність за своїх членів, вона також засвідчувала їхню моральність та 
давала характеристику особі під час розгляду справи (кримінальної та цивільної) 
[17, с. 390]. Круговою порукою були пов’язані також члени сім’ї. Голова родини 
був відповідальним за усіх членів сім’ї, слуг, комірників та інших мешканців 
будинку. Якщо він не видавав злочинця, то його карали відповідно до тяжкості 
вчиненого злочину [18, с. 90]. 

Для сільського судочинства за українським і волоським правом були спільними 
значна кількість процесуальних і слідчих дій: поволання, гоніння сліду тощо. У 
випадках вбивства, крадіжки чи іншого злочину потерпілий розшукував сліди, які 
залишив злочинець. Потім він запрошував свідків, звичайно близьких сусідів і 
сторонніх людей – «чужих добрих (віригідних) людей», і з цією, іноді численною, 
«гарячою копою» поспішав туди, куди вів «слід» [19, с. 232].

 
Так, у 1601 р. жителі 

с. Рожища Луцького повіту проводили гоніння сліду в справі про викрадення жита 
Климу Трушковському [20, с. 375]. Слідчі функції громади випливали з факту її 
колективної відповідальності за нерозкриті злочини. Якщо злочинець не був 
викритий або якщо громада його відпустила чи відмовилась видавати, вся 
відповідальність покладалась на неї. В акті Самбірської економії 1610 р. обов’язок 
видачі громадою злочинця охарактеризовано як їхній стародавній звичай (według 
prawa y zwyzcayu ych dawnego). Цей правовий звичай однаково застосовувався у 
селах руського, німецького та волоського права [18]. 

З’ясувавши спільні елементи судоустрою та судочинства у селах українського 
та волоського права, є необхідність також виявити й дослідити відмінності між 
ними: 

У селах з українським правовим режимом кількісний склад їхніх судових 
органів не був сталим і обирався по кожній справі окремо. Необхідно погодитись 
із сучасним істориком права П. Музиченком, котрий вважає, що кількість 
учасників копного суду залежала, передусім, від величини копного округу [21, 
с. 87]. Водночас вона могла бути більшою чи меншою відповідно до рівня 
складності справи, що розглядалась копним судом. Хоча кількість копних суддів 
не була чітко фіксованою, однак зазвичай їх було 10–20. Натомість кількість 
суддів у складі суду волоського права, як і в селах німецького права, не 
перевищувала 7–12 осіб [12]. 

У селах волоського права існувала періодичність судових зібрань. Так, 
наприкінці XVI ст. у Самбірському старостві розрізнялись весняні й осінні збори 
для вирішення судових справ. В період між ними судочинство здійснював голова 
сільського округу – крайник [9, арк. 39–40]. Склад зборового суду кожного з 
судових округів міг мати певні відмінності оскільки судді обиралися перед 
початком судового засідання. До складу суду входили крайник, сільські голови 
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(кнези) та інші повноважні особи [22, с. 64]. П. Домбковський, описуючи склад 
зборового суду волоського права, зазначав, що такий суд складався із семи членів, 
в тому числі з трьох кнезів, один з яких був головуючим суду. Зазначений суд був 
колегіальний. Усі процесуальні дії судді здійснювали спільно [23, s. 106–107]. 
Натомість українське копне право не визнавало періодичності вирішення судових 
справ. Копні суди проводили свої засідання тоді, коли для цього існувала потреба, 
щоб якнайшвидше поновити порушені права чи розслідувати злочин. 

Рішення судів у селах українського та волоського права могли бути оскаржені 
особами, що були ними невдоволені. Проте існували значні відмінності в порядку 
й інстанціях оскарження рішень сільських судів за українським і волоським 
правом.  

На українських землях під владою Великого князівства Литовського 
апеляційною інстанцією щодо рішень копних судів був суд намісника, а з 1564 р. – 
гродський суд [24]. У гродських судах також могли бути оскаржені рішення 
українських копних судів Польського королівства та Речі Посполитої. В окремих 
випадках рішення копного суду могло бути оскаржене в земському суді. У разі 
відсутності короля в Речі Посполитій діяльність усіх судів призупинялась, тому в 
таких випадках повноваження щодо перегляду рішень копних судів переходили від 
гродських і земських до каптурових судів, які діяли під час безкоролів’я. 
Український вчений І. Черкаський зазначив, що інколи траплялись випадки, коли 
рішення копного суду підлягали перегляду в другій інстанції домініальними судами 
[25, с. 588]. В Українській державі Гетьманщині рішення копних судів могли бути 
оскаржені в сотенних судах [26, с. 90]. 

Рішення копного суду могли бути оскаржені не тільки в державних судах. Як 
виняток із загальних правил копного судочинства, допускалась додаткова стадія 
копного процесу, яка носила назву «обча копа» (загальна копа), в якій брали 
участь жителі кількох сусідніх копних округів. Завданням «обчої копи» був 
перегляд рішення, прийнятого на завитій копі. На цій надзвичайній стадії 
копного судочинства склад копного суду значно розширювався у порівнянні з 
«великою копою» [27, с. 17]. Як бачимо, діяла складна система інстанцій щодо 
оскарження рішень копних судів. 

Іншою ця система передбачалась за волоським правом. У селах волоського 
права першою інстанцією був сільський суд у складі голови громади та 
присяжних у кількості не більше семи осіб [28, с. 21]. Його рішення могли бути 
оскаржені в зборовому суді або в суд крайника – окружного сільського 
адміністратора [29, s. 66]. Водночас ця система коригувалась залежно від того, 
кому належало відповідне село волоського права. У королівщинах (безпосередніх 
землях короля) апеляційного інстанцією був королівський суд або суди, що 
представляли короля на місцевому рівні – старости в Польщі, комеси в Угорщині, 
пиркелаби у Молдові [30, с. 466].  

Вищою апеляційною інстанцією для королівських селян був коронний 
референдарський суд. Він передбачав виїзд на місце спору королівських комісарів 
(референдарів), які з’ясовували обставини справи та доповідали її монарху. 
Рішення по справі король приймав особисто. Лише наприкінці XVI ст. цей суд 
отримав право самостійно здійснювати судочинство щодо справ між підданими 
королівських сіл, їхніми держателями і старостами (iuris colonarii) [31, s. 204].  

У феодальних маєтках, до складу яких входило певне село волоського права, 
апеляційною інстанцією був домініальний (феодальний) суд. Суд феодала, як і суд 
голови сільської громади, не був одноособовий. Для розгляду апеляції на рішення 
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сільського суду, він повинен був запросити стороннього шляхтича, який приймав 
участь у судочинстві поряд з іншими суддями домініального суду (очевидно, з 
представниками громади). Рішення такого суду виносилось (принаймні, 
формально) згідно з нормами права, на якому знаходилось село, в котрому проживав 
відповідач [13, с. 152–153]. 

Однак з часом права селян були значно обмежені. На підставі законів Речі 
Посполитої селяни зобов’язані були цілковито підкорятися власнику села. 
Конституцією 1573 р. феодалам надано право карати підданців на власний розсуд 
(«według rozumienia swego»), тобто вирішувати питання життя і смерті селянина. 
Лише згідно з реформою, запровадженою сеймовою конституцією 1768 р. у 
феодалів відібрано право судити підданих за злочини, за які встановлювалось 
покарання у вигляді смертної кари [32, s. 58–60]. У випадку відмови феодала у 
задоволенні позовних вимог, селянин міг звернутися у загальний суд [13, с. 81]. 

Отож, попри деякі подібні аспекти оскарження рішень сільських судів 
українського та волоського права необхідно відзначити, що системи апеляційних 
інстанцій щодо них відрізнялися. 

Копний суд мав право застосовувати смертну кару. Так, у 1659 р. на засіданні 
копного суду в с. Торговець Володимирського повіту Василь Городник був 
засуджений до смертної кари на шибениці за численні розкрадання [33, с. 13–19]. 
Присуджену копними судами смертну кару вони ж і виконували. Винятком були 
копні суди на тих українських землях, що входили до складу Польського 
королівства, де громади не мали права застосовувати смертні покарання. 

Натомість суди в селах волоського права були більш обмеженими в своїй 
компетенції. Вони як і копні суди розглядали кримінальні справи, однак були 
позбавлені права призначати смертну кару; тому, кримінальні справи залагод-
жувались громадою за допомогою мирової угоди. У разі відмови родини померлого 
від примирення справу передавали у загальний суд, який розглядав її, виносив вирок 
та призначав покарання [34, арк. 148]. В окремих регіонах першою інстанцією з 
розгляду кримінальних справ був гродський суд. Так, замковий суд Нового Самбора 
(curia regalis) був для селян першою інстанцією у кримінальних справах. Він 
здійснював попередній розгляд кримінальних справ та передавав їх до тих загальних 
судів, які мали «право меча» (jus gladii), тобто право смертного вироку. Це могли 
бути міські війтівсько-лавничі суди цього або іншого міста [35, с. 121]. 

Підсумовуючи порівняльний аналіз українських сільських судів, які діяли в 
селах українського та волоського права, робимо висновок, що в них були спільні та 
відмінні властивості, проте відмінності не були значними. Це можна пояснити тим, 
що звичаєве право сусідніх народів у Середньовічній Європі не мало кардинальних 
відмінностей. Крім того, волоське право, що застосовувалось на українських землях 
було адаптоване українським населенням гірських карпатських сіл до місцевих умов 
і правових звичаїв. 

Аналіз національного складу населення сіл волоського права в Україні 
засвідчує, що його переважаючою частиною були українці. Відтак, постає питання: 
звідки ці селяни могли дізнатись про зміст норм волоського права, яке на відміну від 
німецького не зосереджувалось у писаних збірниках? Воно складалось із усних 
звичаєво-правових норм, рецепція яких могла бути в українських селах тільки 
повільною та частковою. Звісно, більш повною вона була у прикордонних із 
Румунією буковинських селах, проте за загальним правилом українські села з 
волоським режимом не керувались у своїй діяльності класичним волоським правом. 
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Слід врахувати також те, що «волохи» були етнічно змішаним народом. Про 
це свідчать численні етнографічні дослідження українських та зарубіжних вчених 
[36, с. 5–6]. Відповідно, виникає питання – чи існувало волоське право у якомусь 
його початковому, класичному прояві? Швидше за все ні. Основною причиною 
його масового поширення серед багатьох народів Центрально-Східної Європи 
(болгар, румунів, угорців, сербів, поляків, українців тощо) була самоврядна та 
судова автономія, пільгове оподаткування та звільнення від феодальних 
відробітків. Ці привілеї, які спочатку врегульовувалися на звичаєвому рівні, а 
згодом в офіційних грамотах монархів та феодалів, надавали можливість для 
існування притаманних місцевому населенню звичаїв та покращення його 
матеріального становища. Як наслідок, волоське право ставало складовою частиною 
національного звичаєвого права тієї країни, на території якої воно застосовувалось. 

Із аналізу судових актів сіл волоського права випливає, що у своїй діяльності 
суди цих сіл керувались, насамперед, нормами українського звичаєвого права 
(наприклад, застосування процедури «гоніння сліду», існування кругової поруки та 
взаємної відповідальності членів громади тощо). Проте певний вплив волоського 
права в українських карпатських селах був присутнім, оскільки більшість їхнього 
населення займались скотарством. Як наслідок, українське звичаєве право у 
західноукраїнських селах волоського права продовжило свій розвиток і отримало 
вираження в новому історичному типі українського звичаєвого права, яке офіційно 
називалось волоським. Під формальною назвою «волоське право», українське 
звичаєве право населення Карпат продовжувало існувати та розвиватися протягом 
усього цього періоду, аж до середини XVIII ст. Воно надало змогу для збереження 
протягом тривалого часу правових звичаїв, самоврядних традицій та правової 
культури, притаманної українському народу.  

Так, порівняльний аналіз зборових та копних судів свідчить про правову 
спорідненість цих правових інститутів. За своєю природою це були громадські 
суди, рішення яких базувалось на українських правових звичаях.  

Дані правові інститути мали спільні риси – колегіальний склад суду, гласність 
його засідань, обов’язкова участь у них усіх мешканців судового округу, 
примирний характер судочинства, принципи колективної відповідальності та 
кругової поруки, застосування однакових процесуальних дій. Між ними були 
також значні відмінності – кількісний склад суду, періодичність судових зібрань, 
порядок та спосіб апеляційного оскарження рішень. 

Зрештою, можна виділити ще один критерій для розмежування копних і 
зборових судів – основою їхньої діяльності були різні історичні типи українського 
звичаєвого права – копне та карпатське (звичаєве право українського населення 
Карпат). Водночас не може бути жодних сумнівів, що звичаєво-правова сутність 
цих органів була спорідненою, адже у них були спільні попередники – 
давньоруські суди сільських громад або ж вервні суди. 
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В статье осуществлено сравнительный анализ копных и сборовых судов. Исследовано 
и выделено их общие и отличительные черты; проанализировано их состав, порядок 
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РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО ЖИТТЯ 
В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ 

ІМПЕРАТРИЦІ МАРІЇ ТЕРЕЗІЇ (1740–1780 рр.) 

М. Шуп’яна  

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

У статті розкрито основні зміни, що відбулися у суспільному та державному житті в 
Австрійській імперії у часи правління імператриці Марії Терезії (1740–1780 рр.). Значну 
увагу зосереджено на аналізі положень реформ проведених Марією Терезією та їх 
правового регулювання. Зроблено висновок, що ці реформи мали на меті централізувати 
імперську владу та сприяли зміцненню абсолютної монархії, що, якщо проаналізувати 
тогочасну ситуацію в австрійській імперії, було необхідним для її подальшого існування 
як могутньої та впливової на міжнародній арені держави. 

Ключові слова: реформи, освічений абсолютизм, патент, кодифікація, правове 
регулювання. 

Сучасні процеси удосконалення державотворення зумовлюють необхідність 
використання історико-правового досвіду щодо реформування окремих аспектів 
суспільного та духовного життя держави. Історичний аналіз реформ минулого, їх 
узагальнення і використання позитивного та врахування негативного досвіду – є 
одним з найважливіших чинників їхньої ефективності. Одним із прикладів 
реформування держави, що було спрямоване на зміцнення її зовнішнього 
авторитету та вдосконалення внутрішньої політики у руслі демократизації та 
гуманізації, були реформи, проведені в Австрійській імперії в другій половині 
ХVІІІ ст. імператрицею Марією Терезією, період правління якої можемо назвати 
«золотою добою імперії».  

Серед дослідників реформ, проведених в Австрійській імперії за часів 
правління імператриці Марії Терезії варто назвати таких вчених: В. Сроковського, 
І. Добжанського, П. Стебельського, А.Дж. П.Тейлора, І. Бойка, Ю. Макаревича, 
Є. Давидяка, В. Кульчицького, Б. Тищика, М. Кобилецького, І. Настасяк, В. Гонча-
ренка, М. Никифорака та ін.  

Марі́я Тере́зія Вальбурга Амалія Кристіна (13 травня 1717 р. – 29 листопада 
1780 р.) – ерцгерцогиня Австрії, королева Угорщини з 25 червня 1741 р., королева 
Богемії з 20 жовтня 1740 р., Королева Галичини та Володимерії та імператриця 
Священної Римської імперії (як жінка, а згодом вдова Франца I Стефана 
Лотарингського, обраного імператором 1745 р.) [1]. Саме стількома титулами 
володіла Марія Терезія, яка провела низку вдалих реформ в Австрійській імперії. Її 
правлінню передувало прийняття у 1713 р. «Прагматичної санкції» Карлом VI, її 
батьком, якою затверджувалась династична неподільність австрійських коронних 
земель і єдиний порядок престолонаслідування. У випадку відсутності у 
імператора синів престол міг переходити до дочок [2]. Саме цей ний акт юридично 
оформив успадкування Марією Терезією імперської корони. У 1740 р. помер 
імператор Священної Римської імперії і водночас Австрійської імперії Карл VI і 
спадкові права його дочки Марії Терезії всупереч Прагматичній санкції 1713 р. не 
визнавалися деякими європейськими державами. Серед тих, хто не визнав 
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спадкових прав Марії Терезії, були й держави-гаранти прагматичної санкції – 
Франція та Пруссія, які розпочали війну за розподіл «австрійської спадщини», 
тобто імперії Габсбургів. Війна за «австрійську спадщину» тривала до 18 жовтня 
1748 р., коли був підписаний Ахенський мир, за яким Габсбурги зберегли більшу 
частину своїх володінь, а права Марії Терезії були усіма визнані, але Австрія 
втрачала майже всю Сілезію, яка відійшла до Пруссії, та частину італійських 
володінь [3]. Отже, правління Марії Терезії почалося з доведення нею свого 
законного права на престол, яке вона закріпила перемогою у війні за «австрійську 
спадщину».  

З правлінням імператриці Марії Терезії, а також її сина та наступника Йосифа ІІ 
пов’язують початок в Австрії епохи освіченого абсолютизму [4]. Ця епоха 
характеризувалася ліквідацією деяких станових привілеїв, реформами, спрямованими 
на розвиток торгівлі й мануфактури, на ліквідацію феодальної роз’єднаності, 
спробами звільнення селян від кріпосної залежності. Усі тогочасні європейські 
монархи, які здійснювали цю політику, зображували своє правління як союз 
королів і філософів [5]. Період правління Марії Терезії, як період епохи освіченого 
абсолютизму, характеризувався значними змінами в державному управлінні. Нею 
було проведено низку реформ, спрямованих на підвищення авторитету імперії та 
покращення внутрішньої ситуації в країні. 

Реформа центральних органів управління державою. За наслідками цієї 
реформи було створено спеціальний орган для керівництва зовнішньою політикою 
Австрійської імперії – Державну канцелярію. До цього питаннями зовнішньої 
політики відали два органи – Таємна Рада і Придвірна канцелярія. Чіткого 
розмежування компетенції між цими органами не було, а відносини між ними 
побудовані часто на принципах конкуренції та конфронтації. Придвірна канцелярія 
мала двох рівноправних канцлерів, ще й володіла повноваженнями у 
внутрішньополітичних справах та була найвищою судовою інстанцією. У 1742 р., 
із створенням Державної канцелярії з повноважень Придвірної канцелярії було 
вилучено питання зовнішньої політики, у її складі залишено лише одного 
канцлера, і вона продовжувала відати питаннями внутрішньої політики та 
залишено за нею функцію найвищого судового органу [5]. У 1749 р. окремим 
патентом1 Марії Терезії було ліквідовано регіональні канцелярії: угорську, чеську 
та семигородську, а також ради: нідерландську та італійську. Замість них, того ж 
самого року, було створено Директоріум, що відав справами австрійських земель і 
Чехії [6]. Того самого року для вирішення питань, що стосуються судочинства, 
відповідно до виданого імператрицею патенту, було створено окремий орган – 
Верховну палату юстиції. У 1761 р. Директоріум було реформовано. Для 
управління питаннями внутрішньої політики (крім судочинства, фінансів та 
військових питань) було створено Об’єднану придвірну австрійську та чеську 
канцелярію. Питаннями торгівлі та промисловості відав, створений у 1764 р. 
відповідний Директоріум, а для регулювання фінансових справ того ж року, було 
створено Міністерську банківську депутацію. Для генерального нагляду за 
фінансовими справами усіх центральних та місцевих органів у 1762 р., відповідно 
до виданого імператрицею Марією Терезією патенту, було створено окрему 
Придвірну фінансову (рахункову) палату, яка проіснувала аж до 1854 р., лише під 
назвою Генеральний фінансовий директоріум. Керувала військовими справами 
Придвірна військова канцелярія, яка в 1801 р. була замінена на Міністерство війни, 

––––––––– 
1 Патент – указ імператора. 
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а в 1812 р. знову відновлена. Для проведення в Австрійській імперії єдиної 
зовнішньої та внутрішньої політики імператриця Марія Терезія 1760 р. створила 
Державну раду, яка здійснювала контроль за діяльністю усіх центральних та 
місцевих органів та інформувала про результати своєї діяльності монарха [5]. 

Реформи місцевого управління в землях імперії. У 1743–1749 рр. Марія Терезія 
здійснила низку реформ стосовно управління окремими землями Австрійської 
імперії. Замість попередніх земельних органів управління (урядів, земських 
староств, земських маршалків, празького намісництва) було створено для кожної 
землі колегіальні органи – Репрезентації на чолі з президентами та фінансові 
палати. Ці органи були монаршими, тобто представляли інтереси монарха, діяли 
від його імені і йому та центральній владі підпорядковувалися. Ці органи відали 
всіма питаннями управління землями. Під час репрезентацій було створено Сенати 
Юстиції, які були апеляційною інстанцією у землях Австрійської імперії. З огляду 
на зміни, які відбулися в системі центральних органів влади, 1763 р. цей орган 
управління в землях було ліквідовано. Замість репрезентацій було створено 
губернаторства. Керівників губернаторств – губернаторів або земських старост, 
призначав монарх. При губернаторах діяли губерніальні ради, які теж призначав 
монарх. Новостворені органи місцевого управління підпорядковувалися безпосередньо 
Об’єднаній австрійській та чеській канцелярії. Губернаторства поширювали свою 
владу також на органи самоврядування у землях (сейми та сеймові виділи). 
Губернатори отримали права: головувати на сеймах і сеймових виділах, розпускати 
сейми, скасовувати рішення сеймових виділів.  

Що ж до нижчих адміністративних структур, то більшість земель продовжували 
поділятися на округи, де органами управління були староства або крайові уряди на 
чолі з окружними старостами. Цей адміністративно-територіальний поділ та систему 
управління на місцях Марія Терезія поширила на всю країну, що, на мій погляд, було 
ознакою її прагнення уніфікувати територіальний поділ та систему органів 
управління в імперії, для створення єдиної, неподільної та могутньої держави. У 
містах продовжували діяти магістрати згідно з маґдебурзьким правом, які були 
органами міського самоврядування. Щодо управління в селах, то вирішували усі 
питання там приватні власті (власники землі та призначені ними урядовці). Активно 
проводили політику щодо обмеження права самоврядування міст, що проявлялася: в 
одержавленні міської поліції; обмеженні компетенції органів міського самовряду-
вання (у їх віданні було залишено лише питання управління міським майном та 
судочинство (але під контролем держави)); найважливіші рішення органів міського 
самоврядування підлягали затвердженню державними органами [5]. 

Реформа у сфері оплати праці державних урядовців. Австрійська імператриця 
Марія Терезія здійснила також реформу оплати державної служби. Раніше 
державні урядовці плати за службу не отримували, виконуючи її безкоштовно, як 
почесну справу, користуючись за це всілякими соціальними пільгами та 
привілеями, або брали оплату від людей за свої послуги. Відповідно ж до реформи 
вводили оплату їх праці за рахунок держави, однак вона була невелика, тому 
чинними залишалися попередні привілеї та пільги. Наприкінці свого правління 
імператриця збільшила платню урядовців та ввела пенсійне забезпечення [7]. 

Реформа судочинства. У сфері судочинства було два основні етапи реформу-
вання: 1) відокремлення суду від адміністрації; 2) централізація судової системи та 
усунення різних судових органів, що існували для кожного стану та навіть для 
окремих категорій справ у межах одного стану. Новими принципами функціонування 
судової системи були єдність судової системи держави та призначення суддів лише 
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монархом. До суддів ставили такі вимоги: відповідна юридична освіта та практичний 
досвід. У 1768 р. імператрицею були проголошені такі засади функціонування судової 
системи: всі судові органи підвладні монархові, вищою владою у сфері судочинства 
також володіє він, владу у питаннях судочинства монарх здійснює через 
призначуваних ним суддів, що свідчило про скасування попередньо існуючої 
системи приватних судів чи створених самоврядних корпорацій. Судову реформу 
розпочато змінами у системі вищих судів імперії. При Репрезентаціях, а згодом і 
при Губернаторствах створювались спеціальні Сенати юстиції а згодом – Сенати 
для фінансового судочинства. У 1749 р. у Відні було створено окрему судову 
інстанцію – Найвищу палату юстиції. Цей орган був першою інстанцією з 
найважливіших судових справ та апеляційною у всіх інших випадках. Юрисдикція 
Найвищої палати юстиції поширювалася на всю територію імперії, крім Угорщини. 
Цей судовий орган складався з декількох сенатів юстиції, які розглядали справи та 
апеляції певних земель. Серед інших 1780 р. був створений окремий сенат для 
Галичини. Реформи нижчих судів розпочато згодом, при Йосифі ІІ [8]. 

Реформування відносин у сфері цензури. З огляду на спрямованість реформ на 
посилення абсолютизму Марія Терезія взялася за організацію цензури з метою 
придушення усіх невдоволень наявним режимом. До цього дане питання було 
компетенцією церкви. Саме вона (церква) здійснювала нагляд за друкованими 
виданнями з метою недопущення порушень норм моралі та догматів релігії. 
Імператриця питання цензури ввела у сферу компетенції держави, створивши у 
столицях усіх країв спеціальні Цензуральні уряди. До компетенції цих урядів 
входив нагляд за будь-яким виявленням невдоволення та критики державних 
органів, їх службовців, державної політики чи порушення моральних норм [5]. 

Реформування освіти. У 1770 р. розпочалася реформа освіти. Вона була 
розпочата проголошенням шкільництва справою держави, а не церкви. Зокрема, 
6 грудня 1774 р. Марія Терезія прийняла Allgemeinen Schulordnung für die deutschen 
Normal-, Haupt und Trivialschulen in sämmtlichen Kayserlichen Königlichen Erbländern 
(Загальний шкільний порядок…). Було проголошено обов’язковість освіти. 
Насамперед у «Загальному шкільному порядку…» було передбачено три типи 
початкових шкіл: 1) однокласні церковно-парафіяльні з навчанням рідною мовою; 
2) у невеликих містах – «тривіальні» (трикласні) школи; 3) в містах – головні, 
взірцеві, або нормальні, чотирикласні школи з навчанням німецькою мовою, які 
готували учнів для продовження освіти у середніх школах (гімназіях) та 
університетах. Складання навчальних планів, визначення строків навчання було 
віднесено до сфери компетенції держави [9]. Також було створено реальні школи – 
своєрідні професійно-технічні училища. Середньою ланкою в системі освіти 
залишалися гімназії, для яких були розроблені окремі навчальні програми та плани. 
Започатковано реформу університетів. Питання їх діяльності регулював типовий 
статут, в якому закріплювався їх перехід у статус державних навчальних закладів, 
врегульовували їх структуру та внутрішню організацію, систему навчального процесу. 
Головним завданням університетів було визначено – практицизм (приготування до 
майбутньої професії), який прийшов на зміну середньовічній схоластиці. У всіх 
навчальних закладах Австрійської імперії вводили німецьку мову, що було частиною 
загальнодержавної політики онімечування населення держави [5]. 

Реформа церкви. В основі реформ церкви була ідея підпорядкування церкви 
державі. Результатом діяльності Марії Терезії у цій сфері було: виведення окремих 
земель імперії з-під церковної юрисдикції та підпорядкування їх владі монарха, 
початок політики ліквідації привілейованого становища церкви шляхом обмеження 
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її компетенції та юрисдикції, заборона без дозволу монарха створювати нові 
монастирі, обмеження розміру добровільних пожертвувань на користь монастирів, 
листування духовенства з Папою Римським велося лише через державну 
австрійську канцелярію [5]. Марія Терезія у 1774 р. для того, щоб відрізнити 
унійну церкву, або, як ще тоді її називали – українська католицька церква 
візантійського обряду, – від римо-католицької та вірменської католицької церков, 
які функціонували у Галичині в складі Австрії (з 1772 р.), а відтак – Австро-
Угорщини (з 1867 р.), запроваджує назву «греко-католицька церква» [10]. 

Реформи у сфері становища суспільних станів. Дворянство: дворянські титули 
та звання починає надавати тільки монарх (земельні сейми були позбавлені цього 
права); новонадані звання та титули були уже загальноавстрійськими з привілеями 
та правами, що діяли уже на території всієї держави, а не певної місцевості; 
земельні володіння дворян ставали їх власністю із застереженням про можливість 
передачі у спадок лише одному спадкоємцеві; все дворянство (крім угорського) 
зобов’язувалося платити державний поземельний податок; ліквідовано виняткове 
право дворян обіймати державні посади. 

Селяни: статус цієї верстви суспільства не зазнав суттєвих змін, вони 
залишалися й надалі кріпаками; повинності та сплачувані селянами податки були 
чітко зафіксовані у так званих урбаріях – податкових книгах, змінювати 
зафіксовані у даних книгах розміри повинностей та податків феодали не мали 
права. З метою фіксації наявних на всій території імперії селянських повинностей 
та податків було створено надвірні урбаріальні комісії. Результатом їхньої 
діяльності був введений у 1775 р. патент про повинності, відповідно до якого були 
встановлені максимальні межі панщини. Особи, віком понад 60 років, звільнялися 
від відбуття панщини [5] . 

Реформа військової справи. Цій реформі передували затверджені у 1748 р. 
системи податків на десятилітній термін, що сприяло подальшим активним діям у 
військових питаннях. Армія стала частиною державного механізму. Її матеріальне 
та фінансове забезпечення ввійшло до компетенції держави. Армія підпоряд-
ковувалася винятково державним органам. Постійна армія вже у середині ХVІІІ ст. 
налічувала близько ста тисяч воїнів і продовжувала збільшуватися. Службовою 
мовою в армії була німецька, що стало ще одним яскравим прикладом політики 
онімечування, яку проводила Марія Терезія. Армія формувалася на добровільній 
основі. Кожна земля зобов’язана надати певну кількість солдатів. У 1770 р. було 
проведено перепис придатного до військової служби чоловічого населення, в 
зв’язку з яким усі землі були поділені на мобілізаційні округи, кожен з яких 
повинен був надавати чітко встановлену кількість солдатів. Від військової служби 
звільнялися: духовенство, шляхта, міщани імператорських міст, державні й 
домінальні урядовці, адвокати й лікарі, проте їм було надано право добровільного 
вступу у військо. Військова служба була пожиттєвою. Заснувала єдиний 
австрійський навчальний заклад з підготовки офіцерського складу [11]. 

Реформи податкової системи. Основними кроками у цій сфері були: 
1) ліквідація привілеїв певних станів щодо сплати податків; 2) систематичне 
збільшення розмірів податків та введення нових податків (податок з будівель, що 
стягувався з прибутку, які ці будівлі приносили, спадковий податок, податок на 
особисті прибутки від торгівлі та інших видів заробітків тощо); 3) регулювання 
питань податків було введено у компетенцію уряду, земельні сейми затверджували 
питання податків лише один раз на десять років на відміну від уряду, на який 
імператрицею був покладений обов’язок щорічного регулювання цього питання; 
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4) проведено облік усіх землеволодінь, в наслідок чого у 1760 р. був виданий так 
званий Терезіанський кадастр, на підставі якого усіх землевласників було 
обкладено земельним податком; 5) вводились непрямі податки – на продукти 
харчування та товари першої необхідності (за їх виробництво і продаж), а також 
інші види непрямих податків; 6) уведення судових та митних зборів (у 1775 р. 
Марія Терезія видала Митний статут для всієї країни). 

Імператриця Марія Терезія у 1761 р. вперше в Австрії ввела паперові гроші 
(спочатку у вигляді оплачуваних облігацій, згодом – банкових купюр) [5]. 

Кодифікація права. Цивільне та цивільно-процесуальне право. Вже у XVII ст. в 
Австрійській імперії були проведені певні заходи щодо кодифікації цивільного права 
різних австрійських країв. Робота з уніфікації цивільного права й вироблення 
цивільного єдиного кодексу посилилася після заснування в Австрії в 1749 р. 
Найвищої палати юстиції. У 1753 р. на вимогу Марії Терезії було створено 
законодавчу комісію під керівництвом професора права Аццоні. Враховуючи право 
кожної провінції Австрійської імперії, комісія систематизувала і уклала кодекс 
законів під назвою Кодекс Терезіани, джерелами якого було римське право, 
маґдебурзьке право міст, 1766 р. було представлено підготовлений комісією проект 
цивільного кодексу на затвердження імператриці Марії Терезії. Однак проект 
затверджений не був через велику громіздкість – 8 томів, через архаїчність деяких 
положень. У 1772 р. імператриця створила нову комісію для доопрацювання 
незатвердженого проекту цивільного кодексу з рекомендаціями, щоб з кодексу не 
створювали підручник із права. Все, що не мало прямої дії, а було визначенням 
понять, класифікаціями, поясненнями, необхідно було вилучити. Кодекс мав стати 
максимально коротким, необхідно було вилучити з нього окремі казуси. Основою 
цього кодексу мала стати природна справедливість та гуманізм. Робота просувалась 
дуже повільно, тривала за Йосифа II. Лише 1811 р. патентом цісаря Франц ІІ від 
1 червня був затверджений і з 1 січня 1812 р. введений в дію цивільний кодекс для 
всієї Австрії без виключення під назвою «Загальне цивільне уложення для спадкових 
земель Австрійської монархії». Майже одночасно з підготовкою цивільного кодексу 
почалася робота над складанням цивільного процесуального кодексу, якому надано 
силу закону з 1781 р. Процес характеризувався незвичайною повільністю, тяганиною 
та дорожнечею суду і тому був фактично недоступний для простих громадян [12]. 
Ще до проведення кодифікації цивільного права в 1763 р. був затверджений в 
Австрії кодекс вексельного права. Він налічував усього 53 статті та охоплював низку 
норм, що регулювали кредитні відносини [13]. 

Кримінальне та кримінально-процесуальне право. Робота над кодифікацією 
кримінального права розпочалася в другій половині ХVІІІ ст., коли в Австрійській 
імперії було створено кодифікаційну комісію, результатом діяльності якої у сфері 
кримінального права був затверджений у грудні 1768 р. австрійською імператрицею 
Марією Терезією Кримінальний кодекс (Constitutio criminalis Theresiana). Він містив 
норми матеріального і процесуального права. Австрійський Кримінальний кодекс 
1768 р. складався з двох частин: про кримінальне судочинство і про злочини, що 
підлягають кримінальному розгляду та їх покарання. Крім загальних правопорушень, 
що були передбачені у першій частині, кожна стаття другої частини визначала, за 
якими приводами можна порушувати справу, а за якими потрібно вести допит з 
використанням тортур; пом’якшувальні та обтяжувальні обставини співвідносилися 
з кожним окремим складом злочину і не мали універсального значення [14]. 

Важливим нововведенням австрійського кримінального кодексу 1768 р. було 
встановлення широкого переліку обставин, що пом’якшували чи обтяжували 
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відповідальність, що було, як видається, важливим досягненням в австрійському 
кримінальному праві другої половини ХVIIІ ст. Досить детально регламентувалося 
звільнення від відповідальності за злочини, вчинені у стані крайньої необхідності. 
Усі злочини цей кодекс поділяв на публічні та приватні. До перших належали 
злочини проти релігії, корони і держави, а також посадові злочини; до других – 
вбивство, крадіжка, статеві злочини, злочини проти моралі та сімейного укладу 
тощо. Хоча кримінальний кодекс 1768 р. і обмежував тортури (точно зазначали 
види дозволених тортур і підстави для їх застосування), однак у цій частині кодекс 
усе ще мав інквізиційний характер: передбачалися лещата для рук і ніг, «іспанські 
чоботи», припалювання свічками, розтягування на драбині (у 1776 р. тортури було 
скасовано). Кодекс вилучив найжорстокіші середньовічні види покарань (утоплення, 
розірвання кіньми, поховання живим), проте зберіг такі покарання, як спалення, 
четвертування, колесування, повішення, відрубування голови, що було ще 
пережитком феодального ладу і не сприймалося у нових соціальних, економічних 
та політичних умовах розвитку Австрійської держави. У додатку до кодексу було 
дано кілька десятків офіційних ілюстрацій-гравюр, на яких детально зображено 
допустимі прийоми і знаряддя тортур [15]. 

Кодифікація кримінально-процесуального права Австрійської імперії розпочалася 
з Кримінального кодексу Марії Терезії 1768 р., перша частина якої містила норми 
процесуального права [16]. 

Щодо Угорщини як однієї зі складових земель Австрійської імперії необхідно 
зазначити, що вона стояла осторонь реформ Марії Терезії. Країна зберегла 
автономію й осібне управління, непідконтрольне чиновникам імперії. Імператриця 
мала на думці зруйнувати привілейоване становище окремих категорій осіб 
шляхом поступового втручання у справи управління державою, а саме: жодного 
разу воно не скликало Угорського сейму після завершення семирічної війни, не 
утримувалось окремого Угорського двору. В економічному плані до Угорщини 
ставились як до Австрійської колонії [17]. 

Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновок, що реформи Марії 
Терезії в усіх сферах суспільного та державного життя мали на меті централізувати 
імперську владу та сприяли зміцненню абсолютної монархії, що, якщо 
проаналізувати тогочасну ситуацію, в австрійській імперії було необхідним для її 
подальшого існування як могутньої та впливової на міжнародній арені держави. 
Саме такі реформи заклали підвалини подальшого розвитку імперії в руслі відмови 
від пережитків феодалізму та переходу до нових економічних та політичних 
відносин. Вони стали рушійною силою для подальшої реформаторської діяльності 
наступників імператриці Марії Терезії. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В АВСТРИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ ВО ВРЕМЕНА ПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРИИ ТЕРЕЗИИ (1740–1780 гг.) 

М. Шупьяна 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина  

В статье раскрыты основные изменения, произошедшие в общественной и 
государственной жизни в Австрийской империи во времена правления императрицы 
Марии Терезии (1740–1780 гг.) Значительное внимание сосредоточено на анализе 
положений реформ, проведенных Марией Терезией, и их правового регулирования. 
Сделан вывод, что данные реформы имели целью централизировать имперскую 
власть и способствовали укреплению абсолютной монархии, что если проанализировать 
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тогдашнюю ситуацию в австрийской империи, было необходимо для ее дальнейшего 
существования, как мощной и влиятельной на международной арене. 

Ключевые слова: реформы, просвещенный абсолютизм, патент, кодификация, 
правовое регулирование. 
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The article deals with main changes in society and public life in the Austrian Empire 
during the reign of Empress Maria Theresa (1740-1780). Special attention is focused on the 
analysis of the provisions of the reforms carried out by Maria Theresa and their legal 
regulation. It is concluded that these reforms were intended to centralize the imperial power; 
they also helped to strengthen the absolute monarchy, that was necessary for its further 
existence as a powerful and influential state on the international arena. 
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ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ  
ЯК СТАДІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ:  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Х. Кіт  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна  
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У статті проаналізовано підготовче провадження, як стадію адміністративного 
процесу, виділено мету та завдання підготовчого провадження, а також проведено поділ 
підготовчого провадження на етапи. У статті обґрунтовано позицію, яка полягає у тому, 
що підготовче провадження є самостійною та обов’язковою стадією адміністративного 
процесу, від проведення якої залежить ефективність вирішення судом адміністративної 
справи.  

Ключові слова: підготовче провадження, адміністративний процес, мета, завдання 
та структура підготовчого провадження.  

З прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС 
України) у теорію процесу було введено поряд із загальновідомим терміном 
«підготовка справи до судового розгляду» поняття «підготовче провадження», як 
одна із стадій адміністративного процесу.  

У сучасній правовій літературі та судовій практиці не достатньо уваги 
приділено аналізу підготовчого провадження як стадії адміністративного процесу 
та її практичного проведення. У судовій практиці трапляються випадки, коли через 
недостатність процесуальних дій на стадії підготовчого провадження суд у процесі 
судового розгляду починає вимагати докази та вчиняти дії, які б він мав вже 
вчинити на попередній стадії. Внаслідок неналежного проведення підготовчого 
провадження, вирішення справи не відбувається у розумні строки і винесення 
рішення суду затягується. Це у більшості випадків, призводить до винесення не 
завжди достатньо обґрунтованого рішення, сприяє перевантаженню судів, як 
наслідок – породжує недовіру громадян до правосуддя.  

Проте у науковій літературі значний внесок у розвиток процесу та його стадій 
зробили А.В. Руденко, В.М. Котенко, В.С. Стефанюк, Л.Л. Савранчук, С.А. Бондарчук, 
Р.О. Куйбіда, В.В. Галунько та інші, а також вчені-цивілісти такі як Г.О. Світлична, 
Л.Н. Бондаренко-Зелінська, В.В. Комаров. 

Підготовче провадження є обов’язковою і однією із важливих стадій 
адміністративного процесу, від проведення якої залежить ефективність вирішення 
судом адміністративної справи. Це випливає із положень ч. 2 ст. 110 КАС України, 
де законодавець використовує термін «вживає…», що зобов’язує, а не надає право 
адміністративному суду ретельно готуватися до розгляду різних категорій справ [2]. 
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Забезпечення реалізації завдання, передбаченого ст. 2 КАС України, неможливе 
без належного проходження усіх стадій адміністративного процесу. Стадійність 
адміністративного процесу доцільно вважати його невід’ємною властивістю. 
Завдяки їй під час провадження у справі здійснюється багаторазова перевірка 
законності й обґрунтованості прийнятих рішень. Тим самим забезпечується правильне 
розслідування, розгляд і вирішення справи, а також виконання остаточного 
процесуального рішення. Поділ усього адміністративного процесу на відповідні 
стадії, що утворюють єдину систему, загальновизнаний і, на думку Л.Л. Савранчук, 
є правильним [4]. 

Кожна стадія адміністративного процесу має самостійну мету та завдання, 
спрямовані на досягнення загальної мети адміністративного процесу, а саме – 
захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб 
у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, 
інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом 
справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. 

Стадія підготовчого провадження призначена для забезпечення обґрунтованого і 
своєчасного вирішення адміністративної справи у розумні строки.  

Водночас, маючи за мету забезпечення своєчасного і правильного вирішення 
адміністративної справи, ця стадія сприяє найбільш повному і реальному захисту 
прав, охоронюваних законом інтересів громадян і організацій, з найменшою по 
можливості витратою коштів, а також часу, тобто забезпечує реалізацію принципів 
законності й об’єктивної істини при послідовному впровадженні в життя принципу 
економії процесуальних засобів [5, c. 268]. 

Підготовче провадження здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив 
провадження по адміністративній справі. Завданням цієї стадії, на думку 
В.М. Стефанюка, є визначити спірні питання між сторонами, а також можливості 
щодо мирного врегулювання спору, а за відсутності у сторін бажання укласти 
мирову угоду – збір усього доказового матеріалу, який буде досліджуватися на стадії 
судового розгляду, щоб розглянути і вирішити спір за можливістю в одному 
судовому засіданні [5, c. 269]. 

Ці завдання випливають із змісту гл. 2 КАС України. Аналізуючи ці положення, 
можна виділити таке:  

1) визначити характер спірних правовідносин; 
2) визначити склад учасників, які братимуть участь у розгляді адміністративної 

справи; 
3) визначити предмет доказування та кола доказів, необхідних для своєчасного 

та правильного вирішення справи; 
4) вжити заходів для врегулювання спору до судового розгляду.  
Дослідники Г.О. Світлична та Л.Н. Бондаренко-Зелінська, аналізуючи стадію 

підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі, у своїх дисертаціях 
роблять висновок, що потрібно чітко на законодавчому рівні закріпити мету та 
завдання стадії підготовки справи до судового розгляду. 

На нашу думку, в адміністративному процесі такої необхідності немає, оскільки 
аналізуючи норми КАС України, які регулюють порядок проведення підготовчого 
провадження, можна зробити висновок про мету та завдання цієї стадії. Крім того, 
вважаємо, що окреме виділення завдань стадії підготовчого провадження є 
недоцільним, оскільки стадія підготовчого провадження складається з декількох 
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етапів, які відображають завдання стадії загалом, тому об’єднати їх в одну норму є 
неможливим.  

Сутність та цільове призначення стадії підготовчого провадження адміністратив-
ного процесу зумовлене як необхідністю всебічного та об’єктивного розгляду і 
вирішення публічно-правового спору, так і потребою з’ясування можливості 
врегулювання спору між сторонами процесу шляхом примирення до судового 
розгляду адміністративної справи.  

Зокрема, В.В. Комаров, аналізуючи стадію підготовки справи до судового 
розгляду у цивільному, процесі стверджує, що підготовка справи до розгляду є тією 
стадією цивільного процесу, в якій закладаються основи правильного та швидкого 
вирішення справи будь-якого виду судового провадження, а її недооцінка, помилки і 
прорахунки суддів від самого початку задають неправильний напрям усього 
судового розгляду, призводять до численних порушень строків розгляду справи і 
нерідко є причинами скасування судових рішень. «Економія» на зазначених стадіях 
призводить до значно більших витрат на стадії судового розгляду і, що особливо 
небезпечно, до порушення прав осіб, які беруть участь у справі [3, c. 293].  

Наприклад, В.В. Комаров поділяє стадію підготовки справи до судового 
розгляду у цивільному процесі на три етапи: початковий етап, основний і заключний. 

Підготовче провадження в адміністративному процесі також умовно можна 
поділити на три етапи:  

І. початковий етап – починається від моменту винесення адміністративним 
судом ухвали про відкриття провадження по справі (підготовка справи до судового 
розгляду); 

ІІ. основний етап – з моменту прийняття рішення про проведення 
попереднього судового засідання (попереднє судове засідання); 

ІІІ. заключний етап – винесення судового рішення за наслідками проведення 
підготовчого провадження. 

У КАС України поряд із поняттям «підготовче провадження», вживається 
поняття «підготовка справи до судового розгляду». 

В юридичний літературі такі вчені як, Р.О. Куйбіда, В.С. Стефанюк та інші, 
ототожнюють поняття «підготовче провадження» та «підготовка справи до 
судового розгляду». Р.О. Куйбіда вважає, що підготовче провадження (підготовка 
адміністративної справи до судового розгляду) є важливою самостійною та 
обов’язковою стадією провадження в суді першої інстанції.  

Підготовка адміністративної справи до судового розгляду, на думку Р.О. Куйбіди, 
є системою процесуальних дій судді адміністративного суду, спрямованих на 
вирішення спірних питань між сторонами, з’ясування можливостей щодо припинення 
спору, а за відсутності таких можливостей – зібрати весь доказовий матеріал у справі 
для того, щоб дослідити його та вирішити справу в одному судовому засіданні 
протягом розумного строку [1, c. 478].  

Вважаємо, що підготовка справи до судового розгляду не є окремою стадією 
адміністративного процесу, а першим етапом підготовчого провадження, як стадії 
адміністративного процесу. Оскільки підготовка справи до судового розгляду, 
відповідно до положень КАС України, не має самостійної мети та завдань, тому її 
не можна ототожнювати із самостійною стадією адміністративного процесу. 
Підготовка справи до судового розгляду є одним із етапів підготовчого 
провадження як стадії адміністративного процесу на який, як слушно зазначає 
В.М. Котенко, припадає основний тягар роботи із з’ясування всіх обставин справи 
та вжиття заходів для всебічного, об’єктивного розгляду і вирішення справи.  
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Завданнями підготовки адміністративної справи до судового розгляду, які 
спрямовані на досягнення мети та завдань стадії підготовчого провадження, є: 
1) уточнення кола обставин, якими сторони обґрунтовують свої вимоги і заперечення, 
а також інших обставин що мають значення для правильного вирішення справи; 
з’ясування, які з них необхідно доводити; 2) з’ясування можливостей щодо 
припинення спору на стадії підготовчого провадження: внаслідок примирення сторін, 
визнання адміністративного позову чи відмови від позову; 3) визначення можливих 
правових відносин між сторонами; встановлення кола доказів, необхідних для 
вирішення справи, і забезпечення їх своєчасного отримання; 4) сприяння судом 
особам, які беруть участь у справі, у здійсненні їхніх процесуальних прав та обов’язків 
[1, c. 478].  

Основний етап стадії підготовчого провадження (попереднє судове засідання) 
може бути призначений суддею на етапі підготовки справи до судового розгляду. 
Відповідно до ст. 111 КАС України попереднє судове засідання проводять з метою 
з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду справи або 
забезпечення всебічного та об’єктивного вирішення справи протягом розумного 
строку. Відповідно до КАС України метою підготовчого провадження є вжиття 
заходів для всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи в одному 
судовому засіданні протягом розумного строку.  

Заключний етап є на всіх стадіях адміністративного процесу, оскільки 
винесення офіційного документа за результатами вчинених дій є обов’язковою 
ознакою кожної стадії адміністративного процесу. 

В адміністративних справах підготовче провадження є тим фундаментом, на 
якому розвивається подальше провадження у справі, і яке багато в чому зумовлює 
результат судового розгляду. Ефективність діяльності суду з розгляду і вирішення 
адміністративних справ і можливість максимального виконання завдань правосуддя 
значною мірою залежить від якості розпорядчих дій, які здійснюються саме на 
стадії підготовчого провадження [2]. 

Підготовче провадження є важливою та самостійною стадією адміністративного 
процесу, яка має самостійну мету та завдання, характеризується певним колом 
учасників процесу та процесуальними діями, які вчиняються учасниками адміні-
стративного процесу на цій стадії. Підготовче провадження може бути завер-
шальною стадією адміністративного процесу у випадку досягнення сторонам 
примирення на попередньому судовому засіданні. 

Від належного проведення усіх процесуальних дій на стадії підготовчого 
провадження з дотриманням усіх принципів адміністративного процесу залежить 
подальший рух справи, справедливість та законність судового рішення, а також 
досягнення основного завдання адміністративного судочинства. 
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В статье проанализировано подготовительное производство, как стадию админи-
стративного процесса, выделено цель та задания подготовительного производства, а 
также проведено раздел подготовительного производства на этапы. В статье 
обусловлено позицию, которая заключается в том, что подготовительное производство 
есть самостоятельной и обязательной стадией административного процесса, от 
проведения которой зависит эффективность решения судом административного дела. 

Ключевые слова: подготовительное производство, административный процесс, 
цель, задания и структура подготовительного производства.  

PRELIMINARY PROCEEDINGS AS A STAGE  
IN THE ADMINISTRATIVE LITIGATION:  

GENERAL CHARACTERISTICS 

Kh. Kit 

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

Preliminary proceeding as a stage in the administrative litigation is analyzed in the article. 
Goals and objectives of the preliminary proceeding as well as its division into stages are 
defined. The author substantiates the position, according to which the case preparation to the 
court is considered to be a separate and essential phase of administrative litigation, and 
efficiency of the court decision in the administrative case considerably depends on this phase. 

Key words: preliminary proceeding, administrative litigation, goal, objectives and structure 
of the preliminary proceeding. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Л. Коврижних 

Інститут (філія) Московської державної  
юридичної академії імені О.Е. Кутафіна в м. Кірові 

вул. Московська, 30, 610000 Кіров, Російська Федерація 

Проаналізовано зміст поняття «інформація». Досліджено суперечності правових норм, 
які регулюють відносини щодо інформації й актуалізації інформаційного законодавства.  

Ключові слова: інформаційне законодавство, інформація, відомості, власник інфор-
мації, база даних. 

У період побудови інформаційного суспільства в Росії виникають нові 
суспільні відносини, що потребують правової регламентації, активно розвивається 
молода галузь російського права – інформаційне право. 

Інформація, інформаційні технології та інформаційні системи сьогодні є 
об’єктами різного роду правовідносин. 

Зупинимося детальніше на одному із ключових понять інформаційного 
законодавства – понятті «інформація». 

В тлумачному словнику С.І. Ожегов пропонує два лексичні визначення цього 
слова: 

1) відомості про навколишній світ і процеси, що в ньому протікають, які 
сприймаються людиною або спеціальним пристроєм; 

2) повідомлення, яке інформує про стан справ, стан чого-небудь [1, с. 250]. 
Інформація тут визначається через дві категорії: «відомості» – у випадку 

сприйняття її людською свідомістю чи спеціальним пристроєм, наприклад, 
електронною обчислювальною машиною, і «повідомлення». Такий підхід засто-
совується і в російському законодавстві. Легальне визначення поняття «інформація» 
вперше було закріплено в приписах першого базового закону інформаційного 
законодавства – Федерального закону від 20 лютого 1995 р. № 24-ФЗ (ред. від 
10 січня 2003 р.) «Про інформацію, інформатизацію і захист інформації». Відповідно 
до норм ст. 2 вказаного закону під інформацією розумілись «відомості про осіб, 
предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від форми їх вираження» [2]. 
Чинне законодавство визначає дефініцію «інформація» більш широко, не окреслю-
ючи область змісту самих відомостей. Згідно зі ст. 2 Федерального закону від 
27 липня 2006 р. № 149-ФЗ (ред. від 6 квітня 2011 р.) «Про інформацію, інформа-
ційні технології і про захист інформації» (далі – Закон про Інформацію) інформація – 
це «відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх вираження» [3], 
інформацією законодавець вважає відомості будь-якого змісту. 

Спробуємо проаналізувати окремі положення діючого законодавства, що 
регулює відносини з приводу інформації. 

Так, положеннями ст. 5 Федерального закону від 12 серпня 1995 р. № 144-ФЗ 
(ред. від 8 грудня 2011 р.) «Про оперативно-розшукову діяльність» закріплюється 
право особи, винність якої у вчиненні злочину не доведена у встановленому 
законом порядку витребувати від органу, що проводить оперативно-розшукову 
діяльність, «відомості про отриману про неї інформацію у межах, що допускаються 
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вимогами конспірації і унеможливлюють розголошення державної таємниці» [4]. 
Як ми бачимо, наведена норма не погоджена з положеннями Закону про 
Інформацію. За логікою Закону про Інформацію особа, винність якої у вчиненні 
злочину не доведена у встановленого законом порядку, має право на отримання 
«відомостей про відомості». 

У нормативних правових актах можна зустріти і прямо протилежне трактування. 
Так, згідно п. 20 Положення про ведення реєстру єдиних постачальників російського 
озброєння і військової техніки, затвердженого Постановою Уряду РФ від 14 січня 
2008 р. № 7 (ред. від 2 березня 2010 р.) «інформація про відомості», що містяться в 
реєстрі, надається уповноваженим органом на запити з дотриманням вимог 
законодавства Російської Федерації про захист державної таємниці [5]. На жаль, ми 
також спостерігаємо неузгодженість даної правової норми приписам Закону про 
Інформацію. Так, якщо слідувати логіці Закону про Інформацію, то уповноважений 
орган зобов’язаний надати «інформацію про інформацію», що міститься в реєстрі 
єдиних постачальників російського озброєння і військової техніки. 

У нормативних приписах чинного законодавства зустрічається і інша позиція – 
закріплення поняття «відомості» і «інформація» в якості незалежних один від 
одного об’єктів правовідносин. Наприклад, у відповідності з положеннями пп. 4 
п. 1 ст. 2 Федерального закону від 8 березня 2011 р. (ред. 30 листопада 2011 р.) 
№ 35-ФЗ «Статут про дисципліну працівників організацій, що експлуатують 
особливо радіаційне небезпечні і ядерно небезпечні виробництва і об’єкти в 
області використання атомної енергії» працівники експлуатуючих організацій 
зобов’язані «забезпечувати захист і (або) збереження відомостей, що становлять 
державну, комерційну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, якщо 
виконання трудових (службових) обов’язків пов’язане з використанням таких 
відомостей, інформації» [6]. У зазначеній правовій нормі інформація і відомості 
визначені як самостійні і незалежні один від одного об’єкти правовідносин. 

Як ми бачимо, якість нормативних приписів, що регулюють відносини з 
приводу інформації, далека від досконалості, відсутня системність, внутрішній 
зв’язок правових приписів. Тому для того, щоб надалі уникнути подібних колізій 
правових норм, на наш погляд, під час прийняття нормативних правових актів, що 
регулюють відносини з приводу інформації, потрібно узгоджувати їх з 
системотворчим актом інформаційного законодавства – Законом про Інформацію.  

Торкнемося ще однієї існуючої проблеми інформаційного законодавства – 
проблеми його актуалізації, зокрема за час дії Федерального закону від 20 лютого 
1995 р. № 24-ФЗ (ред. від 10 січня 2003 р.) «Про інформацію, інформатизацію і 
захист інформації» нормативні правові акти, що їх прийняли, були орієнтовані на 
термінологічний апарат, закріплений у нормах вказаного закону. Внесення змін в 
понятійний апарат інформаційного законодавства приписами Закону про Інформа-
цію не могло не потягнути за собою неузгодженість чинних правових норм. 

Так, згідно з приписами ст. 2 Закону про Інформацію суб’єктом правовідносин 
визнається володілець інформації як «особа, яка самостійно створила інформацію 
або отримала на підставі закону чи договору право дозволяти чи обмежувати 
доступ до інформації, визначеної за якими-небудь ознаками», а інформація чинним 
законодавством не розглядається як об’єкт права власності. 

Однак, положення п. 3 ст. 4 і ст. 10 Закону РФ від 21 липня 1993 р. № 5485-1 
(ред. від 8 листопада 2011 р.) «Про державну таємницю» визначають правовий 
статус «власника інформації». Нормами ст. 15 Федерального закону від 26 грудня 
1995 р. № 209-ФЗ (ред. від 28 лютого 2012 р.) «Про геодезію і картографію» 
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встановлюється обов’язок «володільців інформації про об’єкти місцевості на території 
Російської Федерації» передати копії документів, що містять цю інформацію на запити 
відповідних суб’єктів [7]. Наведені правові приписи визначають інформацію як об’єкт 
права власності. Справді, інформація як об’єкт права власності була визначена 
нормами ст. 6 «Інформаційні ресурси як елемент складу майна і об’єкт права 
власності» Федерального закону від 20 лютого 1995 р. № 24-ФЗ (ред. від 10 січня 
2003 р.) «Про інформацію, інформатизацію і захист інформації». 

До суб’єктів правовідносин цей закон зачислював, відповідно, власників 
інформаційних ресурсів, інформаційних систем, технологій і засобів їх забез-
печення, володільців інформаційних ресурсів, інформаційних систем, технологій і 
засобів їх забезпечення і користувачів (споживачів) інформації. 

На жаль, з прийняттям Закону про Інформацію не були внесені відповідні зміни 
до чинного законодавства. На нашу думку, в даній ситуації необхідно орієнтуватися 
на норми Закону про Інформацію як базового закону інформаційного законодавства і 
внести відповідні поправки до вищезгаданих законів. 

З 1 січня 2008 р. діють норми IV частини Цивільного кодексу Російської 
Федерації, що закріплюють права на результати інтелектуальної діяльності і засоби 
індивідуалізації [8]. Інформація, наприклад, літературні, драматичні та інші твори, 
а також інформаційні технології, зокрема, програми для електронних обчислювальних 
машин, є об’єктами авторських прав. Бази даних розглядають як складений твір. 
Підбір або розташування матеріалів у базах даних (упорядкування) стосується 
об’єктів авторського права. 

На нашу думку, необхідно позитивно оцінити підхід законодавця до внесення 
змін у дефініцію «база даних». Приписами ст. 1260 частини IV Цивільного кодексу 
Російської Федерації база даних визначається як «представлена в об’єктивній 
формі сукупність самостійних матеріалів (статей, розрахунків, нормативних актів, 
судових рішень і інших подібних матеріалів), систематизованих таким чином, щоб 
ці матеріали могли бути знайдені і опрацьовані за допомогою електронної 
обчислювальної машини (ЕОМ)». Згідно з цим визначенням, база даних – це 
сукупність самостійних матеріалів, систематизованих, структурованих певним 
чином. Раніше чинне законодавство нормами п. 1 ст. 1 Закону РФ від 23 вересня 
1992 р. № 3523-1 «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних 
машин і баз даних» визначало базу даних як об’єктивну форму представлення і 
організації сукупності даних, «систематизованих таким чином, щоб ці дані могли 
бути знайдені і опрацьовані за допомогою ЕОМ» [9]. У цьому випадку під базою 
даних розуміли об’єктивну форми представлення певних даних. Безсумнівно, 
формулювання чинного законодавства є більш коректним і точним. 

Однак потрібно зазначити, що відповідні зміни внесені не у всі нормативні 
правові акти чинного законодавства. Так, норми пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закону 
від 10 січня 2003 р. № 20-ФЗ (ред. від 25 грудня 2008 р.) «Про Державну 
автоматизовану систему Російської Федерації «Вибори» як і раніше визначають базу 
даних ДАС «Вибори» як об’єктивну форму «представлення і організації сукупності 
даних, систематизованих так, щоб ці дані могли бути знайдені і опрацьовані з 
використанням комплексу засобів автоматизації ДАС «Вибори» [10]. На наш погляд, 
видається доцільним таку дефініцію узгодити з приписами частини IV Цивільного 
кодексу Російської Федерації, що визначають зміст поняття «база даних». 

Як резюме хотілося б зазначити, що для запобігання колізіям нормативних 
приписів інформаційного законодавства доцільно під час прийняття нових 
нормативних правових актів, а також у разі внесення змін в окремі правові норми 
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детальніше узгоджувати всі зміни, що вносяться, з чинними нормами права, щоб не 
виникало нових колізій правових норм. 
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В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ  

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

В. Коновалов 

Оренбурзький інститут (філія)  
Московської державної юридичної академії імені О.Е. Кутафіна 
 вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург, Російська Федерація  

e-mail: post@oimlsa.edu.ru 

У статті досліджується генезис феномена «корупція» та його особливості у різні 
історичні періоди. В історичному аспекті аналізуються наслідки корупції, розвиток 
поняття «корупція», а також основні напрями протидії цьому негативному явищу. 

Обґрунтовуються сучасні підходи стосовно дослідження феномена «корупція» з 
огляду на положення міжнародно-правових документів. 

Ключові слова: феномен корупції, корупційні прояви, генезис, історична епоха, 
наслідки корупції, протидія корупції. 

Дослідження історії становлення будь-якого явища, події або процесу дає 
підстави краще зрозуміти передумови його виникнення, більш об’єктивно 
охарактеризувати сучасний стан і точніше прогнозувати тенденції розвитку цього 
явища чи процесу у майбутньому. 

Зазначене цілком стосується корупції, яка на сучасному етапі розвитку 
російської державності набула ознак непередбачуваного за характером суспільного 
феномена. Корупція негативно впливає на всі сфери суспільного життя: корумпо-
вані відносини витісняють правові та етичні відносини між людьми, деформують 
суспільну правосвідомість і мораль. 

З огляду на те, що історичний розвиток відбувається циклічно, повторюючись 
по спіралі, результати аналізу генезису корупції можна розглядати як базу для 
формування антикорупційної політики [3]. 

Проблему та різні аспекти становлення феномена «корупція» висвітлено у низці 
досліджень таких науковців, як: А.І. Кірпічнікова [9], А.В. Малько [12], С. Роуз-
Аккерман [13]. Однак проблема генезису корупції є недостатньо висвітленою. 

Через це метою цієї статті є дослідження витоків корупції, розвитку поняття 
«корупція» та історичної еволюції природи цього явища. 

Дослідження генезису корупції ґрунтується на гіпотезі, згідно з якою розуміння 
корупції буде глибшим і об’єктивнішим, якщо розглядати це суспільне явище і процес 
у взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього. Дослідження причин і генезису 
корупції в історичному аспекті сприятиме глибшому розумінню цієї проблеми на 
сучасному етапі розвитку суспільства, дасть змогу зробити об’єктивні висновки, 
уникнути помилок, зроблених попередніми поколіннями, а також застосувати у 
сучасній практиці напрацьований досвід стосовно протидії корупції. 

Наведений підхід є принципово важливим для розробки державної антикоруп-
ційної політики і практичного застосування відповідних заходів протидії корупції у 
системі публічної служби. 

Історичною передумовою виникнення корупції є виокремлення управлінської 
діяльності як специфічної галузі професійної діяльності, яка потребує від осіб, які 
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її здійснюють, володіння визначеною сукупністю здібностей, знань і навичок. З 
часом цей вид діяльності набуває чітких рис і перетворюється на нову форму 
організації суспільного буття – державу. Виконання функцій держави покладається на 
визначене коло осіб, що іменують державним апаратом. Тобто від часу виникнення 
держави, невід’ємною складовою якої є процес управління, були створені також 
передумови негативних бюрократичних і корупційних проявів. 

Історичні корені корупції. Корупція з’явилася в античні часи, коли зароджу-
валися державність і приватна власність, формувався державний апарат. Відтак, 
науковий аналіз корупції здійснюється від часів римського права, в якому 
сформувалося поняття корупції, що використовувалося для визначення будь-яких 
посадових зловживань. 

Аналіз витоків корупції засвідчує, що історичні корені цього соціального 
явища були зафіксовані в архівних документах Стародавньої Греції II–V ст. 
до н. е.: спершу вони мали здебільшого побутовий характер, згодом до них почали 
зачислювати аморальні вчинки (розбещеність, розпусність молоді), а також окремі 
громадські правопорушення, котрі каралися у судовому порядку [18, c. 129]. 

Використання терміна «корупція» стосовно політики приписують Арістотелю 
(давньогрецькому вченому, мислителю), який визначав тиранію як неправильну, 
зіпсовану (корумповану) форму монархії [2, c. 547]. У Стародавньому Римі і Давніх 
Афінах формами протидії корупції були передусім суспільний контроль і колективна 
мораль. 

Саме у цих давніх містах-державах (полісах) були розроблені перші анти-
корупційні заходи, спрямовані на обмеження можливостей надання чиновниками 
прихованих послуг і здійснення ними різних махінацій, пов’язаних із зловживанням 
їх владними повноваженнями. 

Згодом Гай Юлій Цезар (імператор Риму, відомий державний політичний діяч 
і полководець) запровадив досить суворе покарання за підкуп і хабарі посадових 
осіб. Водночас наслідки впливу корупційних діянь посадових осіб і полководців 
були настільки руйнівними, що це дає підстави вважати їх передумовами розпаду 
Римської імперії [4, c. 93]. 

В Європі в епоху раннього середньовіччя церковний інститут боровся за 
цілковите викорінення корупційних явищ, які підмінювали поняттям гріха і 
спокуси. Відсутність категоріального апарату у практиці боротьби з корупцією, 
зробило боротьбу з нею деформованою, і зумовило те, що церква сама стала 
осередком корупції (у сучасному розумінні змісту корупції), торгуючи 
індульгенціями і церковними санами. Централізація державного управління і 
відсутність чіткої межі між світською і церковною владою зумовили становлення 
церкви як найбільшого феодала з усіма наслідками – необмеженою владою і 
безконтрольністю для власного збагачення. У цей історичний період уперше 
виявилися причинно-наслідкові зв’язки між невизначеністю меж корупційної 
діяльності і неефективністю заходів з її викорінення. 

Англійський державний діяч і філософ Т. Гоббс вбачав у корупції корінь, з 
якого «проростає зневага до всіх законів» [6, c. 442]. 

Хабарництво згадується ще у російських літописах XIII ст. Їх аналіз дає підстави 
стверджувати, що факти зловживання службовими повноваженнями виникли з 
появою у Росії особливого управлінського інституту (князів, писарів, феодалів, 
губернаторів, скарбників і суддів). Саме у цей період Іван IV Грозний запровадив 
страту як покарання за надмірні хабарі. Також хабарництво згадується у російських 
літописах XIV ст. (на приклад, у Двінській Уставній грамоті 1397 р.). Визначальною 
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особливістю корупційних явищ на Русі раннього періоду є відсутність негативного 
ставлення до обіцянок і хабарів. У наведеному вбачається корінь ментального 
ставлення сучасних громадян Російської Федерації до корупції як до історично 
сформованого методу досягнення бажаних цілей матеріального і нематеріального 
характеру (а не як до протиправного діяння). 

На думку дослідників історії російського законодавства, поняття обіцянка у 
розумінні хабара почало вживатися у Псковській Судовій Грамоті. Хабарництво 
було визнано злочином лише за часів царювання Івана IV, про що свідчать 
положення норм «Судєбніка» 1550 р. З прийняттям цього правового акта пов’я-
зується факт узгодження термінологічного тлумачення корупційної поведінки осіб, 
які перебувають на державній службі. Остання визначалася «хабарництвом» у 
положеннях «Судєбніка» [8]. 

З огляду на це, можна дійти висновку, що до 16 ст. у межах правового 
простору Росії не було універсального розуміння феномена «корупція» (у 
сучасному розумінні змісту цього явища). Окрім цього, корупцію розглядали у 
вузькому значенні винятково у контексті державного управлінського апарату. 

Цікавим видається аналіз корупційної проблематики та антикорупційних 
заходів на етапі розвитку російської державності у період Російської Імперії. 
Більшість дослідників вважають, що факт зміцнення і систематизації корупційних 
схем як своєрідної альтернативи офіційній формі вирішення питань, пов’язано з 
діяльністю князя О. Меньшикова (останній почав своє «становлення» у сфері 
корумпування владного потенціалу ще під час правління імператриці Катерини ІІ). 

Визначальну роль у формуванні дієвої системи заходів боротьби з корупцією 
відіграв реформаторський підхід до реалізації державної політики Петра I, який у 
грудні 1714 р. видав Указ «Про заборону хабарів і обіцянок» [10]. 

Так вже у XVII–XVIII ст. прояви корупції набувають ознак серйозної 
суспільної проблеми, окреслюються її різні чинники – погані закони, людські вади, 
бюрократизація суспільного життя, диктатура держави тощо. 

Утвердження у Росії капіталістичного соціально-економічного укладу є одним із 
чинників зростання рівня корупції у системі державної служби. Інтенсивний етап 
капіталізації Росії (кінець XIX ст. – початок XX ст.) пов’язаний зі зміною низки 
положень Статуту про державну цивільну службу від 1894 р. і закріпленням права 
державних службовців набувати у власність пакети акцій, отримувати винагороду за 
виконання наданих їм повноважень під час прийняття важливих рішень [14, c. 78–79]. 

Особливо гостро проблема корупції постала у ХХ ст. Це пов’язано з 
посиленням централізованого державного регулювання більшості сфер суспільного 
життя, а відтак, і зростанням державного апарату. 

З появою корупції (однією з передумов якої було виникнення держави, 
виконання функцій якої покладалося на певне коло осіб), громадськість чинила опір і 
намагалася протидіяти їй за допомогою морального осуду, пошуку і запровадження 
цілого комплексу відповідних механізмів, спрямованих на обмеження можливостей 
здійснення чиновниками різного роду махінацій, пов’язаних зі зловживанням 
владними повноваженнями. 

Корупція існувала й після Жовтневої революції. Вважалося, що її причинами в 
умовах соціалізму є недоліки у роботі партійних, державних і профспілкових 
органів [15, c. 19]. 

Історичний досвід свідчить, що особи, які виконують державні функції, 
завжди були схильні до корупційних вчинків: вони неправомірно привласнювали 
суспільні блага, не беручи участі в їх виробництві. Саме цей недолік є ключовою 
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рисою чиновництва, незмінним інтересом управлінського апарату в усі часи 
історичного розвитку і в будь-якому суспільстві. 

Форми і причини існування корупційної злочинності у сучасному російсь-
кому суспільстві. Як свідчить історичний досвід, корупція та її прояви неминуче 
зумовлюють не лише зменшення ефективності управління, але й уповільнення темпів 
багатьох галузей життєдіяльності людей і суспільного розвитку загалом. По-суті, 
протидія цим шкідливим явищам почалася одночасно з їх виникненням. 

Безсумнівно, громадськість і держава не можуть не реагувати на існування 
такого негативного суспільного явища, як корупція. Спектр методів протидії 
корупції достатньо широкий, з огляду на їх історичну еволюцію та інші екзогенні 
та ендогенні фактори: від морально-етичних, просвітницьких до репресивних. 

На помітно різне зростання корупції у Російській Федерації значною мірою 
вплинули процеси, пов’язані з кардинальною зміною головних сфер суспільного 
життя. Насамперед йдеться про прогалини у правовому регулюванні нових 
ринкових відносин, особливо стосовно створення бізнес-структур, приватизації, 
банкрутства тощо. 

Зростанню рівня корупції почасти сприяло недосконале законодавство, ухвалене 
у перші роки незалежності Російської Федерації, яким правове регулювання нових 
ринкових відносин здійснювалося лише у дуже загальних рисах. 

Сьогодні є різні підходи стосовно розуміння феномена «корупція». У 
дослідженнях деяких авторів корупція розглядається як злочинна, протиправна 
діяльність або бездіяльність певного кола осіб (публічних службовців), яка 
кваліфікується відповідно до статей Кримінального кодексу (хабарництво, 
вимагання, зловживання службовим становищем, розкрадання державного, 
колективного або приватного майна тощо), метою якої є отримання незаконного 
прибутку і пільг матеріального і нематеріального характеру [7, c. 85–101]. 

У межах зазначеного підходу можна виокремити інші наукові позиції 
сприйняття корупційних діянь (але такі, що мають не меншу наукову цінність). 
Зокрема йдеться про корупцію: як прояв процесу криміналізації владно-
управлінської сфери; як форму посадового зловживання; як вид організованої 
злочинності; через призму складових елементів корупційного діяння; через призму 
діяльної/бездіяльної складової; через призму цільової установки суб’єкта 
(одержання матеріальних і нематеріальних благ); через характеристику суб’єкта 
корупційних діянь; через поняття шкоди і відповідальності за шкоду, заподіяну 
корупційними діяннями тощо. 

Загалом не заперечуємо певну цінність наведених підходів, адже у сучасних 
умовах корупція набула властивостей багатоаспектного соціального феномена. 
При цьому необхідним є застосування комплексної програми протидії корупції. 

Відтак, поняття «корупція» (корупційні діяння) потрібно розуміти і визначати у 
політичному, соціально-економічному, правовому, ідеологічному аспектах. Лише за 
таких умов можна досягти максимальної об’єктивності і наукової обґрунтованості в 
окресленні основних напрямів і змісту антикорупційної політики. 

У сучасних умовах в основу парадигми феномену «корупція» потрібно покласти 
її визнання передусім як явища, а не як злочину. І саме у зазначених параметрах 
повинен проходити магістральний шлях подальшого удосконалення науково-
теоретичних досліджень цього негативного елементу суспільної, політичної, правової 
та економічної дійсності сучасної російської державності. 

Так одним зі шляхів удосконалення змісту поняття «корупція» є використання 
різних концептуальних підходів стосовно його розуміння. Вважаємо, що 
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інтеграційний підхід є найбільш вдалим для перспективного вивчення феномена 
«корупція», з огляду на його властивість створювати максимально широкий 
діапазон для з’ясування сутності визначеного явища. 

Корупція як правовий феномен знайшла відображення у міжнародно-правових 
документах, де під корупцією розуміють здійснення або нездійснення якої-небудь 
дії під час виконання обов’язків, у ході необхідних або прийнятих стимулів і 
винагород [11]. 

Так корупція як загальновідоме соціальне явище виникло одночасно із 
зародженням державності, вона відображає суперечність між недостатністю ресурсів 
для задоволення власних потреб і прагненням деяких посадових осіб викорис-
товувати своє становище з метою більш повного задоволення потреб своїх особистих 
та найближчого оточення. 

Особливості взаємодії органів державної влади і громадян свідчать про 
наявність різних інтересів суб’єктів управлінських відносин у суспільстві, котрі 
часто зумовлюють значні соціальні суперечності. Йдеться про підміну державних 
інтересів зацікавленістю в отриманні особистої вигоди від свого службового 
становища. 

В умовах лібералізації суспільного життя, передусім у сфері економіки, органи 
державної влади є суб’єктами надання різних управлінських послуг. Але 
інтерпретація сучасної держави тільки як інституту соціальних послуг дає підстави 
стверджувати, якщо держава здатна і повинна надавати громадянам лише послуги, 
то у сучасних ринкових умовах «кращі» послуги можуть отримувати окремі 
споживачі за особливу винагороду. Такий підхід зумовлює насамперед комер-
ціалізацію державного апарату, при якій сама система публічної служби перестає 
існувати як публічно-правовий інститут, а перетворюється на звичайний сектор 
суспільного життя з приватними відносинами, торгівлею, обміном та іншими 
атрибутами ринку. У цьому випадку корупція уявляється суспільною свідомістю 
лише як система стимулів і винагород, які надаються невеликій групі заможних 
клієнтів в обмін на послуги чиновників. Державний службовець за своїм фаховим 
призначенням повинен відстоювати інтереси держави і суспільства, а не окремих 
осіб чи соціальних груп. Тому отримання ним корисливої вигоди завдяки своєму 
становищу, завжди має розцінюватися як злочинна незаконна поведінка. 

Можна погодитися з думкою О.В. Цапліна і В.В. Бакушева, що механізм 
корупції у сучасних умовах є неофіційним обміном ресурсами між владними й 
іншими структурами суспільства. На думку Ю.М. Антоняна, корупцією можна 
визначити будь-яку дію особи, яка, завдяки своєму службовому становищу, має 
необхідні можливості в інтересах того, хто незаконно оплатив таку дію [1]. 

Так історичний досвід дослідження феномена «корупція» переконливо свідчить, 
що корумповані прояви у будь-якому суспільстві неможливо викорінити повністю – їх 
можливо лише обмежити. Через це до одного з найважливіших завдань держави 
потрібно зачислити реалізацію заходів, спрямованих на запобігання проявів такої 
аморальної поведінки громадян. Ефективно вирішити це завдання можна не лише за 
допомогою методів морально-етичного виховання, ідеологічного впливу, але і за 
допомогою належного нормативно-правового регулювання, забезпечення дотримання 
законності й застосування примусових методів. 

Складність ситуації полягає у тому, що корупція на сьогодні набула системного 
характеру. Системна корупція характерна для пострадянських країн, вона має 
масштабніший характер і охоплює комплекс корупційних дій на інституційному 
рівні, порушує функціонування соціальних інститутів. Вона є наслідком подвійної 
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інституціоналізації, що зумовлює дисфункції соціальних інститутів, а також є наслід-
ком централізованої економіки і розподільних відносин [17]. 

Корупційні явища мають дуже глибоке коріння і на етапі становлення 
нерозривно пов’язані з бюрократичним апаратом та його чиновниками як 
інструментом вирішення дилеми між незадоволеними потребами людини і 
відсутністю реальних механізмів їх досягнення. Корупція виникла ще в античні часи 
як наслідок розширення і поглиблення системи управління державою. Науковий 
аналіз і законодавчі методи боротьби з корупцією тісно пов’язані з римським правом, 
де вперше сформувалося поняття «корупція» як посадового зловживання, а також 
вироблені методи протидії корупції. 

Корупційні явища були простежені і в середньовічній Європі у вигляді зло-
вживання церковними сановниками і світськими чиновниками своїм службовим 
становищем. Специфіка корупції у Стародавній Русі, а згодом у Російській імперії 
вбачається у відсутності негативного забарвлення корупційної діяльності і вкрай 
вузької локалізації цього поняття винятково колом представників чиновницького 
апарату. 

Лише у XVII–XVIII ст. корупція визнана серйозною суспільною проблемою і 
зроблені перші спроби комплексного характеру боротьби з корупцією. Її 
визначення знову ж таки мало винятково локальний характер. У той час коли 
європейські мислителі визнавали всеосяжний характер і надзвичайну небезпеку 
корупції, російські дослідники залишалися вірними єдино можливому розумінню 
корупції як зловживання посадовим становищем. 

Сучасний розвиток російського суспільства характеризується кардинальними 
економічними, організаційними, ідеологічними змінами. Неоднозначність деяких 
змін зумовила зростання рівня корупції, є помітним негативним чинником, що 
порушує функціонування соціальних інститутів і визначає свідомість населення. 

На законодавчому рівні визнано, що у Російській Федерації корупція набула 
системного характеру, вирішення цієї проблеми потребує такого ж системного 
підходу. Величезний спектр причин виникнення і поширення корупції як явища 
потребує глибшого його вивчення з метою вдосконалення антикорупційного 
законодавства. Проаналізувавши генезис корупції в адміністративно-правовій 
доктрині Російської Федерації, потрібно окреслити основні труднощі у формуванні 
єдиної національної антикорупційної доктрини в історичній ретроспективі. Це 
зокрема: 

– недосконалість термінологічної бази як передумови неадекватної оцінки 
тяжкості і масштабу корупційної діяльності; 

– нерівномірність оцінки небезпеки корупції для одних сфер існування держави і 
переоцінка для інших. 

З урахуванням наведених помилок, у системі адміністративного права потрібно 
розробити загальнодоступні обмеження і заборони для всіх без винятку служб 
державного управління, диференціювати відповідальність і посилити заходи 
адміністративного контролю та впливу на фізичних і юридичних осіб, котрі помічені 
у корупційних правопорушеннях. Окрім цього, необхідно створити спеціалізовані 
органи боротьби з корупцією з чітко визначеною компетенцією, а також ініціювати 
формування незалежних громадських контролюючих організацій. 
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ГЕНЕЗИС ФЕНОМЕНА «КОРРУПЦИЯ»  
В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В. Коновалов 
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юридической академии имени О.Е. Кутафина 

ул. Комсомольская, 50, 46000 Оренбург, Российская Федерация 

В статье исследуется генезис феномена коррупции и его особенности в разные 
исторические эпохи. В историческом аспекте анализируются последствия коррупции, 
развитие понятия «коррупция», а также основные направления противодействия этому 
негативному явлению. 
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Обосновываются современные подходы к исследованию феномена коррупции с 
учетом положений международно-правовых документов. 

Ключевые слова: феномен коррупции, коррупционные проявления, генезис, 
историческая эпоха, последствия коррупции, противодействие коррупции. 
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The article deals with the research of the phenomenon of corruption and its peculiarities 
in respect of different historical periods. Consequences of corruption in historical aspect are 
analyzed, as well as development of the notion “corruption” and the main ways of this negative 
phenomenon counteraction. Current scientific approaches to this phenomenon research are 
highlighted on the basis of the international legal instruments provisions. 

Key words: phenomenon of corruption, corruption signs, origin, historical era, corruption 
consequences, corruption counteraction. 
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ДО ПИТАННЯ ПРИРОДИ ДОЗВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
ТА ЙОГО МІСЦЯ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ ПРОЦЕДУРІ 

Г. Лиско  

Національний університет «Львівська політехніка» 
вул. Степана Бандери, 12, 79013 Львів, Україна  

e-mail: lysko.anya@gmail.com  

Досліджено природу дозвільного провадження. Автор окреслює основні ознаки та 
стадії дозвільного провадження, а також наголошує, що дозвільне провадження не 
може розглядатися в структурі адміністративного процесу.  

Ключові слова: адміністративний процес, адміністративна процедура, дозвільна 
процедура, дозвільне провадження.  

Перехід до людиноцентриської концепції державорозуміння потребує суттєвого 
переосмислення характеру відносин між органами публічної адміністрації і 
приватними (фізичними та юридичними) особами. Відповідно до цієї концепції, роль 
держави зводиться до надання суспільству послуг, а відтак, її основне завдання – 
забезпечення можливості осіб реалізувати належні їм права, зокрема у відносинах з 
публічною адміністрацією. Однією із запорук успішної реалізації цього завдання є 
зважена та продумана дозвільна політика, за якої отримання дозволу фізичною чи 
юридичною особою є простою, прозорою та доступною процедурою. Проте, 
сьогодні правовідносини з владою у сфері отримання дозволу і надалі залишається 
суттєвою перешкодою для осіб, які намагаються реалізувати своє право. Дозвільній 
системі України притаманна надмірна забюрократизованість, непрозорість, 
складність передбачених механізмів отримання дозволів та встановлення 
необґрунтовано тривалих строків розгляду поданих документів. Так, ґрунтовне 
дослідження проблем адміністративно-правового регулювання дозвільного 
провадження набуває особливого змісту і актуальності.  

Більшість вітчизняних науковців традиційно розглядають дозвільне прова-
дження як частину адміністративного процесу. Зокрема, вони визначають адміні-
стративний процес як сукупність окремих проваджень, кожне з яких характеризує 
певну послідовність процесуальних дій [1, с. 264]. 

Для правильного визначення місця дозвільного провадження необхідно, 
передусім, з’ясувати зміст таких категорій, як «адміністративний процес», 
«адміністративна процедура», «адміністративне провадження» та їх співвідношення.  

Численні дискусії науковців розгортаються щодо розуміння адміністративного 
процесу. Більшість вітчизняних фахівців дотримуються так званої управлінської 
концепції, відповідно до якої адміністративний процес розглядається як врегульова-
ний адміністративно-процесуальними нормами порядок здійснення суб’єктами 
адміністративного права виконавчої влади та вирішення індивідуальних 
адміністративних справ відповідними органами, їх посадовими особами, а також 
спорів, що виникають між органами виконавчої влади та іншими суб’єктами 
адміністративно-правових відносин [2, с. 99].  

Представники юрисдикційної концепції розглядають адміністративний процес 
як юрисдикційну діяльність органів державного управління, що має своїм 
завданням лише вирішення спорів та застосування у випадку необхідності заходів 
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адміністративного примусу, тобто адміністративний процес трактується аналогічно 
до судового процесу.  

Попри розповсюдженість таких підходів, найобгрунтованішим здається підхід 
В.П. Тимощука, який під адміністративним процесом розуміє лише судове вирішення 
адміністративно-правових спорів. У сфері права поняття процесу нерозривно 
пов’язано з вирішенням спору, а при реалізації компетенції державного органу спір 
відсутній. За відсутності спору державний орган діє не в рамках юридичного процесу, 
а в рамках процедури його функціонування. Наявність адміністративно-процесуальних 
відносин можлива лише у випадку тристоронього характеру відносин: дві сторони і 
арбітр [3, с. 43]. Такий підхід поділяє і законодавець. Це простежується завдяки вжитій 
ним термінології у Кодексі адміністративного судочинства України, відповідно до 
якого адміністративний процесом вважаються правовідносини, що складаються під 
час здійснення адміністративного судочинства (ст. 3) [4]. 

Враховуючи різнорідність аналізованих відносин, можна вважати обґрун-
тованим підхід, за якого адміністративний процес стосуватиметься лише захисту 
прав та законних інтересів осіб. Для позначення діяльності органів публічної 
адміністрації доцільно використовувати категорію «адміністративна процедура». 
Це пояснюється насамперед тим, що ці дві діяльності мають власні завдання, 
принципи, стадії, статус учасників, які суттєво різняться між собою.  

Застосування категорії «адміністративна процедура» щодо позначення діяльності 
органів публічної адміністрації є відносно новим для вітчизняної науки адміні-
стративного права. Проте коректність застосування саме категорії «адміністративні 
процедура» зумовлена наведеними нижче аргументами. Насамперед щодо поняття 
«процедура». Відповідно до Тлумачного словника української мови, процедура – це 
офіційно встановлена послідовність дій для здійснення або виконання чогось [5, 
с. 204]. Юридична енциклопедія тлумачить процедуру як врегульований законом, 
іншими нормативно-правовими актами порядок, що складається з послідовних дій і 
спрямований на досягнення правового результату [6, с. 185]. Отже, на відміну від 
процесу, одним із тлумачень якого є порядок розгляду судовими органами 
кримінальних та інших справ [5, с. 204], значення терміна «процедура» етимо-
логічно не містить так званого «судового» навантаження. Крім того, вживання терміна 
«процедура» відповідає зарубіжній практиці позначення діяльності органів публічної 
адміністрації. Свідченням цього є короткий огляд основних актів, які регулюють 
діяльність органів публічної адміністрації, зокрема, у Сполучених Штатах Америки – 
Акт про адміністративну процедуру (Administrative Procedure Act), Німеччині – Закон 
про адміністративну процедуру (Verwaltungsverfahrensgesetz), Естонії – Закон про 
адміністративну процедуру (Haldusmenetluse seadus).  

Термін «адміністрація» походить від латинського «administrare» та означає 
«служити» [7, с. 29]. Саме тому, застосування прикметника «адміністративний», 
насамперед свідчить про основне завдання, яке покладається на органи державної 
влади та місцевого самоврядування – служіння народу України. Надзвичайно 
популярний серед багатьох науковців термін «управлінський» в умовах переходу 
до концепції «сервісної держави» не охоплює повністю усі відносини, а лише ті, 
які складаються всередині органів публічної адміністрації, тобто тоді, коли 
безпосередньо виникають відносини управління.  

Так, можна зробити висновок про раціональність використання саме терміна 
«адміністративна процедура» щодо позначення діяльності органів публічної 
адміністрації і варто наголосити на тому, що адміністративна процедура не може 
розглядатися в структурі адміністративного процесу.  
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Для правильного визначення місця дозвільного провадження, насамперед, 
важливо проаналізувати зміст адміністративної процедури. Отож, поняття 
адміністративна процедура має охоплювати порядок здійснення усієї «зовнішньо 
спрямованої» діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування, тобто реалізацію наявних повноважень щодо суб’єктів, які не 
входять у структуру адміністративного органу. До такої діяльності належить 
прийняття нормативно-правових актів та індивідуальних адміністративних актів.  

Більшість українських науковців поділяють адміністративну процедуру на 
окремі адміністративні провадження.  

Що ж до співвідношення між адміністративним провадженням та адміні-
стративною процедурою окремі вітчизняні дослідники адміністративного права 
(щоправда, стосовно адміністративного процесу) розглядають як загальне і 
спеціальне [8, с. 25]. Важко погодитися з цим твердженням, оскільки, як ми вже 
з’ясували, процедура – це порядок вчинення дій, а провадження – конкретні дії, 
отже, ці категорії, не маючи спільних родових ознак, належать до непорівнюваних, 
а відношення «загальне-спеціальне» можна встановити лише між порівнюваними 
поняттями. Також є погляд, що адміністративне провадження і адміністративна 
процедура мають надто багато спільних ознак і не можуть бути змістовно 
відокремлені одне від одного [9]. Проте така думка є також хибною, оскільки 
поняття мають різне змістове навантаження. 

Найкоректнішою видається позиція В.П. Тимощука, який зазначає, що поняття 
«процедура» і «провадження» можуть співвідноситися як статика і динаміка. Тобто 
процедура – це встановлений порядок розгляду та розв’язання справи (модель 
провадження), а провадження – це вже власне розгляд та вирішення конкретної 
справи [10, с. 66].  

З огляду на це, правильною є позиція розробників проекту Адміністративно-
процедурного Кодексу, в якому адміністративна процедура визначається як 
порядок адміністративного провадження. Адміністративне провадження можна 
визначити як сукупність послідовно здійснюваних адміністративним органом 
процедурних дій і прийнятих процедурних рішень із розгляду та вирішення 
адміністративних справ, що завершується прийняттям адміністративного акта і 
його виконанням [12].  

Безумовно, найважливішим критерієм для класифікації адміністративних прова-
джень є характер адміністративного провадження. З огляду на це виділяють: 
провадження з надання адміністративних послуг, а також інспекційні (контрольні) 
провадження. До проваджень з надання адміністративних послуг належать реєстра-
ційні, дозвільні та інші провадження.  

Характерними ознаками дозвільного провадження є:  
1) сукупність дій, що здійснюються адміністративним органом;  
2) обов’язкова послідовність вчинення таких дій.  
3) усі вчинені дії стосуються вирішення питання про забезпечення реалізації 

права осіб на виконання певних дій або зайняття певними видами діяльності;  
4) результатом такого провадження є отримання особою-заявником документа 

дозвільного характеру або відмови у видачі такого документа, у випадках, 
передбачених законодавством.  

Усім адміністративним провадженням притаманне вчинення однакових послідов-
них дій, які називаються стадіями провадження. Кожному виду адміністративних 
проваджень властиві свої стадії. Отож, коротко розглянемо основні стадії дозвільного 
провадження.  
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Першою стадією є подання до відповідного органу публічної адміністрації заяви 
зацікавленою в одержанні відповідного дозволу особи. Заява про видачу документа 
дозвільного характеру, а також документи, що додаються до неї, приймаються за 
описом, копія якого видається заявникові з відміткою про дату прийняття документів 
компетентним дозвільним органом та підписом відповідальної особи. Перелік 
необхідних до подання документів, підстави залишення документів без розгляду 
визначаються винятково законами України, що регулюють порядок видачі кожного 
конкретного документа дозвільного характеру. Вимоги щодо форми та змісту 
поданих документів встановлюються відповідним компетентним органом публічної 
адміністрації переважно у підзаконних нормативно-правових актах.  

Наступною стадією є безпосереднє вивчення компетентним дозвільним 
органом поданих документів, їх аналіз, вчинення інших дій, спрямованих на 
з’ясування вірогідності поданих документів (наприклад, обстеження приміщень, 
речей щодо відповідності їх до вимог дозвільної системи).  

У разі відповідності усіх поданих документів до встановлених законодавством 
вимог, дозвільний орган зобов’язаний прийняти рішення про видачу дозволу. 
Зазвичай, встановлюється місячний строк, протягом якого дозвільний орган повинен 
повідомити заявника про результати розгляду документів. Проте щодо окремих 
дозволів у деяких законах може встановлюватись інший строк. Наприклад, Державна 
архітектурно-будівельна інспекція України зобов’язана видати дозвіл на виконання 
будівельних робіт протягом 10 днів від дня подачі усіх необхідних документів. У 
випадку прийняття рішення про відмову у видачі дозволу, дозвільний орган повинен 
видати її заявнику в письмовому вигляді з відповідним обґрунтуванням у строк, 
передбачений для видачі дозволу. 

Факультативною стадією дозвільного провадження є оскарження прийнятих 
рішень, пов’язаних із відмовою у видачі документів дозвільного характеру, його 
анулюванням тощо. Рішення, дії чи бездіяльність дозвільних органів чи їх 
посадових осіб може бути оскаржено в адміністративному та судовому порядку.  

Отож, щодо місця дозвільного провадження можна зазначити, що дозвільне 
провадження є видом адміністративного провадження, яке здійснюється відповідно 
до певного порядку (моделі). Цей порядок визначається як адміністративна 
процедура і має знайти своє відображення у нормативно-правовому акті, наприклад, 
Адміністративно-процедурному Кодексі України. Своєю чергою адміністративна 
процедура та адміністративний процес є суміжними поняттями. Відповідно, 
дозвільне провадження як частина адміністративної процедури, не може бути 
частиною адміністративного процесу. 

В такому разі можна зробити висновок, що дозвільне провадження, своєю 
чергою, має визначатись як сукупність послідовно здійснюваних адміністративним 
органом дій, спрямованих на надання особі документів дозвільного характеру, у 
разі подання нею усіх необхідних документів, переоформлення чи анулювання 
таких документів у випадках, передбачених законом.  
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Исследована природа разрешительного производства. Автор выделяет основные 
признаки и стадии разрешительного производства, а также отмечает, что разрешительное 
производство не может рассматриваться в структуре административного процесса. 
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СТАДІЇ ІНСПЕКЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:  
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ю. Самагальська 

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

Визначено зміст інспекційного провадження як одного з видів адміністративного 
провадження, висвітлено стадії такого провадження та зроблено висновок про 
відсутність єдиного підходу до їх правового регулювання. Проаналізовано стадії 
інспекційного провадження різних органів та запропоновано систематизувати їх всі в 
єдиному законодавчому акті. 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративне провадження, інспекційні 
повноваження, інспекційне провадження, стадії інспекційного провадження. 

Проблематикою адміністративної процедури займалося багато вчених-адміні-
стративістів, і хоча інспекційні провадження є частиною такої процедури, їм 
належної уваги не приділено. Питанням інспекційної діяльності як контрольно-
наглядової займалися О.А. Банчук, О.Ф. Андрійко, С.Г. Стеценко, М.І. Хавронюк, 
В.М. Гаращук, Н.В. Лебідь, Д.В. Лученко, В.П. Тимощук та інші науковці.  

Загальне правове регулювання адміністративної процедури мало бути забез-
печеним проектом Адміністративно-процедурного кодексу від 18.07.2008 р., який 
окреслює, адміністративну процедуру як визначений законодавством порядок 
адміністративного провадження. А адміністративне провадження, своєю чергою як 
сукупність послідовно здійснюваних адміністративним органом процедурних дій і 
прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення адміністративної справи, 
що завершується прийняттям адміністративного акта і його виконанням [1, c. 2]. 
Через адміністративну процедуру публічна адміністрація реалізовує свої функції 
щодо надання адміністративних послуг (заявні провадження) та здійснення 
інспекційної (контрольно-наглядової) діяльності (втручальні провадження). 

І якщо правове регулювання заявних проваджень має бути забезпеченим на 
загальному рівні проектом Адміністративно-процедурного кодексу і Законом 
України «Про адміністративні послуги», що був прийнятий Верховною Радою 
України 17.05.2012 р. та ветований президентом України, то втручальним прова-
дженням в Проекті кодексу присвячено лише один розділ, який складається з однієї 
статті (ст. 62), що передбачає ініціювання адміністративного провадження адміністра-
тивним органом [1, c. 28]. Процедура інспекційних проваджень взагалі не врегульо-
вана цим проектом, хоча вони є важливою частиною адміністративних проваджень. 

Інспекційні провадження – це сукупність послідовно здійснюваних процедурних 
дій та рішень, спрямованих на проведення перевірки особи адміністративним 
органом, що завершується прийняттям та виконанням адміністративного акта.  

Регламентація таких проваджень частково забезпечена Законом України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
від 05.04.2007 р., і хоча він і вважається рамковим, проте він стосується винятково 
підприємців, містить в собі недостатнього процедурних норм, а предмет його 
правового регулювання є дуже обмежений. А отже, можна говорити про те, що 
інспекційна діяльність законодавчо забезпечена недостатньо. 
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Якісніше регулювання інспекційних проваджень міститься в спеціальному 
законодавстві, кожне у своїй сфері. Провадження, що здійснюються Державною 
податковою службою, визначені Податковим кодексом від 02.12.2010 р., ті, що 
здійснюються Державною митною службою – Митним кодексом від 13.03.2012 р., 
перевірки інспекції праці, передбачені Законом України «Про зайнятість населення» 
від 05.07.2012 р., що набуває чинності 01.01.2013 р. 

Типовими формами побудови процедурного права є черговість стадій, правовий 
статус учасників, принципи процедури, а також система санкцій [2, c. 419]. Саме про 
стадії інспекційних проваджень йтиметься далі, оскільки це сукупність процедурних 
дій, що хоч і розмежованих між собою (в часі здійснення, а інколи, і органами їх 
реалізації), проте є логічно взаємопов’яними. Стадії інспекційних проваджень, як і 
інших адміністративних проваджень, можна охарактеризувати через такі ознаки: 

1) здійснюються послідовно, тобто одна операція замінює другу, утворюючи 
своєрідний ланцюг дій; 

2) розташування операцій у цьому ланцюгу має невипадковий характер (обов’яз-
кова послідовність, оскільки попередня стадія є основою для наступної); 

3) наступна процесуальна дія розпочинається після закінчення попередніх дій; 
4) значущість здійснюваних дій має результат лише за умови їх комплексного 

здійснення [3, c. 261]. 
Зокрема, В.М. Гаращук розуміє стадії контрольного (інспекційного) провадження 

як ряд організаційно пов’язаних між собою послідовних дій зі встановлення 
відповідного факту (характерних ознак того або іншого правовідношення) та 
вирізняє такі основні стадії:  

1) порушення провадження (підставами тут є будь-яка достовірна інформація 
про недоліки на об’єкті контролю або поточні плани роботи суб’єкта контролю); 

2) безпосереднє вивчення повноважними особами контрольно-наглядового 
органу стану справ на підконтрольному об’єкті (шляхом порівняння з нормативними 
вимогами);  

3) документальне оформлення результатів контролю;  
4) застосування (за наявності підстав) заходів адміністративного примусу до 

правопорушників [4, c. 27]. 
Кожна стадія інспекційного провадження, як і будь-якого іншого адміністратив-

ного провадження, має свої етапи та дії. Так, наприклад, у стадії порушення 
провадження можна виділити етап припинення правопорушення чи проведення 
експертизи. Процесуальні дії є первинними складовими такого провадження. 

Німецькі науковці, такі як Е. Шмідт-Ассман, також виділяють чотири стадії, 
зокрема йдеться про такі стадії, як відкриття процедури, підготовки рішення та 
стадія прийняття рішення, що є схожими до вітчизняного розуміння, та стадія 
оголошення такого рішення, що чітко з ним не збігається [2, c. 420]. Але глибше 
проаналізувавши сутність стадії оголошення рішення стає очевидним, що в процесі 
проходження цієї стадії, окрім фактичного оголошення рішення, мається на увазі 
ще і його реалізація (притягнення до відповідальності).  

Професор О.Ф. Андрійко, виділяє три стадії: 
1) встановлення фактичних обставин (при цьому аналізують фактичні дані); 
2) вибір і аналіз норм (правова кваліфікація аналізу даних першої стадії 

провадження); 
3) вирішення справи (прийняття рішення та його документальне оформлення). 

Панує думка про виділення окремо стадії перевірка виконання рішення, прийнятого 
за результатом контролю [3, c. 263].  
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З огляду на це, видається, що незалежно від того, скільки стадій виокремлю-
ється, розуміється та сама система процедурних дій. Збільшення-зменшення 
кількості стадій провадження залежить від бачення необхідності їх деталізації. 

Є також факультативна стадія – оскарження прийнятого рішення в адміні-
стративному-процедурному та адміністративно-процесуальному порядку. Незважа-
ючи не те, чи виділено в окремі стадії оскарження, виконання рішення, перевірка 
виконання рішення, про них важливо пам’ятати, оскільки вони дають розуміння, 
що всі стадії (сукупність процедурних дій) об’єднані однією метою, і жодна стадія 
не може розглядатися незалежно і вважатися закінченою одна без одної. 

Також варто зазначити, що інспекційні провадження відрізняються не лише за 
органами, що наділені інспекційними повноваженнями, які регулюються різними 
нормативно-правовими актами, та ще й це регулювання має різний ступінь 
забезпечення, а відповідно – різний ступінь правового забезпечення його структурних 
елементів (стадій). Наприклад, аналіз Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. 
дає змогу розділити податкову перевірку на: 1) відкриття провадження; 2) проведення 
перевірки; 3) оформлення результатів провадження.  

Це відрізняє Податковий кодекс від Проекту Адміністративно-процедурного 
кодексу, що розділяє окремо: 1) ініціювання провадження; 2) відкриття адміні-
стративного провадження та підготовка адміністративної справи до вирішення; 
3) розгляд та вирішення адміністративної справи; 4) прийняття рішення.  

Аналіз митного кодексу своєю чергою дає підстави виділити такі стадії 
провадження: 1) порушення справи про порушення митних правил (складення 
протоколу); 2) розгляд справи, що охоплює винесення постанови (про проведення 
додаткової перевірки або про накладення адміністративного стягнення або про 
закриття провадження у справі) [5, с. 3]; 3) виконання постанови. 

У випадку прийняття проекту на законодавців чекає важка робота щодо 
унормування всього процедурного законодавства.  

Розглянемо детальніше кожну з вищезазначених стадій. Під час ініціювання 
провадження адміністративний орган розглядає щодо кого здійснити перевірку і 
чи є для цього достатні підстави. Ініціювання відбувається як прийняття 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими 
або службовими особами на виконання своїх завдань і функцій відповідно до 
закону рішень, реалізація яких потребує здійснення заходів, що стосуються прав і 
законних інтересів окремих фізичних та/або юридичних осіб (прийняття 
податковими органами плану-графіка перевірок) або порушення прав і законних 
інтересів фізичних та/або юридичних осіб або інше порушення законності чи 
публічних інтересів, виявлене органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими або службовими особами (порушення водієм 
правил дорожнього руху). 

Адміністративний орган на основі попередньої інформації, зібраної під час 
ініціювання провадження, приймає рішення про відкриття чи невідкриття прова-
дження. Вважаємо очевидним, що у випадку відмови органу відкрити провадження, 
особу повідомляти не потрібно. Проте, у випадку прийняття рішення перевіряючим 
органом про відкриття провадження, такий орган повинен негайно скласти 
відповідний документ (наприклад, акт) та протягом трьохденного строку скерувати 
копію такого документа особі, щодо якої буде здійснюватися перевірка. У випадку 
виникнення бажання податкової інспекції провести камеральну перевірку на 
підприємстві, він сам визначає, чи повідомляти чи не повідомляти особу, яку буде 
перевіряти, оскільки ст. 76 Податкового кодексу дозволяє проводити таку перевірку 
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без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу. Це суперечить 
принципу рівності усіх платників перед законом, що визначений Податковим 
кодексом. Напевно, ця норма була передбачена для швидкого виявлення 
невідповідностей у поданій звітності. Проте на практиці складаються ситуації, коли 
одне підприємство податкова інспекція попереджає про проведення камеральної 
перевірки (офіційне письмове повідомлення про дату, час, місце та предмет 
перевірки) і дає змогу реалізувати ще незакріплений принцип в українському 
законодавстві – право бути вислуханим. А інколи підприємство дізнається про 
проведення такої перевірки щодо нього після її здійснення (коли йому скеровують 
акт перевірки зі встановленим правопорушенням і вимогою вчинити певні дії). 

Після відкриття провадження адміністративний орган має перевірити, чи 
немає підстав для закриття провадження, наприклад, коли виявляється, що особа, 
яку перевіряють, реорганізовується.  

Повідомлення про проведення перевірки можна розцінювати як початок 
підготовки справи до вирішення, оскільки з моменту отримання такого повідомлення 
особа може підготуватися до розгляду своєї справи (проведення перевірки) чи 
звернутися до представника для захисту. 

Наступною стадією інспекційного провадження є розгляд справи та її 
вирішення. Під час здійснення цієї стадії особа, що перевіряється, повинна бути 
забезпеченою правом бути вислуханою. У випадку її відсутності навіть без 
встановленої на те причини, вважаємо, що розгляд її справи хоча б один раз має 
бути відкладений. Ми підтримуємо пункт ст. 76 Проекту Адміністративного-
процедурного кодексу, де передбачена письмова відмова від участі у розгляді своєї 
справи. Винятком з цього правила могло би стати лише передбачення прийняття 
позитивного (сприятливого) рішення для особи.  

Важливо, щоб здійснення інспекційного провадження відбувалося в найкоротші 
строки та за можливості в зручний час для особи, яку перевіряють. Це б дало змогу 
мінімізувати втручання держави в особі органів виконавчої влади у життє-
діяльність суспільства, особливо в діяльність господарюючих суб’єктів, як це 
передбачалося в Концепції адміністративної реформи в Україні, що затверджена 
Указом Президента України від 22.07.1998 р. 

Наступною стадією є прийняття рішення. Є зміст розділяти такі дії (розгляд 
справи і прийняття рішення) як різні стадії, оскільки законодавством передбачено, 
що строк складення акта про результати перевірки не зараховується до строку 
проведення перевірки.  

В адміністративному акті може бути передбачена вимога про припинення або 
заборону діяльності за виявлені порушення правил ведення діяльності. Найпоши-
ренішим прикладом слугує підприємницька діяльність. Правові підстави для 
прийняття відповідних рішень визначені у нормативно-правових актах на надто 
загальному рівні, наприклад «порушення вимог законодавства» [8, c. 60]. Враховуючи 
нечіткість тлумачення такої підстави в адміністративного органу виникає можливість 
для зловживання службовим становищем застосовувати чи не застосовувати такі 
заходи щодо особи лише за власним переконанням. Своєю чергою, це збільшує 
рівень корупції в нашій країні.  

Для того, щоб в інспектора не виникало спокуси реалізовувати такі дискреційні 
повноваження до осіб, до яких вони застосовуватись не мали б, щоб інспектор не 
залякував особу можливістю скористатися такими повноваженнями, потрібно чітко 
прописати критерії (ступінь шкідливості правопорушення, його небезпеки для осіб 
чи суспільства в цілому) та строки застосування таких заходів. 
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Адміністративне оскарження як факультативна стадія – це звернення з вимогою 
про захист в позасудовому порядку, що має будь-яка правосуб’єктна особа, яка 
вважає, що адміністративним актом чи його виконанням порушено чи може бути 
порушено її права, свободи чи законні інтереси [1, c. 46]. Найважливіше, що можна 
оскаржувати не лише законність, а й доцільність прийняття такого акта. 

Наприклад, В.П. Тимощук вважає, що ефективне адміністративне оскарження 
суттєво зменшує навантаження на судову владу, є оперативнішим, економічнішим 
і менш формалізованим для скаржника [9, c. 165]. Та не зважаючи на це, 
наполягати, щоб адміністративне оскарження було обов’язковим перед судовим 
оскарження, неправильно. На нашу думку, сама особа повинна вирішити, який 
метод захисту своїх прав, свобод та законних інтересів, їй підходить найбільше та 
не відчувати через це жодних обмежень.  

Також варто ще раз наголосити на необхідності реального роз’яснення норм 
законодавства особам, щодо яких здійснюється інспекційне провадження, зокрема 
щодо їх прав та обов’язків, оскільки на сьогодні таке інформування наявне тільки 
формально. Особи підписують документи, нібито розуміючи свої права та 
обов’язки, проте більшість навіть не усвідомлюють суті підписаного. 

Кожна стадія інспекційного провадження має бути достатньо формалізованою, 
щоб особа, яку перевіряли, за необхідності мала можливість її оскаржити, 
наприклад недотримання всіх процесуальних дій таких, як залучення експертів, на 
стадії розгляду може спричинити негативний результат для особи. 

Отже, підсумовуючи вищевкладене, можна зробити висновок, що одного 
якісного закону, який би регулював інспекційні провадження немає. Неприйнятий 
навіть загальний закон, що мав би регламентувати адміністративну процедуру. Ряд 
проваджень врегульовані підзаконними актами, що суперечать одне одному. 
Своєю чергою, це призводить до невизначеності правового статусу учасників 
провадження, до незрозумілості стадій та інших процедурних дій інспекційного 
провадження та до неефективності діяльності публічної адміністрації. 

Успішна реформа діяльності публічної адміністрації має полягати у прийнятті 
проекту Адміністративно-процедурного кодексу, який би на загальному рівні регулював 
заявні та втручальні провадження. Розділ про втручальні провадження варто б було 
розширити нормами, які б систематизували їх. Також потрібно прийняти закони «Про 
адміністративні послуги» та «Про порядок здійснення інспекційної діяльності», що б 
забезпечували законодавчу регламентацію відповідних проваджень як рамкові закони, 
та стали основою для унормування спеціального процедурного законодавства. 
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Определено содержание инспекционного производства как одного из видов 
административного производства, освещены стадии такого производства и сделан вывод 
об отсутствии единого подхода к их правовому регулированию. Проанализированы стадии 
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УДК 35.077(477) 

ПРИНЦИПИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В НОВОМУ ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» 

Г. Ткач 

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

Проаналізовано зміни, що знайшли своє закріплення в новому Законі України 
«Про державну службу» щодо принципів державної служби. Ряд принципів є цілком 
новими (принцип верховенства права, політичної неупередженості, прозорості), а інші 
дещо змінені змістовно. Особлива увага приділяється новим принципам державної 
служби, їх ролі в становленні якісно нового інституту публічної служби. 

Ключові слова: державна служба, принципи, публічна служба, інститут державної 
служби, корупція. 

Принципи, які є об’єктивними за змістом і суб’єктивними за формою, несуть 
досить вагоме гносеологічне, методологічне, інформативне і організаційно-управ-
лінське навантаження. Вони є своєрідним фундаментом будь-якої надбудови і, 
зокрема, інституту державної служби. Успіх цього інституту буде очевидним тоді, 
коли принципи не лише декларуються, а коли ними безпосередньо керуються на 
практиці, коли ними пронизана вся службова діяльність. І навпаки, ігнорування 
принципів може призвести до руйнівних наслідків, а інколи – до катастрофічних. 

Попри різні думки, реформи, зміни, базові принципи і цінності повинні 
залишатися незмінними. Керуючись цими принципами, можна щось вдоскона-
лювати, проектувати, прогнозувати. Однак, коли принципи різні, неможливо 
знайти спільну мову навіть висококваліфікованим спеціалістам. Вони зумовлю-
ють значущість, закономірність і соціальну цінність відносин, які виникають на 
державній службі. 

Державна служба ґрунтується на основних принципах організації і діяльності 
державного апарату, однак їй властиві і спеціальні принципи, закріплені в діючому 
та недавно прийнятому новому Законі «Про державну службу».  

Правове закріплення принципів державної служби зумовлює функціонування 
державних органів, діяльність державних службовців, стабільність державно-
правового регулювання державно-службових відносин, а також обґрунтування 
тенденцій розвитку законодавства про державну службу. 

Принципи державної служби відображають найсуттєвіші сторони організації і 
функціонування не тільки самої державної служби, але й всієї системи державних 
органів, визначають зміст складних взаємозв’язків всередині самої системи. 
Наприклад, вони визначають такі державно-управлінські зв’язки, як: 1) розподіл 
праці; 2) територіальна організація (центральне і місцеве управління); 3) галузева 
організація; 4) ієрархія організації; 5) розподіл повноважень і компетенції між 
центральними і місцевими органами публічної адміністрації [1, с. 199]. 

Закон України «Про державну службу», прийнятий 17 листопада 2011 р. і який 
набуває чинності з 1 січня 2013 р., закріпив нову систему принципів. Серед них 
можна виділити конституційні принципи: верховенства права; патріотизм і служіння 
народу України; законність, рівний доступ до державної служби та принципи 
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службової діяльності: професіоналізм, доброчесність, політична неупередженість, 
прозорість діяльності, персональна відповідальність державного службовця. 

Принцип верховенства права передбачає підпорядкування діяльності державних 
органів задоволенню і захисту прав людини, забезпеченню їх пріоритетності. Інакше 
кажучи вся діяльність державної служби повинна бути спрямована на служіння 
інтересам кожного громадянина і народу в цілому. Тому, як зазначив свого часу, 
В.Б. Авер’янов, проблема верховенства права може бути насправді вирішена у 
контексті налагодження цивілізованих взаємозв’язків (відносин) людини з держав-
ними органами та їх посадовими особами. Інакше кажучи, реально чинний режим 
цих взаємовідносин – це і є справжній стан забезпечення верховенства права в 
державі і суспільстві [2, с. 3]. 

Власне принцип верховенства права потребує, щоб перелічені взаємо-
відносини були максимально зорієнтовані на ефективне забезпечення реалізації 
прав і свобод людини і громадянина. Він має втілюватись у правотворчу та 
правозастосовчу діяльність посадових осіб державної служби та кожного 
державного службовця – функціонера. Їхні рішення і діяльність, спрямована на їх 
виконання, мають бути проникнуті ідеями соціальної справедливості, гуманізму, 
охоплювати такі соціальні регулятори, як норми моралі, традиції, звичаї, які 
сформувались у суспільстві. Верховенство права передбачає законність рішень та 
діяльності, засновану на визнанні та беззастережному прийнятті найвищої цінності 
людини, її захисті від свавілля владних інституцій та посадових осіб. Власне ця 
вимога поширюється саме на діяльність органів публічної влади, зокрема, на 
посадових осіб. 

Принцип верховенства права у зв’язку з цим передбачає обмеження дискре-
ційних повноважень, тобто, прийняття посадовими особами державної (публічної) 
служби рішень на власний розсуд повинно підпорядковуватись утвердженню та 
забезпеченню прав і свобод людини, які є невід’ємними і невідчужуваними. Тому 
межі дискреційних повноважень мають також встановлюватись законом. 

Патріотизм і служіння Українському народу означає любов до своєї Батьківщини, 
відданість своєму народові; відданість чому-небудь, любов до чогось [3, с. 711]. Для 
державного службовця цей принцип проявляється у відданості своєму професійному 
вибору, бездоганність у службових відносинах, відповідальне ставлення до дорученої 
справи, постійність і принциповість у стосунках із співпрацівниками і громадянами. 
Діяльністю службовця повинно керувати усвідомлення того, що він не заробляє, а 
виконує громадянський обов’язок; не працю, а служить, турбується не тільки про себе, 
а діє для загального блага, служить «в чужих інтересах». 

Цей принцип знайшов своє відображення в тексті «Присяги державного 
службовця», де він зобов’язується вірно служити Українському народу, поважати та 
охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави. 

Принцип законності – означає, що професійна діяльність державних службовців 
здійснюється в рамках закону і на основі закону, що знаходить своє вираження у 
такому: 

а) верховенство конституцій України, спрямоване на забезпечення точного і 
неухильного дотримання Конституції і законів всіма органами публічної адміні-
страції, всіма посадовими особами і державними службовцями, всіма громадянами і 
організаціями. Підзаконні нормативні акти мають діяти і застосовуватись лише в 
тому випадку, якщо вони регулюють відносини, не врегульовані Конституцією і 
законами. І така практика повинна зводитись до мінімуму. Стереотип відомчої 
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нормотворчості і управлінської правозастосовчої практики є надзвичайно небез-
печним і суперечить ідеалам демократичної правової держави. Жоден акт органу 
публічної адміністрації або посадової особи не може підміняти своїм регулюванням 
закон, а будь-які їх дії повинні мати свою підставу в законі, тобто ґрунтуватись на 
спеціально-дозвільному типі правового регулювання. 

б) рівність всіх перед законом і судом, що ґрунтується на конституційній 
нормі прямої дії – невідчужуваність прав і свобод людини. Обов’язок їх визнання, 
дотримання і захисту – це сама сутність професійної службової діяльності. 

Конституція України гарантує ці права і свободи, встановлює відповідальність 
посадових і службових осіб за приховування фактів чи обставин, які загрожують 
життю, здоров’ю громадян, передбачає відшкодування шкоди, завданої неправо-
мірними діями чи бездіяльністю державних органів та посадових осіб. 

в) обов’язковість для державних службовців рішень, прийнятих державними 
органами і керівниками вищого рівня та безпосередніми керівниками. Так, у ст. 5 
нового закону зазначено, що державний службовець повинен виконувати в межах 
посадових обов’язків рішення державних органів та/або органів влади Автономної 
Республіки Крим, а також накази та доручення керівників, надані в межах їх 
повноважень. Звісно, що ці накази та доручення повинні бути законними. У разі 
виникнення сумніву щодо законності наданого доручення, як передбачено в п. 3 
ст. 12 Закону України «Про державну службу», державний службовець має право 
вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого 
зобов’язаний його виконати. Це слугуватиме гарантією для звільнення державного 
службовця від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним у 
встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу. 

Власне дотримання вказаних вимог принципу законності забезпечується 
різними видами контролю, в тому числі й судовим. 

Принцип рівного доступу до державної служби є засобом реалізації більш 
ширшого принципу – принципу демократизму. Закріплений в ст. 38 Конституції та 
ст. 33 принцип означає також створення рівних умов для проходження державної 
служби для всіх громадян України, яким виповнилося 18 років, незалежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання. Головною вимогою 
є громадянство, рівень, рівень професійної компетенції, напрям підготовки 
(спеціальності) та вільне володіння державною мовою, що є новим важливим 
положенням Закону. 

Однак, зазначимо, що право рівного доступу до державної служби не є 
абсолютним, його реалізація зумовлена низкою додаткових вимог, зокрема: віку, 
освіти, стажу роботи, досвіду роботи на певних посадах, спільної служби з 
близькими особами, якщо вони перебуватимуть у безпосередньому підпорядку-
ванні; позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій 
держави чи обіймати відповідні посади. Таке положення цілком відповідає світовій 
практиці і не порушує норми Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права. 

Дотримання зазначеного принципу на практиці є надзвичайно важливим. Не 
лише декларування, але й реальне його гарантування буде запобігати обмеженню 
державним службовцем, особливо керівником, цього права для інших, щоб 
зміцнювати свій статус і владу, перемагати на конкурсах і демонструвати свій 
високий професіоналізм. Насправді необхідно глибоко розуміти, що в цьому 
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принципі провідну роль відіграє не суб’єктивне право на державну службу, а право 
на чесне, добросовісне, висококваліфіковане, добровільне служіння Батьківщині, 
на забезпечення за допомогою службових повноважень прав, свобод і законних 
інтересів інших громадян [4, с. 202]. 

Принципи професіоналізму і доброчесності випливає зі змісту самої Конституції 
України. Ті цілі і завдання, які нею визначені, не можуть бути реалізовані без 
високопрофесійного державного апарату. Фактично для державного службовця, 
який обіймає посаду в цьому апараті, діяльність по забезпеченню виконання 
повноважень державних органів потрібно вважати професією, яка передбачає високу 
кваліфікацію, особливе вміння і майстерність, які службовець набуває і підтримує в 
результаті систематичної і безперервної освіти. 

Термін «професіоналізм» – означає глибоке і всебічне знання і володіння 
практичними навиками у сфері суспільно корисної діяльності. Це здатність 
ефективно реалізувати спеціальні професійні знання, вміння і навички, зумовлена 
особистісними рисами і компетенціями. Професіонал повинен не тільки володіти 
певним комплексом знань у різних галузях, але й бути здатним генерувати 
оригінальні ідеї і пропонувати неординарні підходи і способи вирішення питань. 
Як слушно зазначає Е.В. Охотский, рішення державного службовця повинні 
прийматись на основі науки, а не життєвої доцільності і передчуттів. Управління 
повинно ґрунтуватися на науковому аналізі, а не інтуїції [4, с. 209]. 

Професіоналізм тісно пов’язаний з особистими рисами людини, її самовід-
даністю. Тому законодавець окремо виділив принцип доброчесності, сутність якого 
можна визначити як прояв чесності і моральності. Ці риси людської особистості є 
фундаментом, на якому повинен будуватися професіоналізм. Державний службо-
вець, який використовує свої знання і вміння не для служіння іншим, зловживає 
ними для задоволення особистих інтересів, стає професійним негідником або 
злочинцем. 

Тому моральність, інтелігентність, чесність і порядність – це єдиний шлях до 
оздоровлення всього державного апарату. Представник державної влади повинен 
бути носієм найкращих моральних цінностей, оберегом найкращих традицій 
народу. 

Принцип політичної неупередженості, вперше закріплений в новому Законі 
про державну службу, є результатом тривалих дискусій серед науковців і практиків 
щодо ступеня деполітизації державної служби. Варто наголосити, що український 
законодавець обрав більш лояльне тлумачення цього принципу порівняно з 
принципом політичної нейтральності, який міститься в законодавстві багатьох 
держав. 

Сутність принципу політичної неупередженості, відповідно до ст. 13 нового 
Закону, полягає в тому, що державний службовець повинен неупереджено 
виконувати свої обов’язки незалежно від партійної належності та особистих 
політичних переконань, не бути організатором страйків та не брати в них участі. 
Також під час виконання службових обов’язків він не має права вчиняти дії, що 
демонструють його політичні погляди або свідчать про особливе ставлення до 
політичних партій. 

Із зазначених положень Закону випливає, що державним службовцям не 
забороняється бути членами політичних партій, лише щоб їх політичні пере-
конання не впливали на виконання службових обов’язків. Однак, беручи до уваги 
рівень політичної культури державних службовців і політичних діячів, забезпечити 
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належне виконання і контроль за дотриманням цього принципу на практиці буде 
майже неможливо. 

Окрім цього, заборона вчиняти дії, що під час виконання службових обов’язків 
демонструють політичні погляди державного службовця, або свідчать про 
особливе ставлення до політичних партій жодним чином не означатиме, що 
державний службовець не буде використовувати своє службове становище, майно 
та інші матеріальні ресурси державного органу, де він працює, для здійснення 
політичної діяльності; залучати підлеглих йому осіб до участі в цій діяльності; 
проводити політичну, в тому числі передвиборну агітацію. Практика сьогодення 
свідчить, що адміністративний ресурс вже починає активно діяти. Тому не виникає 
сумніву, що такий ліберальний підхід нашого законодавця до нормативного 
закріплення сутності зазначеного принципу прямо відкриває шлях до використання 
адмінресурсу в інтересах окремих осіб. А це, своєю чергою, породжуватиме 
кругову поруку, байдужість, бюрократизм, політичну корупцію. 

Звичайно, незаперечним є той факт, що державний службовець повинен 
володіти політичною культурою, тобто певною сукупністю його політологічних 
знань, індивідуальних політичних та ідеологічних орієнтацій, стереотипів 
політичної поведінки. І це чинить досить серйозний вплив на його ставлення до 
існуючого в країні державного режиму, рівень його поваги і довіри до влади, 
рівень політичної компетентності, характер сприйняття, інтерпретації політичних 
вказівок. Навіть найсвідоміший чиновник, виконуючи управлінські завдання, не 
зможе не реагувати на їх політичний та ідеологічний зміст. Це явище об’єктивно 
зумовлене. 

Однак, проблема полягає в тому, щоб звести до мінімуму прояв цього впливу 
на виконання державним службовцем своїх службових обов’язків. Службовець є 
функціонером, а не публічним суспільно-політичним діячем. Тому деполітизація 
державної служби через її департизацію на теперішньому етапі розвитку держави 
та інституту державної служби була б доцільнішою. 

Принцип прозорості діяльності державних службовців нерозривно пов’язаний 
з принципом відкритості публічної адміністрації. Лише відкритість дає можливість 
спостерігати і наскрізь бачити, як працюють державні службовці. А це, своєю 
чергою, є запорукою доброго адміністрування. Вона, по-перше, дає змогу будь-
якій особі, яка відчула на собі результат такого адміністрування, довідатись про 
підстави, які мав державний службовець для прийняття певного рішення чи 
вчинення дії. 

По-друге, прозорість сприяє наглядовим інститутам у здійсненні внутрішнього 
контролю за виконанням державним службовцем своїх службових обов’язків. 
Реалізувати на практиці цей принцип можна за допомогою сприяння обізнаності 
громадськості з тими діями та заходами, які будуть проводити органи(посадові 
особи) публічної адміністрації, а також залучення громадян до участі в них; 
забезпечення потрібною інформацією, яка б пояснювала необхідність і обґрун-
тованість таких дій чи рішень; забезпечення реальної участі зацікавлених громадян 
в процесі їх прийняття відповідно до чинного законодавства, а також врахування їх 
думок та пропозицій. 

Принцип прозорості також стосується поступлення на державну службу. Він 
має прослідковуватись на всіх етапах цього процесу і таким чином також сприяти 
реалізації принципу рівного доступу до державної служби. Варто зазначити, що 
прозорість забезпечуватиметься також низкою положень антикорупційного 
законодавства. Так, у разі вступу особи на державну службу будуть підлягати 
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перевірці відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, в 
тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, 
погашення, а також чи піддавалась особа адміністративному стягненню за 
корупційні правопорушення, або ще не сплив строк дії такого стягнення. Буде 
також перевірятись достовірність відомостей, зазначених у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Об’єктом перевірки буде 
також наявність в особи корпоративних прав, відомостей про стан здоров’я, освіту, 
наявність наукового ступеня та вченого звання, підвищення кваліфікації, 
відомостей про громадянство. 

Принцип персональної відповідальності державного службовця відіграє 
надзвичайно важливу роль в його діяльності, оскільки, як свідчить практика, 
недоліки в діяльності публічної адміністрації зумовлені не стільки недосконалістю 
законів, скільки безвідповідальним і неякісним виконанням службовцями своїх 
службових обов’язків. Тому цей принцип має стимулювати добросовісне і про-
фесійне виконання службових обов’язків. Недбале ж ставлення до цих обов’язків 
має супроводжуватись застосуванням заходів юридичної відповідальності і 
насамперед дисциплінарної, що передбачена в розділі VIII нового Закону України 
« Про державну службу», а також адміністративної, встановленої Законом України 
«Про засади запобігання та протидію корупції» та Кодексом України про 
адміністративні правопорушення. 

Посадові особи, повноваження яких реалізуються через прийняття рішень, 
зобов’язані враховувати вимоги, що закріплені в п. 3 ст. 2 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України, оскільки саме вони відповідають за допущені з 
їхньої вини негативні наслідки їх діяльності. Рішення, прийняте з порушенням цих 
вимог, може бути визнане адміністративним судом протиправними, а спричинені 
ним матеріальні збитки фізичним чи юридичним особам повинні відшкодовуватись 
у встановленому законом порядку. Такий обов’язок державних службовців 
закріплений у ст. 60 нового Закону України « Про державну службу». 

Завершуючи аналіз принципів державної служби, закріплених у новому Законі 
України «Про державну службу», можна зробити висновок, що система цих 
важливих засадничих ідей становить фундамент не тільки державної служби, а й 
цілого інституту публічної служби, інституту, який повинен зорієнтовувати свої 
цілі на людину, враховувати ті потенційні можливості і ресурси, які є в суспільстві 
та в управлінському апараті. Вони повинні в обов’язковому порядку враховуватись 
при прийнятті нових, зміні чи відміні діючих нормативно-правових актів про 
державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, при проходженні 
державної служби і вирішенні всіх професійних службових завдань. А якщо брати 
до уваги статус державного службовця, то в принципах містяться відповіді на 
питання «кому служити?», «як служити?», «навіщо служити?», «заради чого 
служити?» 
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ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОВОМ 
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Проанализированы изменения, которые нашли свое закрепление в новом Законе 
Украины «О государственной службе», относительно принципов государственной службы. 
Ряд принципов является совершенно новыми (принцип верховенства права, политической 
беспристрастности, прозрачности), а другие несколько изменены содержательно. Особое 
внимание уделяется новым принципам государственной службы, их роли в становлении 
качественно нового института публичной службы. 

Ключевые слова: государственная служба, принципы, публичная служба, институт 
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In the article the changes that found their consolidation in the new Law of Ukraine «On 
State Service» as to the principles of public service are analyzed. Several principles are quite 
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ВИМОГИ ДО СУДОВОГО РІШЕННЯ  
В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ 

М. Труш 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна  
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Досліджено вимоги, що ставляться до рішення суду в адміністративній справі, а 
також законність та обґрунтованість як основні вимоги до рішення, встановлено їх суть 
та співвідношення. Визначено також інші вимоги до рішення в адміністративній справі, 
якими є вичерпність, безумовність, справедливість та ухвалення у належній формі. 

Ключові слова: рішення суду, ухвала та постанова в адміністративній справі, 
законність рішення, обґрунтованість рішення, безумовність рішення, справедливість 
рішення, дотримання процесуальної форми.  

Праці вітчизняних вчених-процесуалістів висвітлюють проблему вимог до 
судового рішення, мають загальний характер. Деякі аспекти вимог, що висуваються 
до рішення суду в адміністративній справі досліджували С.В. Ківалов, О.І. Хари-
тонова, В.М. Кравчук. Однак комплексного дослідження з цієї проблематики 
проведено не було. 

Рішення суду є найважливішим актом правосуддя і має забезпечити захист 
гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення проголо-
шеного Основним Законом України принципу верховенства права. 

Тому адміністративні суди повинні неухильно дотримуватися зазначених у 
ч. 1 ст. 159 КАС України основних вимог до судового рішення: воно має бути 
законним та обґрунтованим. При цьому варто погодитися із думкою, що оскільки 
під поняттям «судове рішення» законодавець розуміє як постанову, так і ухвалу, то 
критерій законності стосуватися всіх процесуальних документів, котрі ухвалюються 
адміністративним судом [1, с. 323]. 

Згідно з ч. 2 ст. 159 КАС України законним є рішення, ухвалене судом відповідно 
до норм матеріального права у разі дотримання норм процесуального права. 

Традиційна інтерпретація законності судового рішення не враховує нового 
актуального теоретичного та практичного аспекту в характеристиці цієї вимоги, як 
її гармонізація з ідеєю верховенства права, тому останнє залишається певною 
мірою доктринальним положенням. Для практичної реалізації ідеї верховенства 
права потрібен такий процесуальний механізм судової діяльності, що забезпечує 
правовий результат розгляду справ, ефективність якого пов’язана з наявністю 
чітких критеріїв оцінки закону (формалізацією критеріїв права), з реальним 
наданням суду відповідних повноважень «критикувати та доповнювати закон» 
(визначенням судової юрисдикції) та можливості реалізувати ці повноваження 
через наявні в його розпорядженні процедури судочинства (удосконаленням 
процесуальної форми). Сучасні підходи до вирішення цих питань у контексті 
реалізації судової влади мають носити інтегрований характер, що має проявлятися 
у наданні суду можливості інтерпретації права з погляду його природних ознак, а 
також правової форми та законотворення. Так, новим аспектом у розумінні вимоги 
законності судового рішення є його «легітимність», тобто відповідність до 
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наявного правопорядку, яка є складовою законності і відтворює його правосудність 
[2, с. 13]. 

Така позиція викликає неоднозначне сприйняття. За наявності в суду 
повноважень «критикувати та доповнювати» закон можливі зловживання та 
неоднакове застосування норм права. Однак, на нашу думку, надання суду таких 
повноважень навпаки дасть змогу застосувати до дійсних правовідносин сторін 
відповідні норми з урахуванням наявного правопорядку. 

Зв’язок принципу верховенства права з принципом законності виявляється у 
тому, що основним регулятором суспільних відносин є право, виражене в нормах 
Конституції та законів України як нормативно-правових актів вищої юридичної 
сили і прийнятих на їх виконання та реалізацію підзаконних нормативно-правових 
актів, а також подоланні колізії правових норм та застосуванні аналогії закону й 
аналогії права з метою забезпечення пріоритету прав, свобод, інтересів фізичних, 
юридичних осіб та уникнення свавілля з боку державних органів, посадових і 
службових осіб [3, с. 482]. 

Передусім законність рішення передбачає дотримання судом положень 
Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і між-
народних договорів України, які є складовою її правової системи [4, с. 255]. Законність 
рішення залежить від безумовної точної відповідності до його законів та інших 
нормативно-правовим актів, що визначається передусім правильною юридичною 
кваліфікацією взаємовідносин сторін та інших учасників справи [5, с. 521]. 

Законним є рішення, якщо воно ухвалене при точному дотриманні, виконанні і 
використанні норм процесуального права, а також у повній відповідності до норм 
матеріального права, які підлягають застосуванню до даних правовідносин, або 
засновано на застосуванні у необхідних випадках закону, який регулює подібні 
відносини, або керується загальними засадами і змістом законодавства [6, с. 10]. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна ствердити, що законним вважатиметься 
рішення суду в адміністративній справі, ухвалене із неухильним дотриманням 
процесуальних вимог, із застосуванням до дійсних правовідносин сторін норм 
права, які підлягають застосуванню, та яке відповідає правопорядку держави.  

Недотримання вимоги щодо законності судового рішення є безумовною 
підставою для його скасування. Так, постановою Львівського апеляційного 
адміністративного суду від 02 квітня 2009 р. у справі № 22-а-6408/9104 скасовано 
постанову Франківського районного суду м. Львова, оскільки оскаржуване рішення 
було ухвалене з порушенням норм матеріального права, що призвело до непра-
вильного вирішення справи [7]. 

Якщо стосовно законності рішення суду у цивільній справі рекомендації 
містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 14 
«Про судове рішення у цивільній справі», то щодо судового рішення в адміні-
стративному судочинстві рекомендації вищих судових інстанцій відсутні. 

Вважаємо доцільним прийняти постанову Пленуму Верховного Суду України 
«Про судове рішення в адміністративній справі», в якій визначити вимоги до 
рішень адміністративних судів та встановити критерії законності таких рішень. 

Зокрема, необхідно визнавати законним рішення, коли суд, виконавши всі 
вимоги адміністративного судочинства, вирішив справу згідно з нормами мате-
ріального права, що підлягають застосуванню до цих правовідносин, а також 
правильно витлумачив ці норми. Якщо спірні правовідносини не врегульовані 
законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія 
закону), а за відсутності такого – суд керується загальними засадами законодавства 
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(аналогія права). Якщо є суперечності між нормами процесуального чи матеріаль-
ного права, які підлягають застосуванню під час розгляду та вирішенню справи, то 
рішення є законним, якщо судом застосовано норми, що мають вищу юридичну 
силу. У разі наявності суперечності між нормами законів (кодексів), що мають 
однакову юридичну силу, застосуванню підлягає той з них, який прийнято пізніше. 
У випадку встановлення суперечностей між нормами права, які підлягають 
застосуванню під час розгляду та вирішення справи, судові також необхідно 
враховувати роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, що містяться в 
постанові від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при 
здійсненні правосуддя». 

Відповідно до ст. 159 КАС України судове рішення має бути не лише законним, 
але й обґрунтованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і 
всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими 
доказами, які були досліджені в судовому засіданні. 

Докази, покладені в основу мотивувальної частини судового рішення, мають 
відповідати вимогам закону про їх належність та допустимість. Рішення також 
може бути ухвалене на підставі обставин, що не підлягають доказуванню.  

На думку В.М. Кравчука обґрунтованість рішення полягає у правильності 
встановлення фактичних обставин справи та правильній оцінці доказів. Від цього 
залежить правильність правової кваліфікації спору [5, с. 521]. 

На дотримання принципу безпосередності судового розгляду рішення може 
бути обґрунтоване лише тими доказами, що одержані у встановленому законом 
порядку і досліджені у тому судовому засіданні, в якому ухвалюється рішення. 
Неприпустимим є витребування та приєднання до справи матеріалів на підтвер-
дження висновків і мотивів рішення після його ухвалення. 

На нашу думку, обґрунтованим буде рішення, при ухваленні якого суд 
встановив усі обставини справи, які стосуються предмета доказування, перевірив їх 
доказами та дійшов до висновків, які цим обставинам відповідають. 

Обґрунтованість судового рішення – його внутрішня якість, вимога щодо 
фактичної сторони рішення. Обґрунтованим є таке рішення, в якому відображене 
повне, всебічне і об’єктивне з’ясування дійсних обставин справи, їх доведеність та 
досягнення істинності висновків суду – відповідність до їх фактичної сторони 
справи і вимог закону [5, с. 522]. 

Насамперед, обґрунтованість судового рішення залежить від того, наскільки 
точно було визначено предмет доказування у справі (сукупність обставин, які 
мають значення для правильного вирішення спору) та наскільки повно будуть 
досліджені обставини, які цей предмет становлять. 

Як слушно зазначає О. Шиманович, залежно від характеру відносин між 
сторонами сукупність юридичних фактів, що підлягають з’ясуванню у справі буде 
різна [8, с. 58]. Ті обставини, які в одному випадку необхідно встановити для 
правильного вирішення справи, можуть не мати жодного значення для правильності 
вирішення іншого спору. При цьому негативним є як звуження кола обставин, що 
досліджуються (поза увагою суду може залишитися обставина, яка є важливою для 
правильного вирішення спору), так і його надмірне розширення (це може призвести 
до затягування розгляду справи та загромадження її непотрібними доказами). 

Наступною умовою обґрунтованості рішення є доведеність обставин, що 
мають значення для справи. Після визначення кола обставин, які підлягають 
дослідженню у справі, суд повинен перевірити їх доказами. Згідно зі ст. 86 КАС 
України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що 
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ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному 
дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд 
оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також 
достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності. Недотримання вимоги щодо 
обґрунтованості судового рішення є підставою для його скасування або зміни. 
Зокрема, постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 
10.12.2009 р. у справі № 10414/09/9104 скасовано постанову Тернопільського 
окружного адміністративного суду, оскільки оскаржуване рішення було ухвалене не 
на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин справи, не підтверджених тими 
доказами, які були наявні у матеріалах справи та досліджені в судовому засіданні [9]. 

Ще однією умовою обґрунтованості судового рішення є відповідність висновків 
суду до обставин справи. 

Обґрунтованість рішення тісно пов’язана із вимогою законності. Не може 
вважатися законним рішення, яке є необґрунтованим. Якщо суд неповно дослідив 
обставини справи, неправильно визначив справжні правовідносини сторін або 
прийшов до помилкових висновків, його рішення не може бути і законним. 

Вважаємо, що у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судове 
рішення в адміністративній справі», необхідність прийняття якої обґрунтовувалася 
вище, варто визначити вимоги до рішень адміністративних судів та встановити 
критерії обґрунтованості таких рішень. Зокрема, обґрунтованим варто визнавати 
рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, що 
були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх 
належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також 
якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на 
підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи. 

У літературі міститься така вимога до рішення суду в адміністративній справі, 
як вичерпність. В.М. Кравчук під вичерпністю розуміє таку властивість постанови 
суду, яка характеризує повноту відповіді суду на всі правові питання, що були 
поставлені перед ним [5, с. 522]. Постанова може вважатися вичерпною лише у 
тому випадку, коли суд повністю вирішив спір між сторонами та не залишив поза 
увагою жодної вимоги позивача. 

Постанова суду має також відповідати вимозі визначеності. Особливе 
значення ця вимога має для резолютивної частини постанови, оскільки саме в ній 
міститься юридичний результат розгляду справи та обирається спосіб захисту 
порушеного права позивача або відмовляється йому у захисті. У резолютивній 
частині постанови має бути чітко зазначено, чи задовольняє суд позовні вимоги, і 
якщо так, то повністю чи частково. В разі часткового задоволення позову суд 
повинен точно вказати, в якій частині позов задоволений, а в якій у задоволенні 
позовних вимог відмовлено. Якщо суд повністю відмовляє у задоволенні позову, 
він повинен чітко сформулювати, кому та у яких вимогах відмовлено. 

Рішення суду в адміністративній справі має бути безумовним, тобто, не 
повинно ставити можливість застосування обраного судом способу захисту у 
залежність від настання чи ненастання певних обставин. З цього приводу влучно 
висловилися П.П. Заворотько та М.Й. Штефан, які зазначили, що включення до 
рішення умов, від яких залежить можливість його виконання, підкреслювало б 
необхідність перед початком виконання встановити наявність таких умов. Це 
призведе до необхідності проведення нового дослідження, особливо, коли між 
сторонами виник спір про ці умови [10, с. 87]. 
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Хоча деякі вчені виділяють окремими ознаками точність та зрозумілість 
рішення суду, ми вважаємо їх елементами вимоги щодо дотримання процесуальної 
форми. Зокрема, елементами вимоги щодо дотримання процесуальної форми є: 
необхідність оформлення рішення у вигляді письмового документа, відповідність 
змісту та структури цього документа до вимог ст.ст. 163–165 КАС України, 
зрозумілість і точність викладу рішення. 

Вважаємо слушною думку С.В. Сеник, згідно з якою вимогою до деяких 
судових рішень є також їх справедливість. Це стосується випадків, коли суд у 
рішенні конкретизує права і обов’язки сторін (наприклад, встановлює розмір 
відшкодування моральної шкоди тощо). Автор вважає, що справедливість судового 
рішення не протистоїть його законності, а є окремим способом її вияву [4, с. 255].  

Якщо керуватися викладеним, можна дійти до висновку, що для того, щоб 
рішення суду в адміністративній справі як найважливіший акт правосуддя 
виконувало функцію захисту гарантованих Конституцією України прав і свобод 
людини та здійснення проголошеного Основним Законом України принципу 
верховенства права, воно має відповідати вимогам законності, обґрунтованості, 
вичерпності, безумовності, справедливості та бути ухваленим у належній формі. 

З метою удосконалення практики ухвалення адміністративними судами судових 
рішень потрібно прийняти постанову Пленуму Верховного Суду України «Про 
судове рішення в адміністративній справі», в якій визначити вимоги до рішень 
адміністративних судів та встановити критерії їх законності та обґрунтованості. 
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Статья посвящена исследованию требований, предъявляемых к решению суда по 
административному делу. Исследованы законность и обоснованность как основные 
требования к решению, установлены их суть и соотношение. Определены также другие 
требования к решению по административному делу, которыми являются полнота, 
безусловность, справедливость и принятие в надлежащей форме. 
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СКАСУВАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ  
ІНДИВІДУАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ 

А. Школик  

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

Проаналізовано стан правового забезпечення скасування та відкликання індивідуаль-
них адміністративних актів в Україні та його недоліки. Пропонується застосувати 
позитивний досвід держав з розвинутим адміністративно-процедурним законодавством 
у нормативно-правових актах України.  

Ключові слова: індивідуальні адміністративні акти, адміністративна процедура.  

Питання чинності індивідуальних адміністративних актів, яке охоплює також 
можливість їх скасування (відкликання) залишається надзвичайно мало опрацьо-
ваним у вітчизняній адміністративно-правовій літературі. У переважній більшості 
українських підручників ця проблематика висвітлюється фрагментарно або й 
загалом не згадується. З останніх публікацій у цьому напрямі треба виділити 
параграф, який стосується порядку дострокового припинення дії адміністративних 
актів у монографії В.П. Тимощука [1, с. 185–199]. З літератури в російському 
перекладі варто відзначити навчальний посібник німецьких авторів І. Ріхтера та 
Г. Шупперта «Судова практика з адміністративного права», в якому детально 
проаналізовано німецький досвід відкликання та скасування адміністративних 
актів [2, с. 283–317]. 

Недостатнє опрацювання названої тематики у вітчизняній адміністративно-
правовій доктрині зумовлює відставання та наявність прогалин у правовому 
регулюванні. Єдиний законодавчий акт загального характеру, що стосується порядку 
прийняття індивідуальних адміністративних актів усіма органами публічної 
адміністрації, закон України «Про звернення громадян» [3] практично не 
торкається цього питання. З іншого боку, у спеціальному законодавстві, яке 
містить адміністративно-процедурні норми у певній сфері функціонування 
публічної адміністрації, можна знайти приклади особливого врегулювання. Зокрема, 
варто згадати Податковий кодекс, який містить положення про скасування рішень 
контролюючих органів (ст. 55) та відкликання податкового повідомлення-рішення 
(ст. 60) [4], які є одними з видів індивідуальних адміністративних актів. 

В контексті de lege ferenda варто нагадати, що на відміну від переважної 
більшості держав-членів Європейського Союзу, а тепер уже й розташованих у 
Європі колишніх республік Радянського Союзу [5, с. 7] (виняток – Російська 
Федерація), в Україні до цього часу не прийнято Адміністративно-процедурного 
кодексу, в проекті якого було зроблено спробу врегулювати питання скасування 
(відкликання) індивідуальних адміністративних актів на рівні загального закону, 
для всіх видів органів публічної адміністрації (ст.ст. 91–96) [6].  

Перед безпосереднім аналізом скасування (відкликання), потрібно уточнити, 
що ми розуміємо під поняттям «індивідуального адміністративного акта», адже до 
останнього часу в адміністративно-правовій літературі вживається пострадянський 
термін «правові акти управління», хоча й у багатьох виданнях вживається 
«адміністративний акт» або ж «адміністративно-правовий акт». Також варто 
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нагадати, що в Кодексі адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. 
було застосовано інший термін: «правові акти індивідуальної дії» (підпункт 1) п. 2 
ст. 17) [7].  

В нормативно-правових документах останніх років поняття «адміністративний 
акт» уперше було використано в Постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 
2009 р. «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» і визначено як 
прийняте суб’єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи 
припинення прав та обов’язків особи [8]. Поняття адміністративного акта було 
певним чином уточнено в проекті закону «Про адміністративні послуги» [9], але 
згодом вилучено із тексту закону, який було прийнято Верховною Радою України. 
Відповідно до положення цього варіанта законопроекту, адміністративний акт – це 
рішення (ліцензія, дозвіл, висновок, свідоцтво, відмітка в документі, витяг з реєстру 
тощо) індивідуальної дії, прийняте відповідно до закону адміністративним органом 
на підставі звернення фізичної або юридичної особи та спрямоване на набуття, зміну 
чи припинення прав та обов'язків такої особи. 

Так, під індивідуальним адміністративним актом варто розуміти: 
– рішення адміністративного органу (тобто, органу виконавчої влади, органу 

місцевого самоврядування або іншого уповноваженого державою суб’єкта); 
– рішення, спрямоване на не підпорядкованих адміністративному органу осіб, 

тобто, рішення зовнішньої дії; 
– рішення, що спричиняє набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків 

приватними особами; 
– рішення, котре стосується конкретної особи (конкретних осіб) або ж 

врегульовує конкретні правовідносини; 
– рішення з назвою, яка визначається законодавчими актами і може бути 

відмінною, але у всіх випадках має відповідати законові. 
Для розкриття питання скасування (відкликання) індивідуальних адміністра-

тивних актів необхідно звернутись до їх класифікацій, що будуть активно викорис-
товуватись далі. Традиційним і на перший погляд простим є поділ адміністративних 
актів на правомірні та неправомірні або ж на законні та незаконні. З огляду глибокий 
вплив теорії позитивного права, в Україні застосовуються обидва варіанти, хоча 
зрозумілою є їх відмінність: правомірність – ширше поняття від законності та 
охоплює її. Крім того, у правовій доктрині ряду країн Європейського Союзу 
(останніми роками і в Україні) ключовою класифікацією, що має практичне 
застосування, вважається поділ індивідуальних адміністративних актів на сприяючі 
(прийняті на користь особи) та обтяжуючі (прийняті не на користь особи). 

Далі перейдемо до нашого безпосереднього предмета дослідження – 
скасування та відкликання індивідуальних адміністративних актів. Починаючи ab 
ovo, з’ясовуємо, що слово «скасовувати» тлумачиться як «визнавати недійсним, 
незаконним, анулювати, відміняти, касувати, уневажнювати» [10, с. 226], тобто, 
відповідає його усталеному в юридичній мові застосуванню. А от поняття 
«відкликання» має значно вужчий зміст і стосується, передусім, «позбавлення 
повноважень (депутатів, послів)» [11, с. 420], і лише додатково – відкликання 
позову [12, c. 474]. Однак, у чинному судовому процесуальному законодавстві, 
зокрема, у ст. 174 Цивільного процесуального кодексу та ст. 112 Кодексу 
адміністративного судочинства застосовано інше словосполучення – відмова від 
позову, а не відкликання. Загалом можна стверджувати, що в нормативно-правових 
актах України переважним є використання терміна «скасування» – це стосується як 
адміністративної процедури (ст. 19 закону «Про звернення громадян»), так і 
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судового адміністративного процесу (ст. 162 Кодексу адміністративного судо-
чинства). Скасування в судовому порядку стосується саме індивідуальних 
адміністративних актів, на противагу нормативно-правовим актам, які визнаються 
нечинними, в тому числі незаконними (п. 11 ст. 171 КАС).  

А от у правових актах інших країн поняття скасування та відкликання 
розмежовуються і це стосується не лише німецькомовних держав та держав, які 
скопіювали німецьке законодавство. Зокрема, такий що можна відстежити в 
англомовній юридичній термінології, яка до того ж відрізняється у Великій 
Британії, США та Австралії.  

Підсумовуючи, в українському законодавстві застосування терміна скасування 
щодо індивідуальних адміністративних актів є основним, окрім уже згадуваного 
закріплення відкликання у ст. 60 Податкового кодексу. Однак у цьому спеціальному 
випадку відкликання означає втрату чинності індивідуального адміністративного 
акта з різних підстав: його фактичного виконання, зміни чи скасування акта 
контролюючим органом, скасування акта рішенням суду, що набуло законної сили 
[4]. Інакше кажучи, за нормами Податкового кодексу скасування індивідуального 
адміністративного акта є одним із способів його відкликання. Так, на нашу думку, 
використання термінів скасування і відкликання було ускладнено, адже рівень 
застосування норм Податкового кодексу в Україні є надзвичайно високим і ці норми 
становлять чималу частину адміністративно-процедурного законодавства, яке й без 
того не характеризується системністю.  

Якщо керуватися вищевикладеним, з’ясування змісту термінів, скасування 
індивідуального адміністративного акта може бути здійснено: 

– вищим органом публічної адміністрації, який розглядав скаргу на рішення 
підпорядкованого йому органу або ж здійснював внутрішньо-адміністративний 
контроль за цим органом в межах планових чи позапланових заходів; 

– судом, який розглядав позов до відповідного органу публічної адміністрації 
в порядку адміністративного судочинства; 

– самим органом публічної адміністрації, який за наявності правових підстав 
може змінити або скасувати своє попереднє рішення. 

Відкликання ж індивідуальних адміністративних актів, як це простежуємо із 
самого слова, може бути здійснене лише суб’єктом, який прийняв такий акт і 
«відкликає», тобто, самим органом публічної адміністрації. Проте, з огляду на 
законодавче регулювання, уповноважені органи «скасовують» ті чи інші індивідуальні 
адміністративні акти, а не відкликають їх. Наприклад, Львівська міська рада своєю 
ухвалою від 26 липня 2012 р. скасувала попередню ухвалу від 20 вересня 2007 р., якою 
було погоджено заміну земельної ділянки та надано дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою юридичній особі, яка припинила свою діяльність [13].  

Так, в українському адміністративно-процедурному законодавстві скасування 
індивідуальних адміністративних актів є превалюючим терміном, а відкликання 
застосовується лише у спеціальному законодавстві, яке стосується окремих сфер 
функціонування публічної адміністрації. Подібний стан простежуємо і в російській 
адміністративно-правовій доктрині. Зокрема, один з найвідоміших російських 
адміністративістів, професор Ю.Н. Старілов серед підстав скасування акта управління 
та внесення змін і доповнень до нього називає не лише ті, що застосовуються вищими 
органами та судами, але й винятково самим органом, що прийняв такий акт: 

1) незаконність акта управління (суперечність нормам законодавства); 
2) практична недоцільність акта управління; відсутність позитивних результатів 

дії акта управління; 
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3) необхідність заміни застарілого акта управління новим або внесення до 
нього численних суттєвих змін та доповнень; 

4) завершення строку дії акта управління [14, с. 120].  
Очевидно, що підстави, названі в пунктах другому-четвертому, можуть 

застосовуватися лише органом публічної адміністрації, що є автором первинного 
акта, а перша – також іншими уповноваженими органами держави. Інакше кажучи, 
за наявності усіх названих підстав може застосовуватися скасування індивідуального 
адміністративного акта, а відкликання окремо не виділяється. 

Однак, у державах з розвинутим адміністративно-процедурним законодавством 
аналізовані поняття чітко розмежовуються. Відповідно до закону Федеративної 
Республіки Німеччини «Про адміністративну процедуру»: 

1) відкликання застосовується самим уповноваженим органом публічної 
адміністрації, після закінчення строку на оскарження адміністративного акта (п. 5 
ст. 49); інший орган може відкликати такий акт у випадках зміни компетенції 
(пп. 2, 3 параграфу 3); 

2) відкликання застосовується лише щодо правомірних адміністративних актів, 
при тому істотно відрізняються правила відкликання обтяжуючих та сприяючих 
адміністративних актів (пп. 1–3 параграфу 49); 

3) скасування застосовується щодо неправомірних (протиправних) адміні-
стративних актів, при тому закон визначає підстави, коли може бути скасовано 
сприяючий адміністративний акт та юридичні наслідки такого скасування (пп. 2–3 
параграфу 48) [15, c. 60–62]. 

Так, правила дострокового припинення дії адміністративних актів у Німеччині 
відрізняються не лише щодо правомірних та протиправних актів, але й сприяючих 
та обтяжуючих. До цього варто додати, що в адміністративній та судовій практиці 
ФРН також розрізняють два додаткові види адміністративних актів, керуючись 
критерієм користі для особи, адже зрозуміло, що ідеально поділити акти лише на 
два види, сприяючі та обтяжуючі, не завжди можливо. Тому тут окремо зазначають, 
що адміністративні акти можуть бути: 

– з подвійною дією; 
– із змішаною дією. 
При змішаній дії адміністративний акт є для однієї особи перевагою, а для іншої – 

обтяженням, як, наприклад, дозвіл на будівництво для забудовника і – за певних 
обставин – для сусіда. Як зазначають дослідники, адміністративний акт з подібною 
подвійною дією необхідно завжди розглядати як сприятливий адміністративний акт. 
При змішаній дії адміністративний акт є для особи частково вигідним, частково – 
обтяжуючим, як, наприклад, при дозвільному адміністративному акті з додатковими 
обмеженнями чи зобов’язаннями [2, с. 285]. 

Це коротке тезове висвітлення німецького досвіду регулювання скасування та 
відкликання індивідуальних актів дає підстави усвідомити, наскільки детально 
законодавець регулює різні випадки, що можуть виникнути на практиці. Цього, на 
жаль не можна стверджувати про нашу державу. Якщо питання скасування неправо-
мірних індивідуальних адміністративних актів певною мірою забезпечене нормами 
закону і, відповідно, є чимала практика адміністративних та судових органів у цьому 
напрямі, то відкликання (скасування) правомірних індивідуальних адміністративних 
актів фактично залишено на розсуд органів публічної адміністрації, що підриває і 
без того невисокий рівень довіри суспільства до цих органів та їх службовців. 

З висвітленого у статті доходимо висновку, що законом, передусім, мають бути 
врегульовані: підстави відкликання (скасування) правомірних індивідуальних 
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адміністративних актів, умови та юридичні наслідки такого відкликання (скасу-
вання). Зазначене також стосується правового забезпечення скасування неправо-
мірних (протиправних) індивідуальних адміністративних актів – тут правила мають 
відрізнятися. Сутність такого правового регулювання буде предметом окремого 
дослідження, але принципово варто зазначити, що воно має міститись в 
адміністративно-процедурному законі загального характеру, що поширюється на всі 
ланки публічної адміністрації. Адже в протилежному випадку ми або отримаємо 
різні правила для єдиної системи органів або ж будемо неодноразово дублювати 
подібні норми. 
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ОТМЕНА И ОТЗЫВЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ АКТОВ 

А. Школык 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

Проанализировано состояние правового обеспечения отмены и отзыва индивидуаль-
ных административных актов в Украине и его недостатки. Предлагается применить 
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положительный опыт государств с развитым административно-процедурным законо-
дательством в нормативно-правовых актах Украины. 

Ключевые слова: индивидуальные административные акты, административная 
процедура. 

INVALIDATION AND REVOCATION  
OF INDIVIDUAL ADMINISTRATIVE ACTS 

A. Shkolyk 

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

Current state of the legal providing of invalidation and revocation of individual 
administrative acts in Ukraine as well as its drawbacks are analyzed in the article. Valuable 
experience of the states with developed administrative procedure legislation is proposed to 
implement into the legislation of Ukraine. 

Key words: individual administrative acts, administrative procedure. 
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ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ  
ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

 

УДК 347.135.224(477)  

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА, ЩО НА НИХ РОЗМІЩЕНІ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ  
У ПРИВАТНІЙ ВЛАСНОСТІ, ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ  

ЧИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ  
ТА ЇХ НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ 

М. Долинська 

Львівський державний університет внутрішніх справ 
вул. Городоцька, 26, 79007 Львів, Україна 

e-mail: dolynska_ms@mail.ru 

Розглянуто актуальні проблеми правового регулювання зобов’язальних відносин, які 
виникають з договору купівлі-продажу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності. З’ясовано особливості та порядок 
нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке перебуває у 
приватній власності, для суспільних потреб.  

Ключові слова: договір купівлі-продажу, предмет та сторони договору, нотаріальне 
посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна. 

Дослідження практики нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу, 
зокрема договорів купівлі-продажу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності, свідчить про те, що виникає багато 
питань, які потребують свого теоретичного обґрунтування та законодавчого 
вирішення.  

Мета дослідження – з’ясувати особливості нотаріального посвідчення договорів 
купівлі-продажу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності за законодавством України. 

Дослідженням договору купівлі-продажу, в тому числі купівлі-продажу 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності, присвятили свої праці такі українські вчені: А.П. Гетьман, Н.В. Ільків, 
О.В. Ільницький, І.І. Каракаш, О.М. Клименко, С.О. Погрібний, Р.І. Марусенко, 
А.І. Мірошниченко, І.А. Спасибо, Л. Терлецька, Є.О. Харитонов, О.Є. Харитонова 
та інші.  

Законодавством (ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 
1950 р., ратифікованої Законом України від 17.07.1997, ст. 41 Конституції України, 
ст.ст. 140, 146, 147 та інші Земельного кодексу України, ст.ст. 350, 351 Цивільного 
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кодексу України, Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для 
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності») передбачена можливість 
примусового викупу земельних ділянок приватної власності [1, с. 216, 2, с. 366].  

Викуп земельної ділянки посідає особливе місце серед підстав припинення 
права власності, оскільки має виражені публічно-правові риси, ґрунтуючись на 
врахуванні публічних інтересів шляхом обмеження прав приватних осіб [3, с. 362].  

На думку С.О. Погрібного, оскільки ця підстави передбачає врахування 
публічних інтересів шляхом обмеження (припинення) прав приватних осіб (тобто 
відбувається задоволення публічного інтересу за рахунок приватних інтересів 
окремих осіб), то мають бути визначені не лише порядок застосування цієї 
правової підстави, а й підстави її застосування [4, с. 683].  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (надалі 
Закон), прийнятого Верховною Радою України від 17 листопада 2009 р. [5], викуп 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб – це 
передача земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за їх згодою у державну 
чи комунальну власність для задоволення суспільних потреб шляхом укладення 
договору купівлі-продажу чи іншого правочину у порядку, встановленому законом.  

Законодавство розділяє викуп земельних ділянок для суспільних потреб та з 
мотивів суспільної необхідності, якщо такі потреби не можуть бути забезпечені 
шляхом використання земель державної чи комунальної власності. Суспільна 
необхідність – обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами терито-
ріальної громади потреба виключної необхідності, для забезпечення якої 
допускається примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені, у встановленому законом порядку. А суспільна потреба – 
обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади 
потреба у земельних ділянках, у тому числі тих, на яких розміщені об’єкти 
нерухомого майна, викуп яких здійснюється в порядку, встановленому законом. 

Фізичні або юридичні особи не можуть бути протиправно позбавлені права 
приватної власності на земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на 
них розміщені. В такому разі, викуп чи примусове відчуження земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, допускається на підставі 
та в порядку, встановлених вищевказаним Законом.  

Викуп земельних ділянок не може здійснюватися в інтересах фізичних чи 
юридичних осіб, які є суб’єктами приватної власності. Якщо такі суб’єкти бажають 
викупити земельну ділянку для локалізації певної інвестиції, то вони можуть 
придбати земельну ділянку шляхом укладення договору купівлі-продажу з 
власником земельної ділянки – інститут викупу земельної ділянки для суспільних 
потреб у цьому разі не застосовується [6, с. 43]. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до 
своїх повноважень та в порядку, визначених Законом, мають право викупу 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості, що на них розміщені, які 
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб, 
перелік яких передбачено у ст. 7 Закону та не підлягає розширеному тлумаченню. 
У статтях 8 та 9 Закону передбачено компетенцію органів, які приймають рішення 
про викуп об’єктів нерухомості для суспільних потреб.  
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Об’єктом відчуження у цьому випадку є земельна ділянка (її частина), 
житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що на ній 
розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. У разі, якщо 
власник земельної ділянки (її частини), що відчужується, є також власником 
житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній 
розміщені, то вимога про відчуження земельної ділянки розглядається разом із 
вимогою про припинення права власності на зазначені об’єкти. Якщо ж земельна 
ділянка, що викуповується, та розміщені на ній житловий будинок, інші будівлі, 
споруди чи багаторічні насадження перебувають у власності кількох осіб, то 
питання про викуп вирішується з кожним власником окремо. Якщо земельна 
ділянка (її частина), що відчужується, житловий будинок, інші будівлі, споруди, 
багаторічні насадження, що на ній розміщені, перебувають у власності кількох 
осіб, то питання про відчуження розглядається з кожним із власників. Однак, якщо 
відчужується частина земельної ділянки, а решта її площі не може раціонально 
використовуватися за цільовим призначенням, на вимогу власника земельної 
ділянки може підлягати відчуженню вся земельна ділянка.  

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, примусове відчуження 
земельних ділянок із мотивів суспільної необхідності здійснюються як виняток з 
дотриманням вимог екологічної безпеки, із забезпеченням подальшого раціональ-
ного використання земельних ділянок, у разі якщо об’єкти, визначені у ст. 8 і 9 
Закону, можна розмістити виключно на земельних ділянках, що відчужуються, або 
якщо розміщення таких об’єктів на інших земельних ділянках безпосередньо 
завдасть значних матеріальних збитків чи спричинить негативні екологічні наслідки 
відповідній територіальній громаді, суспільству або державі загалом. Однак 
викуплена або примусово відчужена земельна ділянка не може бути передана в 
користування або у власність фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов’язаних із 
забезпеченням суспільних потреб або суспільної необхідності, визначених у рішенні 
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про відчуження 
зазначеної земельної ділянки.  

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних 
осіб, може здійснюватися за умови попереднього і повного відшкодування їх 
вартості на підставі та в порядку, встановлених законом. Викупна ціна охоплює 
вартість земельної ділянки (її частини), житлового будинку, інших будівель, 
споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, з урахуванням збитків, 
завданих власнику внаслідок викупу земельної ділянки, у тому числі збитків, що 
будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припиненням його зобов’язань 
перед третіми особами, зокрема упущена вигода у повному обсязі.  

Замість викупної ціни земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на ній розміщені, власнику таких об’єктів (за його бажанням) можуть бути 
передані у власність інша рівноцінна земельна ділянка в межах території, на яку 
поширюються повноваження відповідного органу виконавчої влади або органу 
місцевого самоврядування, що прийняв рішення про викуп, або інше нерухоме 
майно, вартість яких враховується під час визначення викупної ціни.  

У разі викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомості, що на ній 
розміщені, для суспільних потреб власнику (власникам) цього майна вартість таких 
об’єктів може бути відшкодована у грошовій формі або може бути надано у 
власність іншу рівноцінну земельну ділянку чи об’єкти нерухомого майна, вартість 
яких враховується під час визначення викупної ціни. За згодою власника йому 
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може бути передано у власність іншу земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого 
майна більшої вартості, але не більше ніж на 10 відсотків від їх експертної оцінки, та 
передбачає виплату власником різниці у вартості такого майна або меншої вартості, 
що передбачає виплату власнику різниці у вартості такого майна. Вартість земельної 
ділянки, що відчужується або передається у власність замість відчуженої, 
визначається за договором на підставі її експертної грошової оцінки, проведеної 
відповідно до Закону України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 р. [7]. 

Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що відчужуються, 
підлягають рецензуванню, державній експертизі землевпорядної документації у 
випадках та в порядку, визначених законом.  

Доречним, на нашу думку, є виключення у законі України від 7 липня 2011 р. 
абзацу третього частини першої ст. 10 Закону щодо необхідності державної 
реєстрації рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування 
про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 
розміщені, з підстав, що допускають можливість примусового відчуження цих 
об’єктів, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації 
обмежень (обтяжень) речових прав на нерухоме майно, та набуває чинності з дня 
такої державної реєстрації.  

Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв 
рішення про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 
розміщені, зобов’язаний письмово повідомити про це їх власника (власників) 
впродовж п’яти днів із дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три 
місяці до їх викупу. Цей строк поширюється також на тих осіб, які стануть 
власниками таких об’єктів протягом трьох місяців із дня надходження зазначеного 
повідомлення.  

Погодження питань, пов’язаних із вилученням та викупом земельних ділянок, є 
необхідною підготовчою стадією припинення права власності на землю або права 
землекористування. Вилучення та викуп земельних ділянок стосуються прав та 
інтересів не тільки їх власників, а й інших осіб, які є суміжними земле-
користувачами. Тому погодження цих питань не можна відносити до виконання суто 
формальних вимог земельного законодавства [8, с. 194, 9, с. 186]. 

Згідно з термінологічним визначенням у ст. 1 цього Закону поняття «викуп» 
означає передачу зазначених об’єктів нерухомості приватними власниками 
(фізичними та юридичними особами) за їх згодою для задоволення суспільних 
потреб шляхом укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину у 
порядку, встановленого законом. На думку О.М. Клименко, аналіз положень 
зазначеного Закону вказує на те, що встановлений ним механізм викупу не містять 
елементів свободи волевиявлення власника стосовно продажу свого майна та 
вибору контрагента. Адже згідно з цим Законом рішення про викуп земельних 
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних 
потреб приймають органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування 
(ч. 2 ст. 7, ст.ст. 8, 9) за ініціативою обмеженого кола суб’єктів, до якого власник 
нерухомого майна не належить (абз. 1 ч. 1. ст. 10). В такому разі передбачено, що 
прийняття такого рішення пов’язано із встановленням обмежень (обтяжень) 
речових прав на таке майно (абз. 3 ч. 1 ст. 10), а в разі неотримання згоди власника 
земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з 
викупом цих об’єктів для суспільних потреб зазначені об’єкти можуть бути 
примусово відчужені у державну чи комунальну власність за встановлених умов 
(ч. 1 с. 15 Закону) [10, с. 295]. 
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Порядок примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені з мотивів суспільної необхідності у державну чи 
комунальну власність регулюється третім розділом Закону. 

Підстави для примусового відчуження таких земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 
передбачені в ст. 15 Закону та розширеному тлумаченню не підлягають. Водночас 
примусове відчуження нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності 
здійснюється лише за рішенням адміністративного суду.  

Розуміння такої «виключної» необхідності подає системне тлумачення положень 
Закону:  

– такі потреби не можуть бути забезпечені шляхом використання земель 
державної чи комунальної власності (ч. 1 ст. 2 Закону); 

– якщо об’єкти, визначені у ст. 15 Закону, можна розмістити виключно на 
земельних ділянках, що відчужуються, або якщо розміщення таких об’єктів на інших 
земельних ділянках безпосередньо завдасть значних матеріальних збитків або спри-
чинить негативні екологічні наслідки відповідній територіальній громаді, суспільству 
або державі в цілому (ч. 4 ст. 4 Закону), а будівництво цих об’єктів передбачається 
здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, 
технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників (ч. 2 ст. 15 Закону); 

– будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об’єктів, під розміщення яких 
відчужується відповідне майно, є неможливим без припинення права власності на 
таке майно попереднього власника (ч. 2 ст. 16 Закону) [11, с. 239]. 

Слід звернути увагу на те, що рішення про викуп земельної ділянки, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб з підстав, які 
допускають примусове відчуження цих об’єктів з мотивів суспільної необхідності, 
також втрачає чинність у разі, якщо впродовж одного року з дня прийняття рішення 
відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не звернувся 
до суду з позовом про примусове відчуження цих об’єктів або якщо рішення суду про 
відмову у задоволенні цього позову набуло законної сили. А в разі втрати чинності 
рішенням про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 
розміщені, з підстав, які допускають примусове відчуження цих об’єктів з мотивів 
суспільної необхідності, прийняття рішення про викуп таких об’єктів з цих же підстав 
допускається не раніше ніж через п’ять років.  

Лише рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, разом із документами, що 
підтверджують попередню та повну сплату колишньому власнику викупної ціни 
або державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, надане замість 
відчуженого, є підставою для державної реєстрації права власності держави чи 
територіальної громади на зазначені об’єкти.  

Відповідно до ст. 12 Закону викуп земельної ділянки, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на ній розміщені, здійснюється шляхом укладення договору 
купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. 
У разі надання особі у власність земельної ділянки чи іншого майна замість 
викупленого може укладатися договір міни.  

В такому разі викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що 
на ній розміщені, може здійснюватися лише за згодою їх власників. Лише у разі 
досягнення згоди щодо викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені, сторони укладають договір купівлі-продажу (іншого 
правочину, що передбачає передачу права власності).  
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Щодо договору купівлі-продажу земельних ділянок, то вихідними положеннями 
є загальні засади цивільного законодавства, які проходять глибоку земельно-правову 
спеціалізацію та містять земельно-правові ( та деякі аграрно-правові) норми стосовно 
особливостей суб’єктів і об’єкта договору та його змісту, а такий договір за 
юридичною природою є земельно-правовим. Також під час укладення такого дого-
вору, крім вищевказаних нормативних актів, нотаріусам слід дотримуватися норм 
Цивільного та Земельного кодексів України, Закону України «Про нотаріат», 
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 р., зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 22 лютого 2012 р. 

У ст. 132 Земельного кодексу України закріплено вимоги до змісту всіх договорів 
про перехід права власності на земельну ділянку. Закріплені у ній умови можна 
визначити як істотні, тобто такі, що необхідні та достатні для того, щоб 
конкретний договір вважався укладеним, а отже, здатним формувати у сторін прав 
та обов’язків [12]. 

Договір купівлі-продажу земельної ділянки повинен містити: назву сторін 
(прізвище, ім’я та по батькові громадянина, назва юридичної особи); вид правочину – 
договір купівлі-продажу; предмет договору (земельна ділянка з визначенням місця 
розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо); 
документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку; відомості про 
відсутність заборон на відчуження земельної ділянки; відомості про відсутність або 
наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призна-
ченням (застава, оренда, сервітути тощо); вартість майна, яке відчужується; права та 
обов’язки сторін; кадастровий номер земельної ділянки; момент переходу права 
власності на земельну ділянку. Під час посвідчення договору про відчуження 
земельної ділянки як самостійного об’єкта цивільних правовідносин нотаріус 
перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного 
земельного кадастру, а перехід права власності на земельну ділянку не припиняє 
встановленого обмеження (обтяження). Про встановлене обмеження (обтяження) та 
його зміст нотаріус зазначає в тексті договору. 

У випадку, якщо впродовж одного року з дня прийняття рішення про викуп 
земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для 
суспільних потреб (крім випадків, коли допускається примусове відчуження цих 
об’єктів з мотивів суспільної необхідності) договір купівлі-продажу (іншого 
правочину, що передбачає передачу права власності) з власником земельної 
ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, не укладений, 
таке рішення втрачає чинність.  

Право власності на земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній 
розміщені, викуплені для суспільних потреб, переходить до держави чи терито-
ріальної громади після укладення договору купівлі-продажу (іншого правочину, що 
передбачає передачу права власності) та державної реєстрації такого права.  

Отже, договір купівлі-продажу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності – це двосторонній договір, де 
продавець – приватна фізична або юридична особа – передає або зобов’язується 
передати конкретну земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній 
розміщені, у власність покупцю – органу державної влади або органу місцевого 
самоврядування – відповідно до прийнятого ним рішення про придбання таких 
земель, а покупець приймає або зобов’язується прийняти цю земельну ділянку, 
інші об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, і сплатити за неї певну 



М. Долинська 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58 188 

грошову суму, який укладається в письмовій формі, підлягає обов’язковому 
нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. 
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НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД ИЛИ ПО МОТИВАМ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И ИХ 
НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ  

М. Долинская 

Львовский государственный университет внутренних дел 
ул. Городоцкая, 26, 79007 Львов, Украина 

Рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования обязательственных 
отношений, возникающих из договора купли-продажи земельных участков, других объектов 
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недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для 
общественных нужд или по мотивам общественной необходимости. Выяснены особенности 
и порядок нотариального удостоверения договоров купли-продажи недвижимого имущества, 
находящегося в частной собственности, для общественных нужд. 

Ключевые слова: договор купли-продажи, предмет и стороны договора, нотариальное 
удостоверение договора купли-продажи недвижимого имущества. 

PECULIARITIES OF THE SALES CONTRACTS  
OF LAND PLOTS AND OTHER IMMOVABLE PROPERTY 
LOCATED THEREON, WHICH ARE PRIVATELY OWNED,  

FOR PUBLIC USE OR FOR REASONS OF PUBLIC NECESSITY 
AND THEIR NOTARIZATION 

M. Dolynska 

Internal Affairs State University of Lviv 
Gorodots’ka Str. 26, UA – 79007 Lviv, Ukraine 

Current issues of legal regulation of binding relations arising from the sales contract of 
land plots and other immovable property located thereon, which are privately owned, for public 
use or for reasons of public necessity are elucidated. The peculiarities and procedures of 
notarization of the sales contracts of immovable property, which is privately owned, for public 
needs are clarified. 

Key words: sales contract, subject-matter and parties to the contract, notarization of the 
sales contract of immovable property (real estate). 
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Обґрунтовано тезу про те, що патентне право є інститутом інноваційного права. 
Наголошено, що основу патентного права становить творча діяльність, в тому числі 
наукова. Особливу увагу звернено на класифікацію наукових досліджень і поняття 
наукових цінностей. 

Ключові слова: інноваційне право, патентне право, творчість, наукова діяльність, 
наукові дослідження, наукові цінності. 

В умовах модернізації виробництва і переходу до інноваційної економіки все 
більший розвиток одержує правове регулювання інноваційної діяльності. Сукупність 
норм, що регулюють відносини по створенню результатів інтелектуальної діяльності 
та по їх введенню в обіг, становить предмет інноваційного права – складної 
комплексної міжгалузевої інтегрованої правової освіти. 

В юридичній науці загальновизнано, що відносини, які виникають у процесі 
створення наукових і технічних досягнень, регулюються патентним правом [7, 
с. 10]. Патентне право створює умови для забезпечення всебічного зростання 
суспільного виробництва та покращення якості продукції. Практичне застосування 
норм цього інституту права дає змогу найбільш повно використовувати досягнення 
новаторів, передавати ці досягнення у розпорядження всього суспільства, а також 
охороняти права винахідників, авторів, раціоналізаторів. 

З огляду на це видається за необхідне визначити, до якої частини системи 
російського права і, відповідно, до якого механізму правового регулювання найбільше 
тяжіють норми патентного права. 

Предмет патентного права становлять відносини зі створення результатів 
інтелектуальної діяльності. В основі створення винаходу – наукова діяльність, яка є 
систематичною творчою діяльністю, що має на меті одержання, поширення, 
застосування нових знань про сутність явищ природи, про людину і суспільство, про 
тварин і рослинних організмів, а також сприяння практичному використанню 
пізнаних законів, сил і речовин природи, у тому числі для вирішення соціальних і 
гуманітарних проблем [2, с. 187]. Наукова діяльність охоплює наукові дослідження, 
які становлять процеси вивчення, експерименту, концептуалізації та перевірки, 
пов’язані з отриманням наукових знань. 

Федеральний закон від 23 серпня 1996 р. № 127-ФЗ «Про науку і державну 
науково-технічну політику» [10] називає два головні види наукових досліджень – 
фундаментальні та прикладні. Фундаментальні дослідження (експериментальні або 
теоретичні) спрямовані на отримання нових знань про людину, суспільство, 
навколишнє природне середовище, а прикладні – на застосування нових знань. 

Відомі та використовуються й інші класифікації наукових досліджень: за 
предметом дослідження (природничі, технічні, суспільні), за характером праці 
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(емпіричні, теоретичні), за ступенем невизначеності одержання результату (від 
пошукових досліджень до розробок поточного виробництва) [14; 12; 9]. У 
зазначеному вище Законі використана цільова класифікація наукових 
досліджень, за якої зазвичай виокремлюють фундаментальні дослідження (з 
метою отримання і розвитку нових знань), прикладні (з певною практичною 
метою) і розробки (використання результатів фундаментальних і прикладних 
досліджень у соціально-економічній сфері). Цільова класифікація, що застосовує 
основоположний підхід до досліджень як до діяльного процесу, отримала 
загальне визнання, а терміни «фундаментальний» і «прикладний» стали 
визначальними для наукових досліджень. 

У 60-ті роки ХХ ст. набув популярності лінійний ланцюжок П. Оже 
«фундаментальні дослідження – прикладні дослідження – розробки – виробництво» 
[11]. Пари понять, що містяться у цій моделі, спочатку мали дихотомічний (взаємно 
виключний) характер, але згодом самі поняття значно змінилися і розширилися. 
Прикладними стали називати не лише практично орієнтовані дослідження, але й 
розробки, тобто сукупність дослідно-конструкторських, проектних, технологічних та 
організаційних робіт, що забезпечують створення нової техніки і технології, а також 
вдосконалення вже наявної техніки (технології). 

Значно змінилося поняття фундаментальних досліджень, до яких стали зачислю-
вати всі дослідження з метою вивчення об’єктів і законів природи, внутрішнього 
розвитку науки і найперспективніших напрямів [13, c. 110]. Ця тенденція 
враховується також в законодавстві. В цілому таке поняття фундаментальних 
досліджень не викликало б заперечень, тим більше що ними зараз стали називати 
дослідження, які закінчуються вельми значними науковими результатами. Однак, 
два моменти заслуговують на увагу. 

Перший з них пов’язаний із згадуваним ланцюжком П. Оже. У відповідності із 
чинним законом до науки відносять також наукові розробки, оскільки до наукових 
організацій віднесені і проектно-конструкторські, і проектно-технологічні. Таким 
чином, весь ланцюжок перетворюється на дволанковий зв’язок «наука – вироб-
ництво». Враховуючи те, що впродовж багатьох років звучало твердження, що 
наука стала безпосередньою продуктивною силою, ця формула стала двозначною і 
небезпечною як для суспільства, так і для самої науки. У багатьох випадках від 
науки очікують якихось чарівних знахідок, що дозволяють разом подолати виниклі 
або вже давно існуючі труднощі. Багато хто пам’ятає курйозне звинувачення 
народного депутата, який докоряв науку за те, що шахтарі кидають вугілля в забої 
лопатою. Так наука опинилася у хибному положенні: з одного боку, це 
продуктивна сила, а з іншого – вона нічого не може, нічого не виробляє, тобто є 
соціальним дармоїдом. 

Друга обставина пов’язана з тим, що поняття «фундаментальний» поширю-
валося спочатку тільки на деякі науки, передусім на фізику, хімію, біологію, які в 
результаті цього стали найпершими і найважливішими. У цей ряд входить також 
математика, оскільки математичний апарат робить будь-яку науку більш суворою 
та формалізованою і підносить її над іншими науками. Тепер, як видно із Закону 
про науку, в ряд фундаментальних потрапляє і медицина. Техніка загалом і 
технологія визнаються прикладними, «другосортними» науками. Ознака 
«другосортності» витає над вченими і над їхніми роботами, завдаючи значної 
шкоди, і тому негативна роль такого ранжування наук безперечна. 

Поряд з тим, відмінність між природними і технічними науками досить 
суттєва, але тільки не в розумінні їх важливості або першорядності. Головне і 
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принципове розходження полягає в їх цільових функціях. Основоположна функція 
фундаментальних наук – пізнання об’єктів, явищ, процесів і законів природи, тоді 
як основна спрямованість технічних наук – створення об’єктів іншого роду, того 
техногенного середовища, в якому живуть люди тієї самої ноосфери, про яку писав 
В.І. Вернадський. 

З природничими науками пов’язані дослідження, що проводять з метою 
пізнання навколишньої природи, а отже, такі дослідження варто було би називати 
аналітичними, як і самі природничі науки. Науки і дослідження, що вживаються з 
метою синтезу штучних матеріалів та створення вторинних об’єктів, варто було би 
називати творчими, конструктивними. 

У пропонованій цільовій класифікації досліджень та наук враховується і 
соціальний аспект: метою аналітичних досліджень є прогноз майбутніх станів 
об’єктів природи, тоді час як для творчих досліджень метою слугує задоволення 
індивідуальних і суспільних потреб. Звідси випливають певні обмеження для 
творчих досліджень, оскільки вони спрямовані лише на вторинні об’єкти, створені 
людиною. Пізнавальні ж дослідження спрямовані на прогнозування станів об’єктів 
будь-якої природи так, що вони можуть однаково стосуватися і природи, і техногенної 
сфери. 

Відповідно, і у природних, і у технічних наук є і фундаментальні, і прикладні 
дослідження. Як приклад можна назвати фундаментальні завдання для технічних 
наук зі створення економічно і екологічно прийнятних джерел енергії, 
транспортних засобів та ін. Так само у природничих науках є свої прикладні 
завдання – від систематичного вивчення оптичних спектрів до розробки способів 
зменшення похибок спостереження. 

Так і фундаментальні, і прикладні дослідження проводяться для отримання 
нових знань на основі вже відомих і доступних. В одному випадку – знань про 
природу, а в іншому – знань про те, що необхідно зробити і як. Ці міркування, на 
жаль, розходяться із Законом про науку, де прикладні наукові дослідження 
зводяться переважно до застосування нових знань для досягнення практичних 
цілей і вирішення конкретних завдань. Але це вже не наука, а чистої води рутинне 
проектування, коли є і знання, і методики, так що можна сміливо довіритися 
системам автоматичного проектування та автоматизованого виробництва при 
створенні відомих виробів з іншими типорозмірами, іншими експлуатаційними 
показниками тощо. Визначення прикладних досліджень, прийняте в Законі про 
науку, змушує їх іти за фундаментальними. Однак, якщо немає нових знань, то 
проводити прикладні дослідження неможливо. Це ніяк не узгоджується зі світовою 
практикою. 

На відміну від творчої, аналітичне знання за своєю суттю вважається 
безкоштовним, що належить всьому людству, воно входить в бази знань інших 
наук і використовується в освітніх цілях. Витрати на отримання цього виду знань 
оплачуються суспільством (державою), і, оприлюднені, вони не мають власника. 
Цей вид інтелектуального продукту охороняється, як і роботи мистецтва, не по 
своїй суті, не за змістом, не за сюжетом, а за формою подання, тобто за 
допомогою авторського права. Важливо лише те, як викладено наукові 
результати, тому захищається текст, малюнки, приклади, образні порівняння і 
т.д., все, що характеризує оригінальність твору. Інакше кажучи, творчим 
досягненням (інтелектуальним результатом), що підлягає захисту, вважається 
лише форма представлення наукового результату. Природно, що форма подання 
(викладу) науково-технічного результату як елемента творчого знання, що є під 
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захистом патентного законодавства або вже вийшов з-під такого захисту, також 
охороняється авторським правом. 

Найбільш суттєва розбіжність між аналітичними і творчими знаннями полягає в 
тому, що творчі знання та відповідна інформація є науковим товаром, а аналітичні 
знання, як інтелектуальний продукт, товаром не вважаються. При цьому потрібно 
зазначити, що товаром може виступати тільки оболонка, форма представлення цього 
знання. Суть інтелектуального продукту (результату) природничих наук не 
визнається об’єктом інтелектуальної власності ні міжнародним, ані вітчизняним 
законодавством. Пішов у минуле і залишився незатребуваним досвід радянської 
системи реєстрації великих наукових результатів на рівні відкриттів, яка, хоча і не 
закріплювала права власності на них, але сприяла підвищенню престижу в 
науковому співтоваристві. 

Що ж стосується результатів інтелектуальної діяльності в галузі мистецтва, то 
вони не мають подібних винятків. Все, що створено у сфері мистецтва, апріорі 
вважається продуктом зі споживчою вартістю, тобто товаром. Це в однаково 
стосується творів живопису, музики, літератури. Своєрідність результатів розумової 
праці в царині мистецтва полягає в тому, що, не володіючи об’єктивними критеріями 
своєї цінності (значущості), вони нерідко проходять вельми складний і неперед-
бачуваний шлях на споживчому ринку, і їх цінність залежить від багатьох складних 
для врахування чинників: від рівня емоційного та художнього впливу, від слави їхніх 
творців, від моди тощо. Пізнавальна та художня цінність багатьох з них визнається 
через роки. Здається, ця властивість притаманна творам мистецтва загалом – 
збільшувати свою цінність з плином часу. На відміну від них споживча вартість 
інтелектуальних науково-технічних результатів з часом знижується цілком передба-
чуваним чином, так як через певний строк (термін дії патенту) вони переходять у 
загальне знання, яке не є товаром. 

Після такого екскурсу в суть наук і відмінностей між ними доцільно звернутися 
до результатів наукових досліджень – наукового продукту. Наукові цінності в 
останні два десятиліття набувають особливого значення, оскільки наука зачислена до 
ключових факторів, що забезпечують перехід країни на інноваційний шлях розвитку. 
З огляду на це виникає потреба визначити поняття наукових цінностей, розкрити їх 
сутнісні характеристики. 

По-перше, науковими цінностями можуть визнаватися як матеріальні предмети, 
так і духовні (нематеріальні) результати пізнавальної діяльності. До матеріальних 
цінностей зачислюють, наприклад, археологічні знахідки, винаходи, в якості яких 
охороняються технічні рішення у будь-якій сфері, що належать до продукту 
(зокрема, пристрою, речовини, штаму мікроорганізмів, культури клітин рослин чи 
тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об’єктом за 
допомогою матеріальних засобів). До духовних (нематеріальних) наукових 
цінностей варто зачислити наукові твори, знання, теорії, відкриття. При цьому 
потрібно зазначити, що цей вид наукових цінностей, що мають матеріальне 
вираження в доступній для сприйняття формі, підпадає під правовий режим охорони 
авторським чи патентним правом. 

По-друге, характерною рисою юридичного поняття «наукові цінності» є їхня 
унікальність, яка визначається сукупністю виняткових та індивідуальних властивостей 
предмета в своєму роді, підтвердження їх цінності часом і загальним визнанням. Як 
слушно зазначає Ю.П. Марданова, унікальна річ як об’єкт права має володіти трьома 
ознаками: а) бути предметом, на відміну від подій, явищ тощо; б) бути великою 
рідкістю в своєму роді; в) мати споживчу вартість [8, с. 143]. Унікальність наукових 
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цінностей проявляється у здатності нести в собі особливий історично-духовний сенс, 
відображаючи найкращі наукові досягнення конкретної історичної епохи. Вона ж 
відрізняє цінності науки від предметів наукового призначення серійного 
виробництва, оскільки в цьому випадку відбувається втрата унікальності виробленої 
речі, вона перестає мати неповторний і одиничний характер. 

По-третє, однією з важливих сторін наукових цінностей як юридичного 
поняття є наявність у них економічної властивості вартості та ознак майна. Наукові 
цінності, що слугують як предмети природничого світу або результати людської 
діяльності, фіксуються в оцінній свідомості як такі, що володіють вартістю, 
вираженою в специфічно грошовій, ринковій формі ціннісних відносин, причому 
володіють підвищеною вартістю з огляду на їх унікальність та неповторність. В 
основі вартісного виміру цінностей науки лежить їхня корисність, що сприяє 
задоволенню пізнавальних потреб людини, внаслідок чого посилюється їх 
соціальна якість. 

Здатність наукових цінностей задовольняти різні потреби людей, і, передусім, 
пізнавальні, дає підстави визнати їх об’єктом цивільних прав. Наукові цінності 
можуть належати будь-кому на праві власності і бути об’єктом господарського 
обороту, тобто переходити до інших осіб у результаті відчуження. Так поза 
майновими відносинами цінності науки не існують. 

По-четверте, особливістю наукових цінностей є їх здатність бути найважливішим 
чинником оцінки минулого, елементом переданого від покоління до покоління 
соціального досвіду. Завдяки цьому відбувається накопичення і трансляція людського 
досвіду в історії, передача наукових досягнень різних історичних епох. 

По-п’яте, потрібно зазначити, що усвідомлення предметів матеріального світу в 
якості наукових цінностей відбувається з часом. Інакше кажучи, статус цінності не є 
споконвічно, перманентно властивим предмету, сприйняття «наукової цінності» як 
такої відбувається в процесі засвоєння і подальшого розвитку особистістю тих 
наукових досягнень, які стають своєрідним орієнтиром, результатом відбору всього 
найбільш значного, в чому відбилася пізнавальна діяльність людей. 

Керуючись усім вищевикладеним, наукові цінності як правова категорія – це 
сукупність унікальних і незамінних предметів матеріального світу, залучених до 
раціональної, пізнавальної діяльності людей або які є її результатом, мають 
майново-вартісний характер і відображають найкращі наукові здобутки людства 
[1, с. 6]. 

У ст. 2 Закону про науку визначені науковий і науково-технічний результат, 
наукова і науково-технічна продукція. У ній, зокрема, сказано, що результат – це 
продукт наукової та (або) науково-технічної діяльності, що містить нові знання або 
рішення і зафіксований на будь-якому інформаційному носії. А наукова та (або) 
науково-технічна продукція – це результат, в тому числі результат інтелектуальної 
діяльності, що слугує для реалізації. При цьому в ст. 4 Закону про науку йдеться 
про наукові та науково-технічні результати, винаходи та інші результати інтелектуаль-
ної діяльності. Складається враження, що є наукові результати і, крім того, результати 
інтелектуальної діяльності. Але ж уся наука – це інтелектуальна діяльність. Все, що 
дає наука, – це інтелектуальний і тільки інтелектуальний продукт, і не важливо, 
зафіксований він на інформаційному носії або просто оголошений «в місці, де 
присутня значна кількість осіб, котрі належать до кола сім’ї», як записано в ст. 1317 
Цивільного кодексу РФ [3; 4; 5; 6]. 

Процес створення нових результатів або удосконалення вже відомих тісно 
пов’язаний із творчістю. Суб’єктом творчої діяльності може бути тільки людина. 
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Творчість – один з найбільш кваліфікованих видів людської праці, що ґрунтується на 
розумовій (інтелектуальній) діяльності індивіда. Творча праця є матеріальною 
основою виникнення об’єктів інтелектуальної, в тому числі промислової власності, 
авторства на них та інших патентних прав творців технічних розробок. Сказане 
доцільне і для ситуації, коли з огляду на об’єктивні історичні та соціально-
економічні причин одного лише факту створення винаходу, корисної моделі чи 
промислового зразка недостатньо для визнання їх охороноздатності, а суб’єктивного 
права авторства – таким, що виникло, і належить творцеві нововведення. 

Технічна творчість має свої цілі і результати та спрямована на задоволення 
відповідних суспільних потреб. Причина завжди породжує наслідок, але це 
твердження не можна абсолютизувати, оскільки такий процес може здійснитися 
лише в разі, якщо для цього є необхідні умови. За їх відсутності наслідок не настає, 
хоча причина наявна.  

Причини, що віддаляють застосування знань у сфері науково-технічного 
прогресу від моменту їх отримання досить різні. Це не лише відсталість людської 
думки, але й умови історичного розвитку народів, політичні, фінансово-
економічні, побутові і, врешті, правові чинники, які відволікають людей від 
правильного вибору та оцінки важливості тих чи інших питань життя і пізнання. 

Серед причин, що перешкоджають активізації творчої ініціативи громадян, 
мабуть, особливо значущі фінансово-економічні. Крім фінансових причин, іннова-
ційну активність новаторів в нашій країні стримують високий ступінь ризику 
опинитися інтелектуально обкраденим, відсутність достатньо оснащеної науково-
дослідної та дослідно-експериментальної бази, необхідної інформації, зокрема мар-
кетингової. 

Правові аспекти науково-технічної творчості часто трактуються невиправдано 
вузько. Численні висловлювання з цього питання можуть бути зведені до такого: 
а) творчість – вид діяльності людини; б) це діяльність розумова (інтелектуальна); 
в) вона завершується нематеріальним продуктом; г) сам процес творчості не може 
бути предметом правового регулювання, тому що є суто індивідуальним. 

Тим часом творчість є динамічною, коли чергуються періоди піднесення та 
спаду, поясненням чому служить не стільки активність (інертність) суб’єкта 
інтелектуальної діяльності сама собою, скільки навколо нього формується система 
суб’єктивно-об’єктивних відносин. Останні можуть і мають бути регламентовані 
нормативно, причому ці відносини входять у предмет різних галузей права і 
становлять комплекс суспільних відносин: цивільно-правових, адміністративних, 
господарських, фінансових, трудових та ін. Тому логічно визнати, що патентне 
(винахідницьке) право не є самостійною галуззю права, а комплексним правовим 
інститутом. 

Так ідею про кваліфікацію патентного права як самостійної галузі російського 
права в цій статті відкинуто. Під патентним правом пропонується розуміти правовий 
інститут, що об’єднує сукупність норм, які покликані регулювати суспільні відносини, 
що виникають у зв’язку зі створенням і оформленням технічних рішень в цілях 
інтенсифікації виробництва, підвищення його ефективності, а також визнання та 
юридичного оформлення авторства і виключних прав на результати інтелектуальної 
діяльності, матеріального і морального стимулювання творчої ініціативи фізичних 
осіб, охорони створюваних технічних нововведень. 

З наведеного визначення, доходимо висновку про те, що сукупність норм 
патентного права найближче співвідноситься з положеннями інноваційного права, а 
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тому має бути включена як самостійний елемент до складу комплексної інтегрованої 
правової освіти – інноваційного права. 
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УДК 347.1  

КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДІВ АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ  
ТА СУБСИДІАРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ  

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

C. Клім 

Національний університет «Одеська юридична академія» 
вул. Піонерська, 2, 65009 Одеса, Україна 

Стаття присвячена визначенню співвідношення міжгалузевої та внутрішньо-
галузевої аналогії закону із субсидіарним застосуванням норм. Виокремлені критерії 
розмежування даних правових категорій та висвітлений механізм реалізації аналогії 
закону та субсидіарного застосування норм у цивільному праві України. 

Ключові слова: прогалина, внутрішньогалузева аналогія закону, міжгалузева 
аналогія закону, субсидіарне застосування норм. 

Цивільне право України через диспозитивний метод правового регулювання та 
широку свободу дій його суб’єктів є саме тією галуззю приватного права, для якої 
прогальність законодавства не є аномальним явищем, у зв’язку з чим, у випадку 
звернення до суду за захистом порушених цивільних прав та інтересів, правова 
регламентація яких не передбачена, перед суддею постає питання пошуку таких 
засобів подолання прогалин, які б одночасно були оперативними та забезпечували 
законність під час вирішення справи, оскільки Цивільний процесуальний кодекс 
України забороняє відмову у здійсненні правосуддя з мотивів відсутності, 
неповноти, нечіткості або суперечливості законодавства. Заповнення прогалин у 
цивільному законодавстві шляхом внесення відповідних змін та доповнень, звісно, 
є надійною основою стабільної та ефективної регламентації правовідносин, але 
довготривалість цього процесу призвела до того, що законодавець був вимушений 
передбачити такий регулятор суспільних відносин, як аналогія закону. 

Актуальність обраної тематики зумовлена виявленням юридичної природи 
субсидіарного застосування норм та аналогії закону, оскільки думки науковців у 
більшості випадків зводяться до того, що субсидіарне застосування норм є видом 
аналогії закону та його метою слугує подолання прогалин, але в такому випадку 
постає питання щодо доцільності виділення поняття субсидіарного застосування 
норм загалом. Крім того, не з’ясованими залишаються правові підстави субсидіарного 
застосування цивільних норм та механізм його дії під час регулювання відносин у 
сфері публічного та приватного права. 

Проблеми виявлення та подолання прогалин шляхом застосування юридичної 
аналогії були предметом дослідження вітчизняних та закордонних науковців, 
зокрема розробкою теоретичної конструкції аналогії займалися В.І. Акімов, 
А.В. Ашихміна, А.К. Бєзіна, В.А. Божок, А.Т. Боннер, Є.В. Васьковський, С.І. Віль-
нянський, М.М. Вопленко, А.І. Дрішлюк, І.Я. Дюрягін, В.К. Забігайло, Т.М. Карнаух, 
В.М. Карташов, В.М. Коваль, М.М. Коркунов, В.В. Лазарєв, Р.З. Лівшиц, В.М. Ліхачьов, 
Р.А. Майданник, С.А. Муромцев, П.Є. Недбайло, І.Г. Ошанський, К. Побєдоносцев, 
С.О. Погрібний, І.А. Покровський, І.В. Спасибо-Фатєєва та ін. Незважаючи на 
досить велику кількість наукових доробок з питань подолання прогалин, на сьогодні 
не з’ясованими залишаються питання умов, підстав та суб’єктів застосування 
аналогії закону й субсидіарного застосування норм, внаслідок чого метою статті є 
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виокремлення розрізнювальних ознак даних правових категорій за вищезазначеними 
критеріями. 

Виділяючи два види аналогії закону – внутрішньо- та міжгалузеву аналогію 
закону, постає необхідність чіткого відмежування цих різновидів аналогії закону 
від субсидіарного застосування цивільних норм. Почнемо із співвідношення із 
внутрішньогалузевою аналогією за такими критеріями:  

За правовою природою: 
– аналогія закону (як внутрішньогалузева, так і міжгалузева) є засобом і 

правового регулювання; 
– субсидіарне застосування норм є техніко-юридичним прийомом. 
За правовими підставами використання й застосування: 
– підставою для здійснення регулятивної дії внутрішньогалузевої аналогії 

закону є ст. 8 ЦК України; 
– підставою субсидіарного застосування цивільних норм є ст. 9 ЦК України, 

ст.ст. 8, 12 СК України, а також інші норми, що мають бланкетний, відсилочний 
характер. 

За розрізняльними умовами використання й застосування: 
– умовами реалізації аналогії закону є наявність: 1) прогалини в законодавчій 

регламентації цивільних відносин; 2) норми цивільного законодавства, що регулює 
подібні за змістом відносини. 

– умовами субсидіарного застосування цивільних норм є: 1) відсутність без-
посередньої регламентації фактичних відносин у статті нормативно-правового акта; 
передбачуваність застосування норм суміжних галузей права законодавцем для 
врегулювання цих відносин; наявність норми, що вичерпно регламентує відносини. 

За сферою реалізації: 
– внутрішньогалузева аналогія закону використовується й застосовується 

лише в рамках однієї галузі права; 
– субсидіарне застосування норм передбачає взаємодію суміжних галузей 

права. У випадках, прямо передбачених законодавцем, цивільне законодавство 
субсидіарно застосовується для врегулювання відносин, що виникають у сфері 
публічного права. 

Якщо відмежування внутрішньогалузевої аналогії субсидіарного застосування 
цивільних норм в цілому не викликає труднощів, то при співвідношенні між-
галузевої аналогії закону й субсидіарного застосування норм можуть виникнути 
дискусійні питання, що зумовлено задіянням норм суміжних галузей права у першому 
та в другому випадках. Але в ході системного аналізу чинного законодавства можна 
виділити такі критерії розмежування:  

За правовими підставами: 
– міжгалузева аналогія закону застосовується на підставі ст. 8 ЦПК України; 
– підставою субсидіарного застосування цивільних норм є, як вже було 

зазначено, ст. 9 ЦК України та відповідні галузеві бланкетні норми. 
За суб’єктами здійснення регулятивної дії: 
– суб’єктами застосування міжгалузевої аналогії є лише судові органи. 

Вважаємо, що такий підхід законодавця є цілком обґрунтованим, оскільки в разі 
застосування міжгалузевої аналогії закону відбувається розширення сфери 
правового регулювання певної галузі права за рахунок наявної прогалини, вналідок 
чого необхідно чітко усвідомлювати межі публічного та приватного права, що 
потребує високого рівня професіоналізму та кваліфікації. 

– субсидіарне застосування норм може здійснюватись усіма учасниками 
цивільних правовідносин (наприклад, в разі укладення шлюбного контракту 
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подружжя може використовувати норми Цивільного кодексу України щодо спільної 
дольової власності чи спільної сумісної власності). Безумовно, такий юридико-
технічний прийом можуть застосовувати й правозастосовчі органи, про що 
свідчить власне його назва. 

За сферою застосування: 
– міжгалузева аналогія закону можлива лише в рамках приватно-правових 

відносин суміжних галузей права; 
– субсидіарно норми застосовуються в тих випадках, коли на це є вказівка 

законодавця (як щодо приватно-правових відносин, так і щодо відносин, що мають 
публічно-правовий характер). 

За умовами реалізації: 
– оскільки міжгалузева аналогія є видом аналогії закону, для неї характерні 

встановлені законодавцем у ст. 8 ЦПК України умови застосування: наявність про-
галини у законі та існування норми, що регулює подібні за змістом відносини. Але 
встановлена в ст. 15 ЦПК України підвідомчість справ, зумовлює захист порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із право-
відносин, які входять у сферу правового регулювання як суто приватноправових 
галузей права (цивільне право), так і галузей права, що мають «подвійну» правову 
природу (земельне, трудове право та ін.), з огляду на що додатковими умовами 
застосування міжгалузевої аналогії закону є: схожість методів правового регулювання; 
генетичний зв’язок галузей права. Звертаємо увагу на ту обставину, що генетичний 
зв’язок галузей права був з’ясований шляхом аналізу ст. 9 ЦК України (яка перед-
бачає субсидіарне застосування норм), а не ст. 15 ЦПК України. Така позиція 
зумовлена тим, що до кола цивільних справ не включений захист прав та інтересів, 
що виникають із майнових відносин у сфері господарювання, які регулюються 
Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей регламентації, встанов-
лених законом; 

– умови субсидіарного застосування визначені вище. 
З метою остаточного усвідомлення розмежування міжгалузевої аналогії закону 

та субсидіарного застосування норм наведемо такий приклад: виявляє інтерес 
застосування положень стст. 79–89, 164 Житлового кодексу РСР 1983 р., що перед-
бачають можливість обміну наймачами жилого приміщенні, встановлює порядок 
обміну жилими приміщеннями, умови, за якими такий обмін не допускається до 
цивільних правовідносин з найму житла, оскільки Цивільний кодекс не регулює такі 
дії наймачів. Постає питання: у цій ситуації правозастосовець використовуватиме 
міжгалузеву аналогію закону чи субсидіарне застосування правових норм? У разі 
застосування норм Житлового кодексу РСР про право обміну житла наймачем до 
цивільних правовідносин ми говоримо про міжгалузеву аналогію закону, оскільки, 
по-перше, немає відсилки законодавця, яка б передбачила можливість субсидіарного 
застосування норм ЖК РСР до цивільних відносин; по-друге, наявна прогалина у 
цивільному законодавстві. 

Оскільки аналогія закону поділяється на внутрішньо та міжгалузеву, виникає 
запитання, яка з них має застосовуватись першочергово. Підкреслюємо термін 
застосовуватися у зв’язку з тим, що буде йтися про судові органи (по-перше, тому 
що аналогія закону розглядається як засіб правового регулювання, який у 
цивільному праві України є суб’єктивним правом учасників цивільних відносин та 
їх врегулювання за допомогою норм ЦК України, інших актів цивільного 
законодавства (внутрішньогалузева аналогія), по-друге, на підставі ст. 8, 15 ЦПК 
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України лише судові органи можуть застосовувати і міжгалузеву аналогію закону, і 
внутрішньогалузеву аналогію закону, внаслідок чого лише для суддів це питання є 
нагальним). Аналіз системи чинного законодавства дав підстави зробити такі 
висновки: по-перше, оскільки ст. 8 Цивільного кодексу України закріплює суб’єк-
тивне право учасників цивільних відносин на подолання прогалин за допомогою 
аналогії закону, першочергово відбувається порушення цього суб’єктивного права, 
відповідно правозастосовець повинен від початку звернутися до ч. 1 ст. 8 ЦК 
України (встановлює внутрішньогалузеву аналогію) з метою поновлення порушеного 
права, і лише у випадку відсутності норм ЦК та інших актів цивільного 
законодавства, які б регулювали подібні за змістом відносини, шукати потрібну 
регламентацію у законах суміжних галузей права. 

Так, на сьогоднішній день як визначення правових підстав, так і «механізм» 
реалізації аналогії закону та субсидіарного застосування цивільних норм є 
складним розумовим процесом. Так, у випадку виявлення прогалини у законодавчій 
регламентації цивільних відносин правозастосовець як правові підстави засто-
сування внутрішньогалузевої аналогії закону повинен зазначити ч. 1 ст. 8 ЦК 
України (як наслідок порушення суб’єктивного права), ч. 8, 9 ст. 8 ЦПК України, 
(яка закріплює обов’язок суду застосувати аналогію закону у випадку неповноти 
чи відсутності законодавства); для міжгалузевої аналогії закону, – ч. 8, 9 ст. 8, 
ст. 15 ЦПК України. Правовою підставою для субсидіарного застосування норм є 
ст. 9 Цивільного кодексу України. 
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ОТ СУБСИДИАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ 

С. Клим 

Национальный университет 
«Одесская юридическая академия»  

ул. Пионерская, 2, 65009 Одесса, Украина 

Статья посвящена определению соотношения межотраслевой и внутриотраслевой 
аналогии закона с субсидиарным применением норм. Выделены критерии разграничения 
данных правовых категорий и раскрыт механизм реализации аналогии закона и 
субсидиарного применения норм в гражданском праве Украины. 

Ключевые слова: пробел, внутриотраслевая аналогия закона, межотраслевая 
аналогия закона, субсидиарное применение норм. 
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The article is devoted to defining the correlation of inter-field and intra-field analogy of law 
with vicarious norms application. Delineation criteria of these categories are singled out. The 
realization mechanism of law analogy and application of vicarious norms in civil law of Ukraine 
is highlighted. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСНОВНИКА ТА УЧАСНИКА 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

І. Краєвський 

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

У статті досліджено цивільно-правові засади статусу суб’єктів «засновницьких 
відносин» (засновників ТзОВ) та суб’єктів корпоративних відносин (учасників ТзОВ). 
Звернено увагу на наявні суперечності у правовому регулюванні та запропоновано 
критерій для розмежуванні підвідомчості корпоративних спорів.  

Ключові слова: засновник, учасник, товариство з обмеженою відповідальністю, 
корпоративні права, момент набуття корпоративних прав. 

У статті визначено засади щодо диференціації понять «засновник» та «учасник» 
товариства з обмеженою відповідальністю. Для цього визначається критерій для 
розмежування, а також встановлюється коло суб’єктів тих відносини, які вчиняють 
весь комплекс юридичних дій під час створення господарського товариства, та 
суб’єктів корпоративних відносин.  

Науково-теоретичною базою при написанні статті слугували праці вітчизняних 
вчених: В.Е. Беляневича, О.М. Вінник, О.Р. Кібенко, В.М. Коссака, В.М. Кравчука, 
І.М. Кучеренко, Р.А. Майданника, М.В. Оприска, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.І. Тать-
кова, В.І. Цікала, В.С. Щербини та ін. У статті робиться спроба у новому аспекті 
висвітлити співвідношення понять засновник та учасник товариства з обмежено 
відповідальністю. Додатково проаналізовано матеріали судової практики. 

Законодавець передбачає у статтях 114, 116, 117, 141 Цивільного кодексу 
України, статтях 3, 10, 11 Закону України «Про господарські товариства» правові 
засади статусу учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Поміж тим у 
Цивільному кодексі, як і в Законі, поряд із «учасником» вживається поняття 
«засновник» юридичної особи. Проте правовий статус засновника товариства не 
визначено. 

Проаналізувавши наукову думку, норми чинного законодавства та матеріали 
судової практики, визначимо засадничі характеристики понять «засновник» та 
«учасник» товариства з обмеженою відповідальністю. Для розмежування застосуємо 
такий критерій, як момент набуття корпоративних прав. 

Отож, при розмежуванні керуємось таким. Учасник товариства з обмеженою 
відповідальність завжди асоціюється із самим товариством. Між господарським 
товариством і його учасником виникають взаємні правові зв’язки, які називають 
корпоративними (особливий вид цивільних відносин). Саме із виникненням 
корпоративних відносин можна пов’язати правовий статус учасника певного 
конкретного товариства з обмеженою відповідальністю. 

Із ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» вбачається, що госпо-
дарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені 
на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їхнього 
майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Тобто встановлена 
обов’язкова майнова участь у господарському товаристві у формі вкладу в статутний 
капітал. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» та 
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частини першої ст. 113 Цивільного кодексу України вже сформований статутний 
капітал ділиться на частки між учасниками. Тому учасник товариства обов’язково 
володіє часткою у статутному капіталі. Із частки у статутному капіталі товариства 
випливають правомочності на участь цієї особи в управлінні цим товариством, 
отримання певної частки його прибутку (дивідендів) та активів у разі ліквідації 
останнього, а також інші правомочності. Тобто йдеться про набуття учасником ТзОВ 
корпоративних прав та можливість вступу у корпоративні відносини. У підсумку 
вбачається, що учасником господарського товариства (у тому числі ТзОВ) є особа, 
що набула частку у статутному капіталі ТзОВ, та володіє комплексом правомоч-
ностей (корпоративними правами), що пропорційний до її майнового вкладу. 

Поняття корпоративних прав подано у Господарському кодексі України. 
Зокрема, у ст. 167 цього кодексу визначено, що корпоративні права – це права особи, 
частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що 
охоплюють правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською 
організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та 
активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 
передбачені законом та статутними документами. Зміст корпоративних прав 
розкривається у Цивільному кодексі України. 

Із наведеного у Господарському кодексі України визначення корпоративних 
прав та частини четвертої ст. 87 Цивільного кодексу України вбачається, що 
корпоративні права виникають в особи та можуть бути здійснені лише в межах 
товариства з обмеженою відповідальністю з моменту його державної реєстрації. 
Тобто вже з моменту внесення запису про юридичну особу в Єдиний державний 
реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, особу, яка володіє часткою 
у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, можна називати 
учасником такого товариства. 

Проте, із наведеного правила є винятки. Зокрема, йдеться про набуття корпо-
ративних прав у разі відчуження учасником товариства своєї частки третім особам. 
За таких обставин особа набуває корпоративних прав з моменту відчуження 
учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) 
третім особам. Тобто з моменту вчинення правочину, за яким третя особа придбала 
корпоративні права, ця особа стає учасником такого товариства з обмеженою 
відповідальністю.  

Наступними винятками є перехід частки до спадкоємця фізичної особи або 
правонаступника юридичної особи – учасника товариства, вступ у товариство 
нового учасника, який своїм внеском збільшує статутний капітал підприємства. У 
цих випадках особа набуває корпоративних прав з моменту прийняття рішення 
загальними зборами юридичної особи про вступ у товариство нового учасника. 

Підсумовуючи наведене, можна ствердити, що за моментом набуття корпо-
ративних прав учасники поділяються на тих, які їх набувають: 

1) з моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю; 
2) з моменту придбання частки за правочином; 
3) з моменту прийняття рішення загальними зборами про вступ нового 

учасника у товариство. 
Як бачимо із норм цивільного законодавства, законодавець також вживає 

поняття «засновник» юридичної особи. Визначимо засадничі характеристики цього 
суб’єкта цивільних відносин. 

Якщо проаналізувати сутність відносин, в які вступають згадані особи через 
призму норм об’єктивного права, то можна визначити певні особливості правового 
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статусу «засновника» товариства з обмеженою відповідальністю. Національне 
законодавство хоча і не дає визначення поняття засновника, проте встановлює 
особливі характеристики суб’єкта цивільних правовідносин, його права і обов’язки 
спрямовані на створення юридичної особи.  

Суб’єкт цивільного права набуває можливості реалізувати своє право на 
свободу підприємницької діяльності (ст. 42 Конституції України) та створити 
товариство з обмеженою відповідальністю за таких умов: 

– фізична особа має володіти правоздатністю та повною дієздатністю. 
Звертаючись до норми цивільного законодавства, розуміємо, що здатність мати 
цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи (ч. 1 
ст. 25 Цивільного кодексу України). Щодо дієздатності, то набуття її у повному 
обсязі, необхідному для заняття підприємницькою діяльністю, визначається із 
прив’язкою до віку особи. За загальним правилом повну дієздатність має особа, яка 
досягла 18 років (ч. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України). Проте в силу положень 
ст. 32 Цивільного кодексу України фізична особа у віці від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право бути учасником (засновником) 
юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами 
юридичної особи. Крім того, згідно з положеннями ст. 3 Закон України «Про 
господарські товариства» іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні 
юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та 
учасниками господарських товариств на рівні з громадянами та юридичними 
особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України. 
Також правом на створення товариства з обмеженою відповідальністю наділені 
юридична особа, держава (в особі органів державної влади), Автономна Республіка 
Крим та територіальна громада (в особі органів місцевого самоврядування), що 
вбачається із положень частини третьої ст. 167, ч. 3 ст. 168 та частини третьої 
ст. 169 Цивільного кодексу України; 

– товариство з обмеженою відповідальністю може бути створене і одним 
засновником, про що зазначено у частині першій ст. 140 Цивільного кодексу 
України. Також законом (ст. 50 Закону України «Про господарські товариства») 
визначено, що максимальна кількість учасників товариства з обмеженою 
відповідальністю може досягати 100 осіб. Наведену норму можна застосувати до 
засновників так. Кількість осіб, які є засновниками товариства з обмеженою 
відповідальність, не може перевищувати 100 чоловік. Недотримання цієї вимоги є 
підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи у 
зв’язку з невідповідністю установчих документів до вимог закону відповідно до 
ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців»; 

– додатково із ч. 2 ст. 141 Цивільного кодексу України вбачається, що товариство 
з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним засновником інше 
господарське товариство, учасником якого є одна особа. Особа може бути заснов-
ником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного 
учасника. Юридичний наслідок недотримання цієї вимоги передбачений у ст. 27 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців»; 

– певні види суб’єктів господарювання у формі ТзОВ можуть мати особливі 
вимоги до засновників. Наприклад, засновниками фондової біржі (у кількості не 
менше 20 осіб) можуть бути тільки торговці цінними паперами, які мають ліцензію 
на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх 
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об’єднання, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами. При 
цьому частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 
5 відсотків статутного капіталу фондової біржі (ст. 21 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р., із подальшими змінами). 

Засновники наділені цивільним законодавством комплексом необхідних право-
мочностей для вчинення юридичних дій при створенні товариства з обмеженою 
відповідальністю. Ці особи діють в межах цивільних відносин (назвемо їх 
«засновницькими»), не набувають корпоративних прав та не можуть бути 
учасниками корпоративних відносин. Важливо наголосити, що з моменту набуття 
особою корпоративних прав (набуття частини у статутному капіталі товариства з 
обмеженою відповідальністю, вступу у товариство), така особа (засновник або інша 
особа) стає учасником товариства з обмеженою відповідальністю та самостійним 
суб’єктом корпоративних відносин поряд із товариством з обмеженою відпо-
відальністю. Тобто особи, які вчиняють дії, пов’язані із створенням господарського 
товариства (засновники) можуть згодом називатись учасниками (тобто особами, які 
беруть участь вже у відносинах із новоствореним суб’єктом права – товариством з 
обмеженою відповідальністю). З іншого боку, не кожного учасника товариства з 
обмеженою відповідальністю можна назвати його засновником (не кожен учасник 
брав участь у створенні товариства). Такими є особи, що вступили у вже створене 
товариство з обмеженою відповідальністю. 

Підсумком наведеного наукового дослідження є твердження про те, що 
засновник товариства з обмеженою відповідальність не набуває корпоративних 
прав та не бере участі у корпоративних відносинах. Учасником товариства з 
обмеженою відповідальністю стає засновник або інша особа, яка набула частку у 
статутному капіталі цього товариства та володіє корпоративними правами, обсяг 
яких пропорційний до її майнового внеску. 

Враховуючи напрацьовану наукову позицію, пропонуємо вилучити поєднання 
у нормі закону цих термінів, у відносинах, де або засновник або учасник не можуть 
брати участі. Зокрема, у частині першій ст. 87 Цивільного кодексу України 
зазначено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розроб-
ляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма 
учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх 
затвердження. Пропонуємо вилучити термін «учасники» із цього речення, оскільки 
на стадії створення юридичної особи жодних учасників немає, та й не може бути. 
Це пояснюють тим, що поняття учасника господарського товариства пов’язане 
винятково із створеною (зареєстрованою) юридичною особою. Тому до моменту 
державної реєстрації юридичні дії вчиняють лише засновники. 

Із аналогічної мотивації потребує внесення змін і частина 3 статті 96 Цивільного 
кодексу України.  

Також вважаємо, що відповідно до наведеного помилково згадувати про 
можливість прийняття рішення про припинення юридичної особи її засновниками 
(частина друга ст. 105 Цивільного кодексу України). Засновники автоматично 
після державної реєстрації стають її учасниками. 

У судовій практиці трапляються труднощі під час визначення підвідомчості 
корпоративних спорів. До цього підштовхує низка передумов. Найперше, це 
положення п. 1 ч. 4 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, який 
по-різному тлумачать суди. Так, Вищий господарський суду України у справі за 
позовом особа 4 до відкритого акціонерного товариства «Холдингова компанія 
«Укркомунмаш» та Фонду державного майна України про визнання недійсним 
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правочину (постанова від 13.09.2010 р.) згадану норму тлумачить так: «До 
підвідомчості господарського суду віднесено дві категорії спорів: а) будь-які 
справи, що виникають із корпоративних відносин у спорах між господарським 
товариством та його учасником (засновником, акціонерами) у тому числі 
учасником, який вибув; б) справи, що виникають з корпоративних відносин у 
спорах між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств 
про те, лише ті, які пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та 
припиненням діяльності цього товариства [13]. Аналогічне тлумачення дано у 
постанові Вищого господарського суду України від 28.11.2011 р. у справі 
№ 7/5005/9654/2011 [16]. 

Із наведеного вбачається, що господарським судам підвідомчі спори між 
учасниками товариства з обмеженою відповідальністю з приводу створення 
товариства. Таке трактування видається неправильним з огляду на таке. Найперше, 
правовий статус учасника товариства з обмеженою відповідальністю виникає від 
часу набуття корпоративних прав. На стадії створення товариства особа не набуває 
корпоративних прав, оскільки тут діють не корпоративні, а «засновницькі 
відносини». Засновницькі відносини виникають між суб’єктами, що вчиняють весь 
комплекс юридично значущих дій спрямованих на створення господарського 
товариства. Ці відносини за своєю правовою природою є цивільними відносинами та 
виникають між засновниками. По-друге, у разі створення товариства з обмеженою 
відповідальністю фізичними особами, в силу положень ст. 1 Господарського 
процесуального кодексу України, такий спір підлягає вирішенню загальним судом. 
Тому потрібно внести зміни у п. 1 ч. 4 ст. 12 Господарського процесуального кодексу 
України («Справи, підвідомчі господарським судам») та ч. 6 ст. 16 Господарського 
процесуального кодексу України («Виключна підсудність справ»). Зокрема, потрібно 
вилучити із вказаних положень слово «засновник».  

Прикладний характер цього наукового дослідження зводиться до такого. 
Обов’язковому з’ясуванню господарськими судами при визначенні підвідомчості 
справ, що виникають із корпоративних відносин підлягає факту набуття особою 
корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю. Ускладнюють 
завдання суду значна кількість учасників спору, складений предмет позову та обсяг 
матеріалів, що підлягають дослідженню. Тому доцільно було б використовувати 
положення цієї статті у розрізі встановлених моментів набуття корпоративних 
прав. 

У практичній діяльності суди допускають помилки у разі визначення під-
відомчості спорів, що виникають з корпоративних відносин. Як убачається із 
постанов та ухвал Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду 
України та Вищого господарського суду України, однією із причин є неправильне 
визначення моменту набуття корпоративних прав (тобто чи мало місце порушення 
корпоративних права учасника товариства). 

Зокрема, Вищим господарським судом України у постанові від 28.11.2011 р. у 
справі № 7/5005/9654/2011 підтримано позицію апеляційного суду, яким скасовано 
ухвалу суду першої інстанції про припинення провадження у справі, на підставі 
п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України з підстав непідвідомчості даного спору господарським 
судам. Мотивовано постанову тим, що позовні вимоги направлені на захист 
порушеного переважного права позивача як учасника товариства на придбання 
частки у статутному капіталі товариства. Аналогічно діяв Вищий господарський 
суд України у справах № 3/5027/104/2011 постанова від 12.10.2011, № 2/122 
постанова від 09.11.2011 р. [14, 15]. 
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Вищий адміністративний суду України (ухвала від 25.08.2010 р.) у справі 
№ 2/361(2-а-7831/08) за позовом ОСОБА_4 до Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації Київської області (за участю третіх осіб – товариства з 
обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Білогородка», державного реєстратора 
Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області), про 
визнання протиправним рішення, погодився з висновком суду апеляційної 
інстанції, яким скасовано постанову окружного адміністративного суду. Зазначив, 
що предметом спору в цьому випадку є визнання недійсним рішення загальних 
зборів учасників господарського товариства, а вимога до суб’єкта владних 
повноважень про державну реєстрацію припинення юридичної особи є похідною, 
тому такий спір має розглядатися в порядку господарського судочинства [17]. 

Верховний Суд України (діяв як касаційна інстанція) у справі за позовом 
особа_3 до особа_4, особа_5, ТзОВ «Ферреспо» про визнання договору (про 
укладення основного договору купівлі корпоративних прав) недійсним, скасував 
ухвалу апеляційного суду, справу передав на новий розгляд (ухвала від 
10.02.2010 р.). При цьому зазначив, що укладення попереднього договору не 
пов’язано зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності 
товариства, а тому висновок апеляційного суду про закриття провадження у справі 
на підставах, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України, є неправильним [20]. 

У постановах Верховного Суду України від 17.11.2009 р. (спадкоємець, який 
ще не став учасником товариства), від 01.09.2009 р. № 9/53/07, суд також вказує на 
неправильне визначення господарськими судами підвідомчості спору [18, 19]. 

Отже, наукова ідея цієї статті спрямована на виділення окремо у правовому 
просторі понять засновник та учасник господарського товариства (у тому числі 
ТзОВ). Власну позицію підкреслюю за допомогою такого критерію розмежування, 
як момент набуття корпоративних прав. Як наслідок стверджую, що засновник 
товариства з обмеженою відповідальність не набуває корпоративних прав та не 
бере участі у корпоративних відносинах. Учасником товариства з обмеженою 
відповідальністю стає засновник чи інша особа, яка набула частку в статутному 
капіталі цього товариства та володіє корпоративними правами, обсяг яких 
пропорційний до її майнового внеску. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСНОВАТЕЛЯ И УЧАСТНИКА 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

И. Краевский 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье исследуются гражданско-правовые принципы статуса субъектов «учредитель-
ных отношений» (основателей ООО) и субъектов корпоративных отношений (участников 
ООО). Обращается внимание на существующие недостатки в правовой регуляции и 
предлагается критерий для разграничениия подведомственности споров. 

Ключевые слова: основатель, участник, общество с ограниченной ответствен-
ностью, корпоративные права, момент приобретения корпоративных прав. 
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УДК 347.234 

ОБТЯЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО 

У. Кубара 

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

Досліджено правову природу обтяження права власності на майно. Проаналізовано 
співвідношення поняття обтяження права власності з поняттям «право на чужу річ». 
Зіставлено зміст термінів «обмеження» та «обтяження» з визначенням їх поняття. 

Ключові слова: обтяження права власності, користування/розпорядження чужою 
річчю, обмежене речове право. 

Обтяження права власності на майно відбувається через вплив речових прав на 
права власника. Оскільки будь-яке речове право (емфітевзис, суперфіцій, сервітут) 
своїм існуванням та встановленням обмежує права власника, то власник повинен 
утримуватися від певних дій, в тому числі не чинити перешкод для особи, яка має 
обмежене речове право. 

Сама назва Книги третьої ЦК України – «Право власності та інші речові 
права» наштовхує на думку, що посеред інших речових прав законодавець виділяє 
саме право власності, роблячи на ньому акцент шляхом відведення першості у 
назві та виокремлення серед речових прав. Так, право власності є основним 
речовим правом та центральним правовим інститутом, що визначає характер усіх 
інших інститутів приватного права у будь-якій правовій системі. 

Ще більш практичну вказівку на первинний характер права власності порівняно 
з іншими речовими правами відшукуємо в іншому законодавчому акті України – 
Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», де законодавець зазначає, що такі речові права на нерухоме майно, як 
право володіння; сервітут; емфітевзис; суперфіцій; право господарського відання; 
право оперативного управління; право постійного користування та право оренди 
земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею чи іншими 
капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління 
майном; а також інші речові права відповідно до закону, є похідними і реєструються 
після державної реєстрації права власності на таке майно. Так, і в цій нормі 
український законодавець стверджує про похідний характер права володіння, 
сервітутного права, емфітевзису та суперфіцію порівняно з правом власності на 
нерухоме майно. 

ЦК України визначає, що правом власності є право особи на річ (майно), яке 
вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб 
(ч. 1 ст. 316 ЦК України). 

У відносинах власності тісно переплетені дві їх сторони: «благо» володіння 
майном, отримання доходів В разі реалізації своїх прав та виконання обов’язків 
власник зобов’язаний дотримуватися моральних засад суспільства, а також 
утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або 
законом (ч. 2 ст. 319; ч. 1 ст. 322 ЦК України). Усім власникам забезпечуються рівні 
умови здійснення своїх прав. Власник не може використовувати право власності на 
шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 
екологічну ситуацію та природні якості землі. Держава не втручається у здійснення 
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власником права власності. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена 
або власника зобов’язано допустити до користування його майном інших осіб лише 
у випадках і в порядку, встановлених законом. З цього приводу науковці зазначають, 
що право власності поступово втрачає такі свої ознаки, як абсолютність та 
всеосяжність. Зокрема, ст. 41 Конституції України проголошує, що використання 
власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, 
погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. Отже, суспільство 
потребує встановлення обмежень волевиявлення суб’єктів правовідносин. Чим вище 
рівень розвитку суспільства та держави, тим більшого значення набувають принципи 
суспільної необхідності, права та законні інтереси окремої особи та суспільства в 
цілому. 

Щодо поняття обтяження права власності на майно, дуже часто в науковій 
літературі воно ототожнюється з поняттям обмеження права власності. Хоча 
доцільніше застосовувати термін обтяження, оскільки, виходячи з вищенаведеного, 
обмеження права власності означало б обмеження повноважень власника – тоді 
право власності втрачало б абсолютний характер, що, по суті, є недопустимим. 
Тоді як встановлення інших речових прав щодо права власності становить собою 
певну визначену форму обтяження права власності, що передбачає обмежений 
доступ носіїв цих речових прав до якогось з елементів тріади права власності, що, 
своєю чергою, може бути зумовлено доброю волею власника чи об’єктивною 
необхідністю. 

Права на чужі речі (майно) і право власності тісно переплітаються. Спільним 
для права власності і речових прав є те, що об’єктом цих прав слугує матеріальна 
річ, а не право потребувати від власника певної поведінки (дії). Це право не завжди 
залежить від волі власника майна. Встановлення права на чуже майно може 
залежати від волі власника цього майна, але коли воно вже встановлено, змінити 
його чи припинити власник не може. Більше того, право володіння, користування 
чи розпорядження чужим майном обмежує право власності власника цього майна 
тою мірою, в якій воно надано суб’єктові права на чужу річ. Власник речі (майна) 
не може обмежити володіння, користування чи розпорядження суб’єкта права на 
чужу річ. Спільними Є правомочності суб’єкта права власності і суб’єкта права на 
чужу річ (майно). Власник має право володіти, користуватися і розпоряджатися 
майном на свій розсуд. Суб’єкт права на чужу річ також має право володіти, 
користуватися і у випадках, передбачених законом, розпоряджатися чужою річчю 
(майном). Але при цьому потрібно мати на увазі, що обсяги цих правомочностей 
різні. Право володіння, користування і розпорядження чужою річчю (майном) за 
загальним правилом є обмеженим. Водночас воно в цій частині обтяжує право 
власності. Право на чужу річ (майно) виникає з права власності та існувати окремо 
без права власності не може [8, с. 277–278]. 

Для задоволення тих чи інших потреб у тій чи іншій речі не обов’язково 
набувати на неї право власності. Це не завжди економічно вигідно [8, с. 276]. 
Речові права на чуже майно виникають у тих випадках, коли особа не може 
задовольнити свої потреби за рахунок використання власного майна, і постає 
потреба скористатися чужим. Право на чужу річ може виникати і у разі 
необхідності надійно захистити свої права шляхом застави чи притримання 
[7, с. 497]. Справді, людина може цю річ взяти в оренду, прокат, найм, тобто 
укласти з власником цієї речі відповідний договір. Але володіння і користування 
чужою річчю на підставі договору все ж ставить особу, яка має намір володіти чи 
користуватися чужою річчю (майном), в залежність від власника. Останній може в 
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будь-який момент розірвати укладений договір і припинити володіння чи 
користування чужою річчю. Особа, яка має намір володіти чи користуватися 
чужою річчю, зацікавлена у більш тривалих і, головне, стабільних відносинах. 
Тому законодавець намагається знайти такі правові способи встановлення 
володіння і користування чужим майном, які меншою мірою ставили б у 
залежність від власника цього майна та гарантували безперервну тривалість і 
стабільність зазначеного володіння та користування [8, с. 276–277].  

Обтяження права власності в європейських континентальних правопорядках 
виникли і розвинулись у зв’язку з необхідністю юридично забезпечити економічно 
необхідну участь не власників у користуванні вже присвоєної власниками чужої 
нерухомості, головно – земельних ділянок. Адже кількість принагідної для 
використання землі самою природою є обмеженою, відносно невеликою, тоді як 
для ведення господарської та іншої діяльності земля необхідна багатьом особам, 
котрі не є власниками земельних ділянок (що і тягне об’єктивно обумовлене 
публічними інтересами обмеження повноважень їхніх власників). Тому майже всі 
обмежені речові права (за винятком права застави та притримання) мають об’єктом 
нерухоме майно (речі), тоді як об’єктом права власності є й нерухомі речі [1, c. 79]. 

Обтяженням права власності в контексті прав на чуже майно можна вважати 
законодавчо передбачену можливість встановлення обмежених речових прав. 
Речові права на чуже майно – права, які, в певному обсязі надаються особі на річ, 
яка є власністю іншої особи, можливість безпосередньо її використовувати для 
задоволення своїх особистісних, культурних, господарських чи інших потреб 
[3, с. 337]. 

Обмежені речові права, подібно до права власності, надають уповноваженим 
особам безпосереднє, хоча й строго обмежене, панування над чужим майном, а не 
над поведінкою іншої (зобов’язаної) особи. Інакше кажучи, реалізація речового 
права не залежить від дій інших осіб. У цьому й полягає його принципова 
відмінність від зобов’язальних прав, у тому числі тих, що мають об’єктом 
індивідуально-визначені речі. Наприклад, наймач чужої речі може скористатися нею 
лише з волі орендодавця, тоді як заставодержатель має право навіть реалізувати 
чужу (заставлену) річ незалежно від волі її власника-заставодавця [1, c. 77].  

Обмежені речові права мають той самий об’єкт (індивідуально визначену річ), 
що і повноваження власника. Тому вони обмежують права власника на його річ: 
останній зазвичай позбавляється можливостей вільного користування своєю річчю, 
але, зазвичай, зберігає можливості розпорядження нею, наприклад, її продажу. З 
цього погляду наявність обмежених речових прав на майно є відомим обмеженням 
повноважень власника. Більше того, суб’єкти цих прав можуть звертатися до їх 
правового захисту від неправомірних посягань будь-яких третіх осіб, у тім числі і 
власника речі. У разі припинення обмежених речових прав право власності 
«відновлюється» в початковому обсязі без будь-яких додаткових умов, у чому 
виявляється, як говорили ще юристи дореволюційного періоду, еластичність, 
пружність права власності [1, c. 79]. 

У суб’єктивному значенні обмежене речове право становить собою обов’язки 
суб’єктів прав і свобод щодо утримання від вчинення певних дій [4, с. 7]. У 
широкому значенні обмеження прав та свобод людини в суб’єктивному розумінні 
охоплює суб’єктивне право та суб’єктивний обов’язок. Особливість обмеження прав 
людини як суб’єктивного права полягає в тому, що воно є, крім певної міри 
дозволеної поведінки уповноваженої сторони, ще й необхідністю утримання від 
вчинення певних дій з боку зобов’язаної сторони. Встановлення ж обмеження права 
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людини як суб’єктивного обов’язку утримуватися від вчинення певних дій 
передбачає звуження обсягу прав суб’єкта обов’язку [4, с. 11]. Якщо обмежене 
речове право надає права його володільцю, то власник, навпаки, через обмеження 
стримується у відповідних діях стосовно володільця прав і не може перешкоджати 
останньому (не має права засіяти доріжку при встановленні сервітуту для проходу і 
засипати колодязь, якщо в іншого є сервітут на водокористування тощо) [2, с. 142]. У 
вузькому значенні обмеження прав та свобод людини в суб’єктивному розумінні є 
лише суб’єктивним обов’язком. У цьому випадку обмеження прав та свобод людини 
як суб’єктивне право можна зобразити лише шляхом одночасного покладення на 
зобов’язаного суб’єкта обов’язку у формі вимоги щодо утримання від вчинення 
певних дій, якими можуть бути порушені права, що належать уповноваженій особі 
[4, с. 11].  

Дослідник Є.О. Мічурін висловлює інший погляд. Вчений пояснює, що обтя-
ження майна не охоплюється поняттям «обмеження майнових прав», зазначаючи, що 
«це є різні правові категорії» [2, с. 158].  

Обтяженням згідно з Законом України від 18.11.2003 р. «Про забезпечення 
вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» є право обтяжувача на рухоме майно 
боржника чи обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що 
виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і 
юридичних осіб, з якими закон пов’язує виникнення прав і обов’язків щодо 
рухомого майна.  

Термін «обтяження» відносно об’єктів права власності вживає Закон України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». За 
ч. 1 ст. 2 цього Закону обтяження – це заборона розпоряджатися та/або користува-
тися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених 
на це органів державної влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі 
договорів. 

Зокрема, тоді, коли Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» об’єктом обтяжень визнає нерухоме майно, 
відповідно до положень ст. 3 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів 
та реєстрацію обтяжень» обтяження врегульовується як обтяження права 
обтяжувача не на все, а лише на рухоме майно боржника. Забезпечувальними 
обтяженнями в цьому Законі називаються застава та притримання рухомого майна 
(ст. 21). 

Проблемнішим питанням є непослідовність та безсистемність у вживанні 
законодавцем самих термінів «обмеження» та «обтяження». З цього приводу О.В. Роз-
гон обґрунтовує, що в українському законодавстві: 1) обмеження та обтяження 
принципово не розмежовуються; 2) ці поняття в різних законах вживаються в різних 
значеннях; 3) застосування обмежень та обтяжень ставиться в залежність від 
класифікації речей на рухомі і нерухомі; 4) обмеження права власності стосуються 
насамперед заборони розпорядження ним, а обтяження – користування і 
розпорядження [5, с. 31]. 

«Обмеження» є більш універсальним поняттям, ніж «обтяження». Останні 
діють у вузькому та специфічному колі правовідносин щодо прав третіх осіб на 
чуже майно, які виникають унаслідок виникнення сервітуту, накладення арешту, 
заборони відчуження тощо [2, с. 142]. Унаслідок обтяжень майна можуть 
виникнути обмеження майнових прав фізичних осіб. Зокрема, через накладення 
арешту судом чи заборони відчуження майна нотаріусом у власника згідно закону 
виникає певне обмеження щодо права розпорядження цим майном [2, с. 158]. 
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Обмеженнями є зовнішній вплив на суб’єктивне право власності конкретної 
особи, що втілюється у відповідні правовідносини з її участю, тягне за собою 
стиснення, зменшення можливостей здійснення власником своїх повноважень і 
полягає у конкретних приписах власнику чинити певні дії або утримуватись від 
них [5, с. 29]. 

Не заперечуючи жодне з вищенаведених положень, можна дійти до висновку: 
речові права на майно не є обмеженням для права власності, оскільки характер їх 
встановлення передбачає компенсацію власникові встановлення таких обтяжень. 
Загалом, по своїй суті поняття обмеження і обтяження не розмежовуються, 
оскільки одне, й інше супроводжують в своєму значення конкретну річ, рухому чи 
нерухому, та стосуються будь-якого суб’єктивного цивільного права. Окрім цього, 
будь-яке право має межі здійснення. 

В літературі визначено низку ознак обмежених речових прав, які, своєю 
чергою, є тими ж обтяженнями для права власності. Перша ознака обмежених 
речових прав, згідно з поглядами радянських вчених, виявляється у такому. 
Можливості, що надаються цими правами, завжди обмежені за своїм змістом 
порівняно з повноваженнями власника, є значно вужчими, зокрема, у більшості 
випадків унеможливлюють відчуження майна без згоди власника [1, c. 81].  

Водночас зіставлення змісту права власника з обмеженими речовими правами 
свідчить про їх похідний характер, залежність від права власності як основного 
речового права. Обмежені речові права не можуть існувати «самостійно», у відриві 
від права власності. Тому за відсутності або припинення права власності на річ 
неможливо встановити чи зберегти на неї обмежене речове право (наприклад, у 
відношенні безгосподарного майна). Ця важлива властивість обмежених речових 
прав становить їх другу ознаку [1, c. 83]. 

Відшукуємо й більш широкий перелік ознак інституту прав на чужі речі 
[6, с. 551], до яких зачислюють обтяження правами на чужі речі права власності, 
здійснення їх незалежно від волі власника та в певних межах, нарешті, захист цих 
прав здійснюється від усіх, навіть від власника. 

Натомість Є.О. Мічурін виділив п’ять ознак обмежень майнових прав фізичних 
осіб: вони є елементом механізму правового регулювання; спрямовані на охорону 
прав уповноважених осіб; закріплені у законі; діють за допомогою специфічних 
законодавчих заборон, обов’язків та дозволів; впливають на звуження суб’єктивного 
цивільного права, ускладнюють можливість його здійснення. Керуючись описаними 
ознаками, вчений формулює поняття обмеження майнових прав фізичних осіб як 
елемента механізму правового регулювання, спрямований на охорону прав 
суспільства, інших уповноважених осіб, здатний за допомогою специфічних законо-
давчих заборон, обов’язків чи дозволів впливати на звуження змісту суб’єктивних 
цивільного права та ускладнювати його здійснення [2, с. 130]. 

Як зазначає Є.О. Мічурін, обмеження майнових прав фізичних осіб, в тому 
числі обтяження права власності, можуть встановлюватися лише Конституцією 
України та законами України, чим досягається універсальність обмежень майнових 
прав фізичних осіб та забезпечується належний рівень охорони цих прав, 
підзаконні акти можуть лише роз’яснювати окремі обмеження. На таку тезу 
дослідника виникає риторичне запитання: як тоді розцінювати рішення судів, котрі 
у низці випадків (ч. 1 ст. 402, ст. 391 ЦК України) є підставою для обмеження 
речових прав? Відповіддю на це запитання може слугувати думка, що межі права 
власності можуть визначатися лише в законі, обмеження – виникають за 
договором, судовим рішенням, актом органів державної влади, органів влади 
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Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, актів 
нотаріусів, правопорушень, яких припустився власник [5, с. 447]. 

Обмеження майнових прав фізичних осіб, – веде далі Є.О. Мічурін, – в 
українському законодавстві можуть бути встановлені через зобов’язувальні норми 
права, а також мати характер заборон. Дозвіл у цивільному законодавстві може 
бути сформульовано так, що в ньому буде матись на увазі певне обмеження 
майнових прав фізичних осіб [2, c. 195]. 

Отже, керуючись проаналізованими підходами до поняття та ознак обмежених 
речових прав можемо запропонувати визначення терміна «обмежене речове право». 

Обмежене речове право – це право на чужу річ, котра вже присвоєна іншою 
особою – власником, яке здійснюється незалежно від волі власника та в певних 
рамках за допомогою специфічних законодавчих заборон, обов’язків чи дозволів, є 
похідним порівняно з правом власника, обтяжує його право власності, та 
захищається нормами об’єктивного права від третіх осіб, у тому числі й від 
власника. 

Таким чином, говорячи про обтяження права власності на майно, можна 
визначити кілька основних моментів характеристики такого правового явища: 
1) право власності є основним речовим правом та центральним правовим 
інститутом; 2) інші речові права: право володіння, користування і розпорядження 
чужою річчю (майном) за загальним правилом є обмеженими, виникають з права 
власності та існувати окремо без права власності не можуть; 3) з огляду на свою 
обмеженість ці права в разі їх встановлення обтяжують право власності, оскільки 
хоча й можливості суб’єкта у цьому випадку обмежені за своїм змістом, а 
повноваження значно вужчі, захист реалізації таких прав здійснюється від всіх, 
включаючи навіть самого власника. 
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ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА  
ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ  
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РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
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У статті визначено трудову функцію працівника та її суть як центральну та обов’язкову 
умову трудового договору на прикладі трудового законодавства РФ. 

Ключові слова: трудова функція, трудовий договір, посада, професія, спеціальність, 
кваліфікація, конкретний вид дорученої роботи, переведення. 

Трудова функція працівника є одним з ключових питань у науці трудового 
права, що має велике значення при визначенні галузевої належності тих чи інших 
правовідносин, що виникли в процесі використання праці.  

Ключовим моментом у визначенні трудової функції працівника є розгляд 
основоположної дефініції трудового права – категорії трудові відносини. На думку 
К.Н. Гусова і В.Н. Толкунової, трудові відносини відображають характер вироб-
ничих відносин у суспільстві, оскільки є вольовою та особистісною значущістю 
останніх. В об’єктивно існуючі виробничі відносини громадянин вступає з власної 
волі. Трудові відносини громадянина з роботодавцем завжди виникають за згодою 
обох сторін. Вони носять особистісний характер, тобто робота виконується особис-
тою працею працівника [2, с. 11]. Ст. 15 ТКРФ містить законодавче визначення 
трудових відносин, які становлять для норм трудового права ядро предмета їх 
правового регулювання, на відміну від інших безпосередньо пов’язаних з 
трудовими відносин. У цьому визначенні виділяють ознаки, що дають змогу 
відмежовувати трудові відносини від цивільних правовідносин1, для яких 
визначальне значення має кінцевий результат, а не сама трудова функція. Згідно з 
цією статтею під трудовими відносинами розуміють відносини, що ґрунтуються на 
угоді між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за 
плату трудової функції (роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, 
професії, спеціальності із зазначеною кваліфікацією; конкретного виду дорученої 
працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудо-

––––––––– 
1 У найзагальнішій формі «цивільні правовідносини» визначаються як «засновані на нормах цивільного 

права майнові чи немайнові суспільні відносини, учасники яких, володіючи правовою автономією і майновою 
відособленістю, виступають як юридично рівні носії суб’єктивних прав і юридичних обов’язків» // Див.: 
Диаконов В.В. Гражданское право РФ (Общая часть) : учеб. пособие / В.В. Дияконов. – М., 2003. – С. 23. 
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вого розпорядку під час забезпечення роботодавцем умов праці, передбачених 
трудовим законодавством та іншими нормативними правовими актами, що містять 
норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними норма-
тивними актами, трудовим договором.  

Матеріальний зміст трудових відносин представлено конкретним видом роботи, 
яку працівник внаслідок укладеного договору виконує в інтересах і під керівництвом 
роботодавця. Мета роботодавця, яку він переслідує, укладаючи відповідний договір, 
полягає в задоволенні потреби в певній роботі, необхідній для здійснюваного ним 
економічного або іншого виду діяльності. Своєю чергою працівник, який використовує 
свої здібності до роботи роботодавця переслідує мету розпорядитися своєю робочою 
силою з максимальною для себе вигодою у вигляді отримання заробітної плати і 
сприятливих умов праці2. Оскільки робоча сила належить до тих благ, які невіддільні 
від особистості людини, то укладання такої угоди не перетворює роботодавця у 
власника робочої сили особи, з якою він вступив у трудові правовідносини. У цьому 
випадку робоча сила не може фігурувати як самостійний товар на ринку праці та 
предмет будь-якої угоди. Відповідно, предметом договору роботодавця з особою, що 
вступає з ним у трудові відносини, є не робоча сила, а певна трудова функція 
працівника. Ця трудова функція, по суті, є різновидом конкретної праці, яку власник 
відповідних здібностей до праці зобов’язується застосовувати за плату в інтересах 
під керівництвом і на ризик роботодавця. Та інтереси роботодавця формують 
виробничу сторону трудових відносин, а інтереси працівника – їх соціальну сторону. 
Суперечність виробничого і соціального елементів – неминуча суперечність, 
закладена в природі трудових відносин [6, с. 15]. 

Якщо буквально тлумачити ст. 15 ТК РФ можна простежити думку законодавця 
щодо розподілу обов’язків між сторонами трудового договору – працівником і 
роботодавцем так: на роботодавця покладено обов’язок щодо забезпечення: а) умов 
праці3, передбачених трудовим законодавством й іншими нормативно-правовими 
актами4; б) своєчасну5 і в повному розмірі виплату заробітної плати; на працівника 

––––––––– 
2 Відповідно до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., справед-

ливі і сприятливі умови праці включають в себе: «а) винагороду, що забезпечувала б як мінімум усім 
трудящим: і) справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності без будь-якої різниці, 
причому, зокрема, жінкам повинні гарантуватись умови праці, не гірші від тих, якими користуються 
чоловіки, з рівною платою за рівну працю; іі) задовільне існування для них самих та їхніх сімей 
відповідно до постанов цього Пакту; b) умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; 
с) однакову для всіх можливість просування по роботі на відповідні більш високі ступені виключно на 
підставі трудового стажу і кваліфікації; d) відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу та 
оплачувану періодичну відпустку так само, як і винагороду за святкові дні…».  

3 Згідно зі ст. 209 ТК РФ під умовами праці розуміють сукупність факторів виробничого 
середовища і трудового процесу, які впливають на працездатність і здоров’я людини. 

4 Стаття 5 ТК РФ «Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов’язаних з ними 
відносин відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів 
здійснюється: трудовим законодавством (включаючи законодавство про охорону праці), що складається з 
цього Кодексу, інших федеральних законів і законів суб’єктів Російської Федерації, містять норми 
трудового права; іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права: указами 
Президента Російської Федерації; постановами Уряду Російської Федерації і нормативними правовими 
актами федеральних органів виконавчої влади; нормативними правовими актами органів виконавчої 
влади суб’єктів Російської Федерації; нормативними правовими актами органів місцевого 
самоврядування ... ». 

5 Статті 21, 22 ТК РФ зазначають своєчасність виплати заробітної плати та сплати її в строки, 
встановлені відповідно до Трудового кодексу РФ, колективним договором, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, трудовими договорами. Своєчасність виплати заробітної плати закріплена 
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покладено обов’язки підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку 
та особистого виконання ним своєї трудової функції 6. 

ТК РФ визначив в ст. 56, що предметом трудового договору в частині обов’яз-
кових умов, є обумовлена цією угодою трудова функція, а не спеціальність, 
кваліфікація або посада, як це було в ст. 15 КЗпП РФ 1971 р. Як наслідок, категорія 
«трудова функція» зі статусу суто наукової перейшла у стан легальної і визначеної 
кодифікованим нормативним актом [4, с. 35]. 

Як слушно зазначає Н.І. Дівєєва, введення в ТК РФ категорії «трудова 
функція» замість сталої «тріади» – посада, спеціальність, кваліфікація, зумовлено 
низкою причин. 

По-перше, визначення праці тільки через «тріаду» має охоплює наявність і 
використання тарифно-кваліфікаційних довідників, що відповідають сучасним  
реаліям життя суспільства, однак на сьогодні користуються тарифно-кваліфіка-
ційними довідниками, прийнятими в радянський період розвитку російської держав-
ності. Виняток становлять лише працівники бюджетної сфери. 

По-друге, у зв’язку з розвитком ринкових відносин у роботодавців усіх 
організаційно-правових форм і форм власності з’являється потреба в суміщенні 
професій, за якого визначення трудової функції працівника відбувається через 
потребу виробництва, і нині потрібно говорити про нетипові трудові функції [1, с. 3], 
відмінні від їх класичного розуміння. Так на зламі XXI ст. з’явилися такі професії, як 
коучер – фахівець, що розкриває потенціал особистості співробітників компанії 
(зазвичай топ-менеджер), що підвищує продуктивність і ефективність праці, 
допомагає розвитку здібностей здійснювати рух в потрібному темпі і напрямку, що 
приводить в дію системи мотивацій людини; асистент (англ. – assistant) – помічник 
(частіше визначається як особистий помічник), який не лише організовує роботу 
керівника фірми, але й є своєрідним посередником, який проводить безпосередньо 
переговори від імені особи, яку представляє, вирішує практичні питання, що 
стосуються його сфери знань та ін. 

І, врешті, по-третє, як слушно зазначає Е.Б. Хохлов, вказівка в трудовому 
договорі на професію, спеціальність і кваліфікацію, або посаду – найпростіший 
спосіб визначення трудової функції, коли праця є деперсоніфікованою [8, с. 45]. 

Деперсоніфікованість праці полягає у відсутності тісного зв’язку між 
змістом праці і особистими якостями конкретного працівника. А їх облік 
потребує конкретизації прав і обов’язків працівника в договорі під час 
визначення трудової функції та інших істотних умов, наприклад, оплати праці, 
пільг і переваг [4, с. 36]. 

Керуючись легальним визначенням трудової функції, закріпленим в ст. 15 ТК 
РФ, під нею розуміють:  

–––––––– 
також і в ст. 56 ТК РФ, що встановлює визначення трудового договору. Все це вказує на те, що 
законодавець приділяє особливу увагу до строків виплати заробітної плати. Це отримало розвиток, в 
тому числі в ст. 136 ТК РФ, що визначає порядок, місце і строки виплати заробітної плати. В абз. 6 
ст. 136 ТК РФ, зазначено, що заробітна плата виплачується не рідше ніж кожні півмісяця на день, 
встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, трудовим 
договором. Крім цього, в абз. 7 ст. 136 ТК РФ визначено, що для окремих категорій працівників 
федеральним законом можуть бути встановлені інші строки виплати заробітної плати. 

6 Винятком щодо особистого виконання трудової функції є виконання роботи надомниками, які 
згідно зі ст. 310 ТК РФ можуть виконувати роботу, зумовлену трудовим договором, за участю членів 
родини. 
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1) будь-яка робота на певній посаді7, відповідно до штатного розкладу, 
професії8, спеціальності9, із зазначенням кваліфікації10; 

2) конкретний вид роботи11, яка доручається, проте, закон нічого не говорить, 
що власне необхідно розуміти під конкретним видом робіт. Очевидно, що йдеться 
про роботу, яка не входить у зміст роботи на тій чи іншій посаді, професії або 
спеціальності, вона не передбачена тарифно-кваліфікаційним довідником, наприклад, 
праця сезонних працівників. Самостійно угодою сторін визначається також 
трудова функція працівника у випадках, передбачених ч. 2 ст. 285 ТК РФ, коли 
особам, які працюють за сумісництвом з погодинною оплатою праці, встанов-
люються нормовані завдання, а оплата праці встановлюється за кінцевими 
результатами за фактично виконаний обсяг робіт.  

Трудова функція, за своєю суттю, є змістом конкретної посади, професії, 
спеціальності, представляючи свого роду їх «начинку» [7, с. 67] з урахуванням 
кваліфікаційних характеристик, і в той же час вона є відображенням розвитку 
локальної нормотворчості роботодавця, оскільки завжди визначається угодою 
сторін трудового договору, відповідно до посадових інструкцій, які є локальними 
нормативно-правовими актами.  

Не викликає сумніву, що трудова функція працівника є основою трудових 
відносин, на яку спираються всі інші елементи трудових зв’язків, оскільки саме 
вона окреслює коло обов’язків, які повинен виконувати працівник. На підставі 
вищевикладеного можна виявити роль трудової функції в правовому регулюванні 
трудових відносин.  

Звертаючись до ТК РФ, варто звернути увагу, що ст. 60 ТК РФ забороняє 
вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, 
окрім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами. 
Інакше кажучи, працівник зобов’язаний виконувати свою трудову функцію, 
обумовлену трудовим договором, укладеним між ним і роботодавцем.  

Трудова функція має важливе значення при вирішенні питання про притягнення 
працівника до дисциплінарної відповідальності у вигляді накладення такого 
дисциплінарного стягнення, як «звільнення». Так, відповідно до ч. 1 ст. 192 ТК РФ, 
однією з підстав притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є 

––––––––– 
7 Словник російської мови С.І. Ожегова визначає посаду як «службовий обов’язок, службове місце» // Див.: 

Словарь русского языка : ок. 57000 слов / под ред. С.И. Ожегова. – 18-е изд. – М. : Рус. яз., 1987. – С. 123. 
8 «Професія (лат. professio – офіційно вказане заняття, спеціальність, від profiteer – оголошую своєю 

справою) – рід трудової діяльності (занять) людини, що володіє комплексом спеціальних теоретичних 
знань і практичних навичок, набутих в результаті спеціальної підготовки, досвіду роботи» // Див.: 
Довба А.С. Большая советская энциклопедия : в 30 т. – М. : «Советская энциклопедия», 1969. – С. 675. 

9 Орловський Ю.П. зазначає, що спеціальність – вид професійної діяльності, удосконаленої 
шляхом спеціальної підготовки; певна сфера праці, знання // Орловский Ю.П. Трудовое право России / 
Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – М. : Инфра-М, 2008. – С. 70. 

10 Орловський Ю.П. визначає кваліфікацію як «рівень підготовленості, майстерності, ступінь придат-
ності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначаються розрядом, класом, 
званням та іншими кваліфікаційними критеріями. Показником, який визначає рівень кваліфікації 
працівника, є кваліфікаційний розряд, який встановлюється з урахуванням складності, відповідальності 
та умов роботи на підставі тарифно-кваліфікаційного довідника» // Орловский Ю.П. Трудовое право 
России / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – М. : Инфра-М, 2008. – С. 71. 

11 «Під конкретним змістом трудової функції необхідно розуміти конкретні дії (операції, маніпуляції), 
які працівник зобов’язується виконувати в силу укладеного трудового договору. Хоча вказівка в трудовому 
договорі на посаду, спеціальність чи професію є простим і зручним способом визначення трудової функції, 
його застосування можливе, якщо праця носить «персоніфікований», як його визначив Є.Б. Хохлов, 
характер, тобто, не пов’язаний безпосередньо з особистісними якостями працівника» // Див.: Трудовое право 
России : учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. – М. : Юристъ, 2003. – С. 266. 
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невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків, які 
часто мають пряме відношення до трудової функції. Водночас, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ, однією з підстав припинення трудового договору з ініціативи роботодавця є 
неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов’язків, 
якщо він має дисциплінарне стягнення. Законодавець також передбачив, що 
трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний у разі одноразового 
грубого порушення працівником трудових обов’язків, зокрема: у разі появи 
працівника на роботі (на своєму робочому місці або на території організації – 
роботодавця або об’єкта, де за дорученням роботодавця працівник повинен 
виконувати трудову функцію) у стані алкогольного, наркотичного або іншого 
токсичного сп’яніння (підп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; а також за розголошення 
таємниці, яка охороняється законом, що стала відомою працівникові у зв’язку з 
виконанням ним трудових обов’язків (підп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Визначення трудової функції працівника також важливо у разі зміни 
визначених сторонами умов трудового договору, в частині переведення працівника 
на іншу роботу. Згідно зі ст. 72.1 ТК РФ переведення на іншу роботу – постійна 
або тимчасова зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, 
в якому працює працівник (якщо структурний підрозділ було зазначено в 
трудовому договорі), при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також 
переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Переведення на 
іншу роботу допускається лише з письмової згоди працівника, окрім випадків, 
передбачених частинами другою і третьою ст. 72.2 ТК РФ12. 

Визначення трудової функції працівника важливо для роботодавця з метою 
отримання інформації про здоров’я працівника, що підлягає охороні з боку держави. 
Згідно з ч. 1 ст. 88 ТК РФ роботодавець має право запитувати про стан здоров’я 
працівника, в частині, що стосується лише тих відомостей, які стосуються до питання 
про можливість виконання працівником своєї трудової функції. 

Крім того, трудова функція працівника дає підстави визначити правомірність 
укладення з працівником договору про повну матеріальну відповідальність.  
Відповідно до постанови Уряду РФ від 14.11.02 № 823 «Про порядок затвердження 
переліків посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими 
роботодавець може укладати письмові договори про повну індивідуальну та 
колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, а також типових форм договорів 
про повну матеріальну відповідальність» були розроблені та затверджені Переліки 
посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими роботодавець 
може укладати письмові договори про повну індивідуальну матеріальну відпові-
дальність за недостачу довіреного майна, типові форми договору про повну 
індивідуальну або колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, а також 

––––––––– 
12 У разі катастрофи природного або техногенного характеру, виробничої аварії, нещасного випадку на 

виробництві, пожежі, повені, голоду, землетрусу, епідемії чи епізоотії і в будь-яких виняткових випадках, 
що ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього населення або його частини, працівник 
може бути переведений без його згоди на строк до одного місяця на не обумовлену трудовим договором 
роботу у того ж роботодавця для запобігання зазначених випадків або усунення їх наслідків. Переведення 
працівника без його згоди на строк до одного місяця на не обумовлену трудовим договором роботу у того ж 
роботодавця допускається також у випадках простою (тимчасового призупинення роботи з причин 
економічного, технологічного, технічного або організаційного характеру), необхідності запобігання зни-
щення або псування майна або заміщення тимчасово відсутнього працівника, якщо простій чи необхідність 
запобігання знищення або псування майна або заміщення тимчасово відсутнього працівника викликані 
надзвичайними обставинами, зазначеними у частині другій цієї статті. Переведення на роботу, що потребує 
нижчої кваліфікації, допускається тільки з письмової згоди працівника (ст. 72.2 ТК РФ). 
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типові форми договорів про повну колективну (бригадну) матеріальну відповідаль-
ність за недостачу довіреного працівникам майна. Як наслідок, працівник не може 
бути притягнений до повної матеріальної відповідальності у випадках виконання або 
невиконання трудових обов’язків, що виходять за рамки його трудової функції. 

Так визначення трудової функції працівника є не тільки базовим елементом 
усіх трудових зв’язків, але і проявом специфіки методу трудового права РФ. Зміна 
трудової функції робить прямий вплив на нормальне функціонування трудових 
відносин і цей факт зумовлює важливість її подальшого детального дослідження не 
тільки на національному, але й на міжнародному рівнях. 
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В статье определено сущность трудовой функции работника как центрального и 
обязательного условия трудового договора на примере трудового законодательства РФ. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ  
В НАУЦІ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

А. Благодир 
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юридичної академії імені О.Е. Кутафіна в м. Кірові 

вул. Московська, 30, 610000 Кіров, Російська Федерація 

Досліджено основні науково-теоретичні конструкції права соціального забезпечення. 
Проаналізовано зміст базової конструкції «право людини на життя» та її зв’язок із 
соціально-економічними правами.  

Ключові слова: право соціального забезпечення, система наукових знань, універ-
сальні теорії, доктрина. 

Будь-яку науку розглядають як складний саморегулюючий механізм, орієн-
тований на подальше поглиблення і розвиток знань про закономірності природи, 
суспільства чи мислення. З позиції філософського підходу систему наукових знань 
припустимо розглядати через призму її складових елементів: понять, категорій, 
гіпотез, концепцій, теорій, доктрин, а також принципів – ідей, які є підставами 
побудови теорій [1, с. 25]. У рамках нашої статті неможливо розглянути всі зазначені 
елементи. Тому звернемося до короткого аналізу теорій, які отримали свій розвиток 
у науці права соціального забезпечення в пострадянський період, а також до 
тенденції формування основної доктрини. 

У вітчизняному правознавстві проблемам сутнісного змісту теорій завжди 
приділяли достатню увагу. У найзагальнішому вигляді юридична наука визначає 
«теорію» – як систему наукового знання, що описує і пояснює певну сукупність 
явищ і зводить відкриті у цій галузі закономірні зв’язки до єдиного спільного 
початку [1, с. 45; 2, с. 504]; або як констатацію, опис та отримане підкріплення 
досвідом логічне пояснення понять і категорій права, ідей і положень, висловлених 
правовою думкою, а також доказ фактів, заданих правовою практикою [3, с. 129, 4; 
5; 6; 7; 8, с. 127; 9, с. 108–109]. У всіх випадках підкреслено, що «теорія» є: 
системним знанням про необхідні сторони, зв’язки досліджуваного, його сутність і 
закономірності; знання про закономірності досліджуваного є логічно несуперечли-
вими і заснованими на якомусь єдиному, об’єднавчому початку – певної сукупності 
вихідних теоретичних або емпіричних принципів. 

Залежно від значущості теорій, від їх місця в системі галузевого правового 
знання такі утворення прийнято класифікувати на універсальні, базові та приватні. 

Універсальні теорії відіграють особливу роль у галузевій правовій науці, 
представляючи собою найвищий рівень систематизації правового знання. У цьому 
випадку наголошено на тому, що вони несуть особливе методологічне навантаження, 
розкривають об’єкт, способи і завдання дослідження, або синтезують матеріал, з якого 
будуються головні несучі конструкції науки, є їх центральною ланкою. 

Безсумнівно, універсальною теорією в науці права соціального забезпечення є 
вчення В.С. Андрєєва, який ще в другій половині ХХ ст. розробив і обґрунтував 
знання про поняття, предмет, метод, структуру галузі. Це вчення згодом 
одностайно підтримали інші вчені [10, 11] і до сьогодні не втратило своєї 
актуальності [12, с. 17; 13, 14, 15, 16, 17]. Про значущість цієї теорії свідчить той факт, 
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що періодично вчені висловлюють різні гіпотези і концепції, за допомогою яких вони 
хотіли б збагатити цю теорію, але ніяк не спростувати її. Важливо також мати на увазі, 
що теорія В.С. Андрєєва дає підстави вченим розвивати і теоретично обґрунтувати 
знання про принципи правового регулювання радянського і російського права 
соціального забезпечення; знання про джерела права соціального забезпечення та інші 
знання, сформульовані в базових і приватних теоріях. 

Базові теорії, вбираючи в себе все правове знання, структуруючи його за 
основними предметними сферами, обґрунтовують основні категорії і комплексні 
інститути права. Універсальна теорія В.С. Андрєєва стала значним науковим 
аргументом для подальших теоретичних дискусій і вироблення базових теорій: про 
визнання самостійності цієї галузі в загальній системі права; про співвідношення і 
відмежування права соціального забезпечення від інших галузей (трудового, 
адміністративного, сімейного, конституційного) права [9, с. 109–108; 17]; про право-
відносини соціального забезпечення. Тривалі, не завжди конструктивні суперечки 
про предмет і метод права соціального забезпечення негативно позначилися на 
розробці системи галузі, а отже, і на структуруванні знання про неї. Тим не менше, 
вчення про систему галузі науково обґрунтовує поділ її на Загальну і Особливу 
частини, розкриває структуру кожної з частин, підкреслюючи при цьому, що система 
галузі з об’єктивних причин не завершила свого остаточного формування. Завдяки 
науковому аналізу системи законодавства про соціальне забезпечення Ю.В. Василь-
єва обґрунтувала перспективи її подальшого вдосконалення і необхідність прийняття 
кодифікованих актів, що законодавчо закріплять систему галузі [18, с. 19–21]. 

Цікаво зауважити, що під час розробки універсальної теорії В.С. Андрєєв 
зазначив, що правовідносини соціального забезпечення – це наукова абстракція, 
оскільки на практиці не виникає «якихось» одиничних забезпечувальних 
правовідносин. Продовжуючи його думку, в середині 80-х років XX ст. 
Р.І. Іванова розробила теорію про правовідносини соціального забезпечення [19, 
с. 46], в рамках якої вона побачила специфічну особливість таких правовідносин, як, 
зокрема, існування їх в реальному житті лише як конкретних видових 
правовідносин. Надалі вчення про правовідносини соціального забезпечення 
збагатилося дослідженнями окремих його елементів (суб’єкт [9, с. 109–110; 17; 20; 
21; 22], об’єкт [23, с. 145], зміст [14, с. 14], юридичні факти [24, с. 9; 25; 26; 27; 28]) і 
критеріїв для класифікації. 

Врешті, у приватних теоріях проявляється багатство і розмаїття предмета 
вивчення конкретної галузевої правової науки. Безліч таких теорій складається в 
найрізноманітніших сферах правового знання, у них знаходять обґрунтування окремі 
поняття й інститути галузі права. Приватні теорії, використовуючи теоретичні 
положення, сформульовані в універсальних та базових теоріях, водночас можуть 
бути їх складовими блоками знань або, торкаючись окремих видів суспільних явищ, 
конкретизувати і розвивати ці теорії. 

Яскравим прикладом приватної теорії слугує вчення про соціальне страхування, 
формування якого почалося на зламі XIX–XX ст. у працях Н.А. Вигдорчика [30], 
З.Р. Теттенборна [31]. У пострадянський період М.Ю. Федорова [29], В.П. Галаганов 
[32] та інші вчені [9; 14; 23; 33; 34; 35] продовжили подальше дослідження проблем 
теорії соціального страхування, вже з урахуванням особливостей розвитку 
суспільства в умовах ринкової економіки. 

Очевидно також, що наукою права соціального забезпечення накопичений 
досить великий масив галузевого правового знання, що потребує осмислення в 
рамках дослідження конкретних інститутів. Сьогодні знання в галузі пенсійного 
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забезпечення [18; 36; 37; 38; 39; 40]; забезпечення громадян соціальними виплатами 
у вигляді допомог [41; 42; 43]; щодо надання громадянам медичної допомоги та 
лікування [44; 45]; соціального обслуговування [46; 47; 48]; державної соціальної 
допомоги [49; 50; 51], як результат теоретичного осмислення, знаходять своє логічне 
завершення та отримують змістовну форму. 

Особливим утворенням в системі правової науки є доктрина. Ця теоретична 
конструкція слугує утвердженню та поширенню певних ідей з метою впровадження 
їх в правову практику. За справедливим зауваженням Н.А. Богданової, в залежності 
від традицій правової культури, ідеології, політичної ситуації держави, маючи 
теоретичну і соціальну цінність, відповідну конкретній історичній ситуації, доктрини 
є орієнтиром для науки, права та практичної діяльності. Тим не менше, вони часто 
ідеологічно і політично упереджені та названа ознака перетворює доктрину з 
наукової конструкції в політичний інструмент впливу на правову практику і 
виявляється у разі заповнення правових прогалин чи корегування праворозуміння 
[52, с. 191]. 

Діяльність із вдосконалення та впорядкування знань у науці права соціального 
забезпечення на пострадянському просторі потребує науково обґрунтованої, 
загальновизнаної і практично значущої доктрини в системному її вираженні. На жаль, 
на сьогодні немає концептуально цілісного уявлення про неї, оскільки часто 
зобов’язання, взяті на себе російською державою, не гарантовані повною мірою в 
національному соціально-забезпечувальному законодавстві. 

Ідеї, що ґрунтуються на розвитку соціально-економічних прав (прав другого 
покоління) в суспільстві, визнання загальнолюдських цінностей світовою спільнотою, 
закріплених в міжнародних актах (Деклараціях, Конвенціях), а також досвід інших 
країн, поєднуючи в собі одночасно концептуальну спадкоємність і нові тенденції в 
розвитку права соціального забезпечення та правової системи Росії, стають основою 
для формування на сучасному етапі доктрини «права людини на життя». 

Саме доктрина «права людини на життя» фактично стала наднаціональною, 
потребує активних дій від будь-якої держави щодо гарантування цього права за 
допомогою правових та економічних механізмів незалежно від свого економічного 
потенціалу і розвитку. Зміст «права людини на життя», відповідно, має наповнитись 
високим стандартом і якістю життя, становищем людини у сфері праці, побуту, 
зайнятості, добробуту, соціальної захищеності з метою створення умов, за яких вона 
може бути вільною від страху і нужди. Усі ці аспекти життя людини, так чи інакше, 
безпосередньо стосуються сфери соціального забезпечення і потребують від 
російської держави розвитку і вдосконалення національного законодавства на основі 
корінних змін у соціальній політиці в сфері прав людини. 

Раніше вже було зазначено, що російська держава, яка проголосила ідею розвитку 
соціальної держави, має керуватися, передусім, міжнародними стандартами у сфері 
соціального забезпечення [53; 54; 55; 56; 57], а не спонтанними, непродуманими, 
економічно не обґрунтованими рішеннями з надання або збільшення того чи іншого 
виду забезпечення. Показово, що найчастіше процеси у соціальній сфері здійснюються 
без продуманого плану послідовних дій, методом проб і помилок, не спираються на 
надійний фундамент системних теоретичних узагальнень і наукових висновків. 
Зазначена особливість стала вже «порочною» традицією і, як наслідок, регулярно 
потрапляє в орбіту конституційного правосуддя. Це ставить перед Конституційним 
Судом завдання особливого роду – не лише захистити основні соціальні права 
громадян, але і посприяти виробленню напрямів розвитку соціально-забезпечу-
вального законодавства. 
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Конституційний Суд, виявляючи значну кількість соціально-забезпечувальних 
норм, невідповідних Конституції РФ, неодноразово роз’яснював законодавцеві свою 
позицію щодо зміцнення в соціально-забезпечувальному законодавстві конститу-
ційних начал і міжнародно-правових стандартів [58]. Формулюючи у своїх рішеннях 
конкретні правові позиції, Конституційний Суд завжди керується винятково 
правовими міркуваннями, які в принципі не схильні до політичної, економічної та 
іншої кон’юнктури [59]. Цілком поділяючи такий підхід, вкажемо на зміст деяких 
рішень Конституційного Суду Росії, який показав, що федеральне законодавство 
часто суперечило Конституції РФ і порушувало «право людини на життя» при 
регулюванні тих чи інших соціальних прав (права на дострокове призначення 
трудової пенсії у зв’язку з ризиком втрати професійної працездатності до досягнення 
пенсійного віку [60]; права на освіту, медичну допомогу та соціальне забезпечення у 
зв’язку з порушенням права на вибір місця перебування і проживання в придатній 
для постійного проживання житловій будівлі [61]; права на захист материнства в 
частині права на відповідний розмір допомоги після вагітності та пологах для 
застрахованих жінок, чий середній заробіток перевищує передбачену суму допомоги 
(встановлений максимальний розмір) [62]. Але в будь-якому випадку заслуговує на 
увагу позиція В.Д. Зорькіна, який вважає, що Конституційний Суд, так само як і 
законодавець, не може діяти радикально, оскільки соціальні права мають значення 
політичного стабілізатора, забезпечуючи можливість поступального суспільного 
розвитку без ексцесів і революційних потрясінь. Отже, має бути гарантована 
наступність у розвитку правового регулювання, його еволюційне перетворення в 
нову систему соціального захисту, що враховує сучасні потреби громадян, з одного 
боку, і публічні інтереси – з іншого [63]. 

Для подальшого розвитку науки права соціального забезпечення зазначене дає 
підстави зробити такі висновки. По-перше, в сучасній Росії ідея «права людини на 
життя» не є правовою категорією. По-друге, ця ідея, тим не менше, нерозривно 
пов’язана з соціально-економічними правами, розкрити сенс і зміст яких – справа 
законодавця, Конституційного Суду і правозастосовця. По-третє, саме ідея «права 
людини на життя» має стати для науки права соціального забезпечення головною 
доктриною. 
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ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ  
У СФЕРІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

О. Зайцева 

Оренбурзький інститут (філія)  
Московської державної юридичної академії імені О.Е. Кутафіна 
 вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург, Російська Федерація  

У статті висвітлено актуальну на сьогодні проблему подолання виробничого 
травматизму в сучасних умовах суспільного виробництва Російської Федерації. 

Ключові слова: праця, безпека, здоров’я, контроль, виробниче середовище, 
травматизм, нещасний випадок, охорона праці, відповідальність. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. зобов’я-
зує держави вжити заходів щодо поліпшення гігієни праці, необхідні для здійснення 
права кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я 
(ст. 12). 

Європейська соціальна хартія зобов’язує держави Європейського союзу 
ефективно реалізовувати права на безпечні та здорові умови праці шляхом 
здійснення та періодичного перегляду внутрішньо узгодженої національної політики 
з цих питань, що мінімізує ризики, властиві виробничому середовищу, шляхом 
прийняття правил з техніки безпеки та виробничої санітарії і забезпечення їх 
дотримання за допомогою заходів контролю і шляхом створення служб виробничої 
гігієни із консультативними та попереджувальними функціями. 

Міжнародна організація праці (МОП) розробила цілий комплекс міжнародних 
стандартів, що регламентують безпеку та гігієну праці: принципи національної 
державної політики в галузі безпеки та гігієни праці (Конвенція № 155, ратифікована 
РФ, і Рекомендація № 164); створення на підприємствах служб гігієни праці 
(Конвенція № 161, не ратифікована РФ, і Рекомендація № 171); загальні і галузеві 
правила з техніки безпеки і спеціальні технічні правила оснащення верстатів і машин 
захисними пристроями (Конвенція № 119, ратифікована РФ і Рекомендація № 118); 
правила з гігієни праці (повітря, шум, вібрація), забезпечення гігієни праці під час 
використання на виробництві хімічних речовин (Конвенції № 148, ратифікована РФ, 
№ 177, не ратифікована РФ, Рекомендації № 156, 177); галузеві правила з гігієни 
праці у промисловості, у торгівлі, в установах, на морському транспорті (Конвенція 
№ 120, ратифікована РФ, Рекомендація № 120); санітарно-гігієнічні правила, що 
захищають працівників від небезпечних виробничих факторів у вигляді небезпечних 
токсичних речовин, свинцевих білил, радіації, спор сибірської виразки (з цих питань 
прийнято більше 10 конвенцій) [1, с. 207–208]. 

Російське законодавство про безпеку та гігієну праці відтворює визнані в усьому 
світі норми і положення, при цьому його характеризує вагома роль держави у 
формуванні і функціонуванні системи збереження життя і здоров’я в процесі 
трудової діяльності. 

Натомість І. Я. Кисельов зазначає, що норми російського законодавства з 
техніки безпеки, гігієни праці загалом відповідають тим, що діють у країнах Європи. 
Проте в нашій країні немає існуючих в окремих західних країнах комплексних 
законів про охорону виробничого середовища, а ухвалення таких законів в 
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майбутньому було б дуже доцільним [1, с. 213–214], оскільки високий рівень 
виробничого травматизму і пов’язані з ним соціально-економічні наслідки на 
сьогодні становлять серйозну проблему для Росії і для всього світу. 

За оцінками Міжнародної організації праці (МОП) щороку в світі відбувається 
2,3 млн смертельних випадків, пов’язаних з роботою, з яких приблизно 350 тис. 
людей гинуть на виробництві внаслідок нещасних випадків і 1,7–2 млн осіб 
помирають від професійних захворювань. Крім цього, відбувається 337 млн 
нещасних випадків без смертельних наслідків, але в наслідок яких працівники 
отримують різні травми і каліцтва. Економічні втрати від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань у глобальному масштабі становлять 
щорічно 4% світового ВВП, що перевищує загальний розмір пакетів зі 
стимулювання економіки, прийнятих у 2008–2009 рр. в час економічної кризи, в 
Росії щорічно в результаті нещасних випадків на виробництві гинуть тисячі людей, 
сотні тисяч отримують виробничі травми. 

За даними Федеральної інспекції праці РФ головними причинами травматизму зі 
смертельними наслідками є: незадовільна організація виконання робіт – 41%; пору-
шення вимог безпеки – 32%; відсутність контролю за безпечним виконанням робіт – 
9%; експлуатація несправного обладнання і машин без захисних пристосувань – 5,6%; 
порушення трудової і виробничої дисципліни – 10%; допуск до робіт недосвідченого 
персоналу – 10%. Зокрема, в Оренбурзькій області, що є одним із найбільших регіонів 
Росії, діє близько 65 тис. промислових і сільськогосподарських організацій різних 
форм власності. Загальна численнічть працівників цих організацій становить 
приблизно 950 тисяч осіб, у тому числі у шкідливих умовах – понад 178 тис. 

За даними оренбурзького обласного комітету статистики в області щорічно 
травмується від трьох до чотирьох тисяч працівників, у тому числі зі смертельними 
наслідками – 120–140 осіб. Тільки з 2010 р. від нещасних випадків на виробництві в 
Оренбурзькій області постраждало 6328 осіб, з них 680 жінок і 19 підлітків1, 
простежується збільшення кількості смертельних випадків на виробництві через 
техногенні і природні катастрофи і в РФ загалом. 

Рівень виробничого травматизму зі смертельними наслідками в розрахунку на 
1 тис. працюючих в Російській Федерації вищий, ніж у країнах Європейського 
Союзу – в 2–2,5 рази, ніж у США – в 2,5 раза, ніж в Японії – у 7 разів, і вищий, ніж 
у Великобританії – у 8 разів. 

Конституція РФ закріплює право кожного на працю в умовах, що відповідають 
вимогам безпеки та гігієни (п. 3 ст. 37). Трудове законодавство та інші нормативно-
правові акти також є на захисті прав людини. Однак показники статистики 
виробничого травматизму на виробництві в РФ свідчать про кризовий стан у сфері 
охорони праці. 

Важливо звернути більш пильну увагу на термін «виробничий травматизм» і його 
значення. В етимологічному аспекті «виробничий» означає те, що він є в процесі 
суспільного виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ. 
Терміном «виробнича травма» позначається пошкодження органу, тканини внаслідок 
зовнішнього впливу, отримане на виробництві в ході порушення техніки безпеки. 
Своєю чергою, термін «травматизм» означає наявність травм [2, с. 792, 1055]. 

Отже, виробничий травматизм є сукупністю травм, отриманих працівниками 
внаслідок порушення техніки безпеки, в процесі суспільного виробництва, обміну, 
розподілу і споживання матеріальних благ у сфері суспільного виробництва. 

––––––––– 
1 Відомості, надані Оренбурзьким обласним комітетом статистики. 
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Аналіз причин виробничого травматизму засвідчує, що більшість нещасних 
випадків на виробництві настає з причин організаційного характеру, до яких, зокрема, 
належать незадовільна організація виконання робіт; недоліки в організації та 
проведенні підготовки працівників з охорони праці; незастосування працівниками 
засобів індивідуального та колективного захисту, в тому числі внаслідок 
незабезпечення ними роботодавцем; порушення працівниками трудового розпорядку 
і дисципліни праці та ін. 

Крім того, є технологічні та інші причини (конструктивні недоліки устатку-
вання, недосконалість технологічних процесів, експлуатація несправних машин і 
механізмів, незадовільний технічний стан будівель і споруд тощо). 

Серед причин виникнення професійних захворювань також переважають – 
недосконалість технологічних процесів, конструктивні недоліки машин і устатку-
вання, а також недосконалість робочих місць2 (на сьогодні в нашій країні майже 
кожен п’ятий працівник працює в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним 
вимогам). 

Водночас науково-технічний прогрес супроводжується появою дедалі нових і 
нових виробничих ризиків, що впливають на зростання травматизму на виробництві 
та професійних захворювань. 

У своєму зверненні з нагоди Всесвітнього дня охорони праці 28 квітня 2010 р. 
глава МОП Хуан Сомавія зазначив, що «у сфері праці, яка переживає швидкі 
зміни, ми стикаємося з новими викликами, що стосуються охорони праці, зокрема, 
з новими ризиками в таких сферах, як застосування нанотехнологій, біотехнології 
та переробка хімічних речовин». 

Які ж проблеми сьогодні заважають змінити ситуацію з виробничим 
травматизмом в РФ на краще? 

1. Як засвідчило опитування, проведене в цьому році напередодні Дня охорони 
праці дослідницьким центром SuperJob, 32% працюючих росіян оцінюють рівень 
охорони праці на своїх підприємствах як низький, оскільки впевнені, що їх 
роботодавці взагалі не приділяють уваги охороні праці3. 

Проблема полягає в тому, що багато роботодавців розглядають витрати на 
забезпечення безпеки праці та охорону праці як додаткові збитки і нехтують 
обов’язками, покладеними на них законом. Зокрема, часто більшість роботодавців 
взагалі не забезпечують своїх працівників належними засобами захисту, хоча в 
силу ст. 212 ТК РФ роботодавець зобов’язаний за рахунок власних коштів 
забезпечити працівника засобами індивідуального та колективного захисту 
(придбання та видача спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів тощо). Наслідками 
економії витрат на безпеку праці з боку роботодавців є травми, професійні 
захворювання, а часом і нещасні випадки зі смертельними наслідками. 

Варто зазначити, що працівник з метою захисту своїх трудових прав (в тім 
числі права на забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту за 
рахунок коштів роботодавця), має право, згідно зі ст. 379 ТК РФ відмовитися від 
виконання роботи, якщо вона безпосередньо загрожує його життю і здоров’ю. У 

––––––––– 
2 Робоче місце – місце, де працівник повинен знаходитися або куди йому потрібно прибути в 

зв’язку з його роботою і яке прямо або опосередковано знаходиться під контролем роботодавця 
(ст. 209 ТК РФ). 

3 Результати опитування, проведеного Дослідницьким центром рекрутингового порталу 
SuperJob.ru (http://www.superjob.ru). 
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разі незабезпечення працівника відповідно до встановлених норм засобами 
індивідуального та колективного захисту роботодавець не має права вимагати від 
працівника виконання трудових обов’язків і зобов’язаний оплатити простій, що 
виник з цієї причини (ст. 220 ТК РФ). 

Зазначимо, що економічні втрати, пов’язані із загибеллю працівників і втратою 
здоров’я на роботі майже дорівнюють запланованому щорічному приросту обсягу 
виробництва. Водночас, роботодавці недооцінюють не лише економічні втрати 
суспільства від виробничого травматизму і професійних захворювань, а й власні 
можливі економічні втрати та упущену вигоду, пов’язані з недостатньою увагою до 
питань охорони праці. 

2. Ще однією важливою проблемою подолання травматизму на виробництві є 
проблема приховування нещасних випадків на виробництві. Непоодинокими в 
правозастосовній діяльності є ситуації, коли роботодавець, одержавши повідомлення 
про те, що у нього трапився нещасний випадок, і, замість того, щоб почати 
встановлену ТК РФ процедуру розслідування нещасного випадку на виробництві, 
намагається приховати цю подію. Причин такої поведінки роботодавця може бути 
безліч: 

а) неналежне знання законодавства про охорону праці; 
б) бажання уникнути паперової тяганини, пов’язаної з розслідуванням, відсут-

ність в організації кваліфікованого спеціаліста з охорони праці тощо. 
Приховування роботодавцем травм на виробництві зумовлює те, що справжні 

причини нещасних випадків не виявлені, не вжиті заходи щодо їх запобігання, 
особи, які допустили порушення вимог охорони праці, не встановлені, не усунуті 
ці порушення, що в подальшому призводить до повторних нещасних випадків і до 
більш тяжких наслідків. 

Не можна забувати також про те, що, приховуючи від розслідування та обліку 
нещасні випадки на виробництві, роботодавець позбавляє працівника належних 
йому виплат з коштів соціального страхування. Усі нещасні випадки на виробництві 
та професійні захворювання є страховими випадками, настання яких зумовлює 
виникнення обов’язку страховика здійснювати забезпечення у вигляді: 

1) допомоги з тимчасової непрацездатності, що призначають у зв’язку зі 
страховим випадком і виплачують за рахунок коштів на обов’язкове соціальне 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

2) страхових виплат: одноразової страхової виплати застрахованій особі або 
особам, які мають право на отримання такої виплати у разі її смерті; щомісячних 
страхових виплат застрахованій особі або особам, які мають право на отримання 
таких виплат у разі її смерті; 

3) оплати додаткових витрат, пов’язаних з медичною, соціальною та профе-
сійною реабілітацією застрахованого за наявності прямих наслідків страхового 
випадку, на: 

– лікування застрахованого, здійснюване на території Російської Федерації 
безпосередньо після важкого нещасного випадку на виробництві до відновлення 
працездатності або встановлення стійкої втрати професійної працездатності; 

– придбання ліків, виробів медичного призначення та індивідуального догляду; 
– сторонній (спеціальний медичний і побутовий) догляд за застрахованою 

особою, в тому числі здійснюваний членами її сім’ї; 
– проїзд застрахованого, а в необхідних випадках і на проїзд супроводжуючої 

його особи для отримання окремих видів медичної та соціальної реабілітації 
(лікування безпосередньо після важкого нещасного випадку на виробництві, 
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медичної реабілітації в організаціях, що надають санаторно-курортні послуги, 
отримання спеціального транспортного засобу, замовлення, примірки, одержання, 
ремонту, заміни протезів, протезно-ортопедичних виробів, ортезів, технічних 
засобів реабілітації) і при скеруванні його страховиком в установу медико-
соціальної експертизи та в заклад, що здійснює експертизу зв’язку захворювання з 
професією; 

– медичну реабілітацію в організаціях, що надають санаторно-курортні послуги, 
в тому числі за путівкою, у тім числі оплату лікування, проживання та харчування 
застрахованого, а в необхідних випадках оплату проїзду, проживання та харчування 
супроводжуючої його особи, оплату відпустки застрахованого (понад щорічну 
оплачувану відпустку, встановлену законодавством Російської Федерації) на весь 
період його лікування та проїзду до місця лікування і назад; виготовлення і ремонт 
протезів, протезно-ортопедичних виробів та протезів; 

– забезпечення технічними засобами реабілітації та їх ремонт; 
– забезпечення транспортними засобами за наявності відповідних медичних 

показань і відсутності протипоказів до водіння, їх поточний та капітальний ремонт 
та оплату витрат на паливно-мастильні матеріали, професійне навчання 
(перенавчання). 

Відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров’ю працівника у зв’язку з 
виконанням ним трудових обов’язків, на сьогодні відбувається на основі 
Федерального закону від 24.07.1998 р. № 125-ФЗ «Про обов’язкове соціальне страху-
вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» зі 
змінами від 27.07.2010 р. [3]. З 2006 р. відносини з обов’язкового соціального 
страхування були включені до предмета трудового права. 

У разі виявлення прихованого нещасного випадку (незалежно від терміну його 
давності) розслідування проводить державний інспектор праці. Повідомити про подію 
в Державну інспекцію праці може сам потерпілий, його законний представник, родич. 

Приховування роботодавцем настання страхового випадку при обов’язковому 
соціальному страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань є адміністративним правопорушенням і тягне за собою накладення 
адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п’ятисот рублів, 
на посадових осіб – у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі рублів, на юридичних 
осіб – у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч рублів (ст. 15.34 КоАП РФ). 

3. Третя проблема – грубі порушення порядку розслідування, оформлення та 
обліку нещасних випадків на виробництві, які допускаються роботодавцями. 
Найпоширеніші з них: порушення встановленого порядку скерування повідомлень 
про групові, важкі нещасні випадки, нещасні випадки зі смертельним наслідком в 
органи та організації, зазначені в ст. 228¹ ТК РФ, порушення строків розслідування, 
розслідування нещасних випадків комісіями в неналежному складі, неправильне 
оформлення матеріалів розслідування, помилкова кваліфікація нещасних випадків як 
таких, що не пов’язані з виробництвом тощо. Як наслідок не встановлюються істинні 
причини нещасних випадків на виробництві, не проводиться їх достовірний аналіз, 
не усуваються порушення охорони праці, профілактичні заходи проти виробничого 
травматизму стають неефективними. 

Роботодавцям необхідно пам’ятати про покладені на них законом обов’язки 
належного і своєчасного розслідування нещасних випадків та оформлення матеріалів 
розслідування в установленому законом порядку, при цьому Федеральна інспекція 
праці постійно здійснює нагляд та контроль за дотриманням встановленого порядку 
розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві (ст. 356 ТК РФ). 
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Процедура розслідування нещасних випадків на виробництві нормативно 
визначена ТК РФ (ст. 227–231). Порядок розслідування професійних захворювань 
встановлений Положенням про розслідування та облік професійних захворювань, 
затверджений постановою Уряду РФ від 15 грудня 2000 р. № 9674 [4]. 

Визнання професійного захворювання страховим випадком можливо за таких 
обставин: 

1) медичний висновок про факт ушкодження здоров’я; 
2) віднесення шкоди здоров’ю до категорії професійних захворювань; 
3) підтвердження страховиком професійного захворювання страховим випадком. 
Як наслідок, на відміну від нещасного випадку, коли відбувається раптовий і 

одноразовий вплив на організм людини, професійне захворювання можливе 
внаслідок поступового, систематичного і тривалого впливу шкідливого чинника. 
Тому, як зазначає Л.А. Галаєва, шлях від виявлення професійного захворювання до 
призначення страхового відшкодування умовно можна поділити на два етапи: 

1) етап встановлення такого юридичного факту, як професійне захворювання; 
2) етап встановлення професійного захворювання як страхового випадку. 
Всю сукупність нормативних правових актів, що мають відношення до 

професійних захворювань, можна також умовно розділити на дві групи: 
1) нормативні правові акти, що регламентують встановлення діагнозу 

професійного захворювання, його зв’язку з виконуваною роботою або професією 
медичними організаціями; 

2) нормативні правові акти, що регламентують визнання професійного захво-
рювання страховим випадком [5, с. 656–661]. 

Відповідно до п. 2 Положення від 15 грудня 2000 р. розслідуванню та обліку 
підлягають гострі і хронічні професійні захворювання (отруєння), виникнення яких 
у працівників та інших осіб обумовлено впливом шкідливих виробничих факторів 
при виконанні ними трудових обов’язків або виробничої діяльності за дорученням 
організації або індивідуального підприємця. 

– гострим професійним захворюванням (отруєнням) визнаються захворювання, 
що є, зазвичій, результатом одноразового (протягом не більше одного робочого 
дня, однієї робочої зміни) впливу на працівника шкідливого виробничого фактора 
(факторів), що спричинило тимчасову або стійку втрату професійної працездатності. 

– хронічним професійним захворюванням (отруєнням) визнається захворю-
вання, що є результатом тривалого впливу на працівника шкідливого виробничого 
фактора (факторів), що спричинило тимчасову або стійку втрату професійної 
працездатності. 

У правозастосовній діяльності досить часто страховики (роботодавці) 
оскаржують діагноз професійного захворювання у працівника з метою ухилення 
––––––––– 

4 Крім цього, необхідно використовувати Наказ МОЗ Росії від 28.05.2001 р. № 176 «Про 
удосконалення системи розслідування і обліку професійних захворювань в РФ»; Інструкцію про 
порядок застосування Положення про розслідування і облік професійних захворювань, 
затверджену постановою Уряду РФ от 15.12.2001 р. № 967; Гігієнічні критерії оцінки і 
класифікації умов праці за показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого 
середовища, важкості і напруженості трудового процесу (керівництво Р2.2.755-99), затверджені 
Головним державним лікарем РФ 23.04.1999 р.; Наказ МОЗ Росії від 14.03.1996 р. № 90 «Про 
порядок здійснення попередніх і періодичних медичних оглядів і медичних регламентів допуску 
до професії», яким затверджено чинний на сьогодні Список професійних захворювань 
(Бюллетень Минтруда России. – 1997. – № 2); Наказ Міністерства охорони здоров’я і соціального 
розвитку РФ від 17.11.2009 р. № 906н «Про затвердження Порядку організації діяльності 
федеральних державних установ медико-соціальної експертизи». 
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надалі від визнання його страховим випадком з подальшими страховими виплатами. 
Пункт 35 Положення від 15.12.2000 р. надає змогу страховикові брати участь у 
розгляді розбіжностей з питань встановлення діагнозу професійного захворювання 
та його розслідування, в огляді та переогляді застрахованої особи в установах МСЕ. 
Але чи правомірним взагалі є таке втручання? 

Безумовно, метою трудового законодавства є захист прав та інтересів 
працівника і роботодавця (ч. 1 ст. 1 ТК РФ), але в сучасний період масового 
порушення з боку роботодавців усіх організаційно-правових форм і форм власності, 
норм, спрямованих на забезпечення безпеки трудової діяльності при спільній праці, 
потребує конкретизації процедура здійснення розслідування професійних захворю-
вань в інтересах більш незахищеної сторони трудового договору – працівника з 
посиленням незалежності експертизи професійного захворювання медичною 
установою; забезпечення гарантій працівникові щодо її якісного проведення. 

4. Актуальним для роботодавця є питання – які саме події, що можна зачислити 
до категорії «нещасний випадок на виробництві», підлягають розслідуванню та обліку. 

Законодавець визначає нещасні випадки на виробництві, як події, в результаті 
яких потерпілі отримали: тілесні ушкодження (травми), у тому числі заподіяні 
іншою особою; тепловий удар; опік; обмороження; утоплення; ураження 
електричним струмом, блискавкою, випромінюванням; укуси та інші тілесні 
ушкодження, завдані тваринами і комахами; пошкодження внаслідок вибухів, 
аварій, руйнування будівель, споруд і конструкцій, стихійних лих та інших 
надзвичайних обставин, інші ушкодження здоров’я, зумовлені впливом зовнішніх 
факторів, які потягли за собою необхідність переведення постраждалих на іншу 
роботу, тимчасову або стійку втрату ними працездатності або смерть потерпілих 
(ст. 227 ТК РФ). 

Варто звернути увагу на необхідні умови розслідування, закріплених у ст. 227 
ТК РФ: 

По-перше, розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися з праців-
никами та іншими особами, переліченими в ч. 2 ст. 227 ТК РФ, що беруть участь у 
виробничій діяльності роботодавця, при виконанні ними трудових обов’язків або 
виконанні якої-небудь роботи за дорученням роботодавця (його представника ), а 
також при здійсненні інших правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з 
роботодавцем, або таких, що здійснюються в його інтересах. 

По-друге, обов’язковою умовою розслідування нещасного випадку є отримання 
працівником травми, що зумовила необхідність переведення на іншу роботу, або 
тимчасову чи стійку втрату ним працездатності, або смерть працівника. Підтвер-
дженням таких фактів будуть: листок непрацездатності, медичний документ, що дає 
право на звільнення від роботи або переведення на іншу роботу, свідоцтво про смерть. 

По-третє, для розслідування нещасного випадку важливу роль відіграють 
обставини події (місце, час), оскільки нещасний випадок на виробництві може 
відбутися не тільки на робочому місці, але і в інших випадках, пов’язаних з 
виконанням працівником трудових обов’язків. Перелік обставин, за наявності яких 
нещасний випадок підлягає розслідуванню, міститься в ч. 3 ст. 227 ТК РФ. 

5. І, врешті, для подолання виробничого травматизму важливе значення 
набуває існуюча персоніфікована кримінальна і адміністративна відповідальність 
конкретного керівника організації та роботодавця – індивідуального підприємця за 
стан охорони праці на виробництві. 

КпАП РФ передбачає адміністративну відповідальність керівника організації 
за наступні порушення трудового законодавства: ст. 5.27 КпАП РФ застосовується у 
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всіх випадках порушення законодавства про працю та про охорону праці щодо 
посадових осіб, якщо для конкретного виду правопорушення немає спеціальної 
норми; ст. 5.44 – за приховування страхового випадку. Спеціальна норма щодо 
посадової особи передбачена ст. 3.11 КпАП РФ, що встановлює таке адміністративне 
покарання, як дискваліфікацію. 

Необхідно пам’ятати, що адміністративні стягнення мають право накладати 
органи державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю 
та про охорону праці в межах своєї компетенції. Так, державними інспекціями 
праці в суб’єктах РФ скеровано в суди 212 протоколів про адміністративні 
правопорушення для притягнення до адміністративної відповідальності осіб, 
винних у повторному протягом року порушенні трудового законодавства, і 
притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 2 ст. 5.27 КпАП 
РФ, за цими матеріалами було дискваліфіковано 52 керівники5. 

У РФ в 2005 р. був запроваджений такий вид адміністративного покарання, як 
адміністративне призупинення діяльності на строк до 90 діб, якщо менш суворий 
вид покарання не зможе забезпечити досягнення мети адміністративного 
покарання [7]. 

Адміністративне призупинення діяльності полягає в тимчасовому припиненні 
діяльності осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної 
особи, юридичних осіб, їх філій, представництв, структурних підрозділів, 
виробничих дільниць, а також експлуатації агрегатів, об’єктів, будівель або споруд, 
здійсненні окремих видів діяльності (робіт), надання послуг. Адміністративне 
призупинення діяльності передбачено за порушення законодавства про працю та про 
охорону праці, в галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення, порушення вимог промислової безпеки, безпеки гідротехнічних споруд, 
вимог нормативних документів у галузі будівництва та ін. 

Щодо кримінальної відповідальності, то такий вид юридичної відповідаль-
ності застосовується до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, склади яких 
закріплені в Особливій частині КК РФ, і особливості кримінальної відповідаль-
ності полягають у тому, що цей вид юридичної відповідальності має публічно-
правовий характер, застосовується лише в судовому порядку і припиняється після 
відбуття засудженим призначеного йому покарання та після зняття чи погашення 
судимості. 

Керівництво та управління у сфері охорони праці з боку роботодавця має бути 
зацікавленим і свідомим. Вирішення завдань, пов’язаних з удосконаленням 
охорони праці, необхідно розглядати в якості однієї із цілей господарської, 
виробничої та підприємницької діяльності. Проведення оцінки умов праці і 
виробничих ризиків має бути безпосереднім обов’язком всіх роботодавців. На 
кожному підприємстві повинна бути наявна документація за результатами такої 
оцінки [8, с. 23–25]. 

Відповідно, безпосереднє управління станом охорони праці у кожного 
роботодавця покладено на керівника організації, при цьому в ході розвитку 
ринкових відносин і розширення господарської діяльності, що використовує різні 
форми власності, суттєвого значення набуває проблема створення економічного 
механізму, що дозволяє зацікавити роботодавців і працівників у покращенні умов і 
охорони праці, тим самим перервати відтворення робочих місць з несприятливими 
умовами праці. 

––––––––– 
5Такі статистичні дані наведені в статті А.В. Міхайлова [6, с. 106]. 
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Одним із напрямів державної політики в галузі охорони праці мало б стати не 
тільки визнання, але й реальне забезпечення державою пріоритету життя і здоров’я 
працівника над результатами виробничої або іншої господарської діяльності 
організацій будь-якої форми власності. 

Для виконання державою прийнятих за Конституцією РФ 1993 р. зобов’язань 
визнавати, дотримуватися і захищати права і свободи людини (ст. 2), в тому числі і 
на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни (ч. 3 ст. 37), 
необхідно створити ефективнішу систему державного нагляду і контролю за 
дотриманням російського трудового законодавства про охорону праці у всіх 
організаціях незалежно від форм власності. Центром трудового права є працівник, і 
сутність цієї галузі російського права, насамперед, пов’язана із захистом його прав 
та законних інтересів. 

Кримінальна (персоніфікована) відповідальність керівника організації має на 
меті посилити ефективність і розумність управління в галузі охорони праці в 
інтересах збереження життя і здоров’я працівників. 

Стаття 143 КК РФ передбачає кримінальну відповідальність за порушення 
правил техніки безпеки або інших правил охорони праці, здійснене особою, яка 
зобов’язана дотримуватися цих правил, якщо це спричинило заподіяння тяжкої 
шкоди здоров’ю людини з необережності, при цьому об’єктом злочину, перед-
баченого цією нормою КК РФ є конституційне право громадянина на умови праці, 
що відповідають вимогам безпеки та гігієни [9]. 

За даними Федеральної інспекції праці про роботу з нагляду і контролю за 
дотриманням законодавства РФ про працю та охорону праці, основною причиною 
нещасних випадків на виробництві є неналежна організація виробництва і незадо-
вільна організація заходів з охорони праці, які мають забезпечуватись керівником та 
іншими відповідальними особами роботодавця [6, c. 108]. 

До злочинів керівника організації у сфері праці належать порушення правил 
безпеки на об’єктах атомної енергетики (ст. 215 КК РФ); припинення чи обмеження 
подачі електричної енергії або відключення від інших джерел життєзабезпечення 
(ст. 215-1 КК РФ); приведення у непридатність об’єктів життєзабезпечення (ст. 215-2 
КК РФ); порушення правил безпеки під час ведення гірських, будівельних або інших 
робіт (ст. 216 КК РФ); порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об’єктах 
(ст. 217 КК РФ); порушення правил пожежної безпеки (ст. 219 КК РФ). Як наслідок, 
реальне застосування заходів кримінальної відповідальності має принести свої 
позитивні результати. 

Виробничий травматизм у сфері суспільного виробництва – в принципі явище 
неминуче, оскільки будь-яка трудова діяльність, будь-який виробничий процес 
незалежно від його технічної складності, організований в тій або іншій галузі або 
організації завжди, так чи інакше, пов’язаний з ризиком для життя і здоров’я 
працівників. Повністю подолати виробничий травматизм неможливо, але можливо 
і необхідно знизити його рівень, вирішивши декілька гострих проблем, лише деякі 
з яких були розглянуті в цій статті. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМ  
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
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Досліджено правову природу категорії «послуга» як однієї із форм здійснення 
соціального обслуговування. Автор запропонував внести зміни до понятійного апарату 
відповідного виду соціального забезпечення.  

Ключові слова: форма, послуга, соціальна послуга, соціальне обслуговування. 

Система соціального обслуговування передбачає виконання певних дій чи 
надання предметів матеріального світу, відмінних від грошей, для подолання 
негативних наслідків складних життєвих обставин. 

Проблема визначення форм здійснення цього виду соціального забезпечення 
зумовлена двома основними причинами. Першою із них є те, що дуже часто 
питання форм соціального обслуговування займає проміжне місце у науковому 
аналізі. Відсутність системного дослідження форм відповідного виду соціального 
забезпечення призводить до суперечностей у застосуванні термінів «форма» та 
«вид». Є ситуації, коли перелік певних елементів в одному випадку називають 
видами соціального обслуговування, а в іншому – його формами. Наприклад, 
А.Л. Благодир класичне та некласичне соціальне обслуговування називає і видами, 
і формами соціального обслуговування водночас [1, с. 85].  

Другою причиною потрібно назвати відсутність єдиного наукового підходу до 
визначення форм здійснення соціального обслуговування фізичних осіб та сімей за 
умов настання складної життєвої обставини. Зокрема, одні вчені вважають, що 
формою здійснення соціального обслуговування є винятково послуги. При цьому 
послугами називають як дії, так і інші предмети матеріального світу (наприклад, 
продукти харчування, технічні засоби, соціальне житло тощо) [2, с. 492]. Натомість 
інша група представників науки права соціального забезпечення вважають, що 
послуги як дія (діяльність) є лише однією з форм надання соціального обслугову-
вання поряд з іншими їх різновидами (підтримкою, сприянням, пільгами, соціальною 
допомогою, видачами тощо) [3, с. 132; 4, с. 437].  

Питання форм здійснення соціального обслуговування не зайняло належної ніші 
у галузевому науковому аналізі. Переважно про форми соціального обслуговування 
згадуються у навчальних підручниках, авторами котрих є М.Л. Захаров, Є.Г. Туч-
кова, П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук, Б.І. Сташків, М.В. Філіппова тощо. 
Однак, у більшості випадків відповідні дослідження ґрунтуються на законодавчих 
положеннях. Авторські пропозиції щодо форм відповідного виду соціального 
забезпечення висловлено у дисертаційних працях М.О. Буянової та Н.М. Стаховської.  

Відсутність єдиного наукового підходу до вирішення відповідного питання 
зумовлює необхідність звернутися до напрацювань представників інших галузей 
права. В частині, що стосується категорії послуга важливими є праці цивілістів 
(А. Барінова, А.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна, Є.Л. Плоома, А.Е. Шерстобитова), які 
розглянули юридичні ознаки та зміст відповідного поняття. 
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Основне завдання автора цієї статті полягає у проведенні правового аналізу 
категорії «послуга» як однієї з форм здійснення соціального обслуговування. 

Використовуючи філологічне тлумачення, форму варто розглядати як зовнішній 
вияв якого-небудь явища, пов’язаний з його сутністю, змістом [5, с. 1736]. Як 
слушно зазначає Є.Г. Азарова, формою можна вважати те, в чому певне явище 
виражається [6, с. 32]. Розмежовуючи поняття «форма» та «вид», С.М. Прилипко, 
О.Т. Панасюк та О.М. Ярошенко зазначають, що форма, зазвичай означає множин-
ність елементів будь-якого класу, що відрізняється і зовнішнім (нормальним) 
вираженням, і внутрішніми (суттєвими) властивостями, на відміну від категорії 
«види», яка характеризує однорідну множинність [7, с. 27]. 

Тобто, формою соціального обслуговування є те, у чому воно об’єктивно 
виражається; те, що ми бачимо або сприймаємо.  

У законодавстві здійснено кілька спроб щодо визначення форм соціального 
обслуговування фізичних осіб та сімей в Україні. Наприклад, із визначення поняття 
«соціальне обслуговування», закріпленого у Законі України «Про соціальні послу-
ги», доходимо висновку, що відповідний вид соціального забезпечення здійснюється 
у формі підтримки, сприяння та послуг [8, ст. 1]. Своєю чергою, згідно із Законом 
України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» соціальне обслуговування 
відбувається шляхом надання різних соціальних послуг та соціальної допомоги 
[9, ст. 213]. 

Науку права соціального забезпечення характеризує також чимала палітра 
підходів до виділення форм надання соціального обслуговування. Зокрема, 
Н.М. Стаховська зазначає, що соціальне обслуговування здійснюється не лише у 
вигляді надання послуг. Послуга, на її думку, – це лише одна із форм соціального 
обслуговування поряд із пільгами, натуральною та іншими формами [3, с. 132].  

На думку В.П. Галаганова, окрім соціальних послуг, в межах соціального 
обслуговування може надаватися допомога інвалідам, престарілим та іншим 
категоріям працездатних громадян та їхнім сім’ям безоплатно або на умовах 
часткової оплати за рахунок асигнувань з державного бюджету, а також засобів 
обов’язкового соціального страхування в передбачених законом випадках [4, с. 437]. 

Дещо інше бачення поняття послуга обґрунтовують М.Л. Захаров, Є.Г. Тучкова 
[2, с. 492], Б.І. Сташків [10, с. 19], М.В. Філіппова [11, с. 363]. Вчені вважають, що уся 
система соціального обслуговування спрямована на забезпечення громадян лише 
послугами. Зокрема, М.В. Філіппова стверджує, що соціальні послуги – це вид 
матеріального надання, тому, виправданим у науковій літературі є термінологічний 
синонім натуральної допомоги – послуга [11, с. 364].  

За законодавчими та науковими концепціями, беззаперечною формою 
здійснення соціального обслуговування є послуга. Однак, до сьогодні невирішеним 
залишається питання: вживати термін «послуги», чи все ж таки робити акцент на 
сферу їх застосування і називати відповідну форму «соціальні послуги». Тут думки 
вчених розділилися на дві групи. Представником першої є М.В. Філліпова, яка 
вважає, що соціальне обслуговування – це надання непрацездатним і громадянам, 
які потрапили у складну життєву ситуацію, різноманітних видів послуг, які 
забезпечують досягнення необхідної якості життя різними суб’єктами соціального 
захисту населення (соціальними службами) [11, с. 363]. Натомість М.О. Буянова 
зазначає, що соціальне обслуговування є діяльністю спеціальних організацій щодо 
надання різних соціальних послуг … для осіб, що знаходяться з незалежних від них 
причин в ситуації, яка порушує їх життєдіяльність і яку вони не можуть подолати 
самостійно (або за допомогою осіб, які відповідно до закону зобов’язані їх 
утримувати) [12, с. 177–178]. Спробуємо розглянути кожен з цих термінів зокрема.  
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У науковій літературі сформувалося дві головні концепції визначення змісту 
послуг. Представники першої розглядають послуги як саму діяльність, специфічну 
форму праці [13, с. 355; 14, с. 14–15]. Такої думки дотримуються більшість цивілістів 
(А.Ю. Кабалкін В.П. Мозолін [15, с. 79–88], Є.Л. Плоом [16, с. 30–39], А.Е. Шерсто-
битов [17, с. 36]), які розглядають послуги як діяльність щодо задоволення потреб 
громадян. 

Прихильники другої концепції під послугами розуміють результат праці, 
корисний ефект діяльності [18, с. 15; 19, с.49]. Зокрема на думку Т.Н. Софіної, 
послуги як благо, є результатом матеріальної діяльності незалежно від набуття цим 
результатом матеріально-речової форми [19, с. 49].  

Для з’ясування змісту поняття «послуга» спробуємо проаналізувати правові 
ознаки, притаманні цій правовій категорії. В контексті нашого дослідження не всі 
ознаки послуги характеризують її як інститут права соціального забезпечення. 
Відтак, спробуємо зупинитися на тих, які є важливими для нас. Традиційно до 
таких належать [13, с. 217; 14, с. 14–15]: 1) синхронність надання та споживання; 
2) відсутність уречевленого результату; 3) опосередковане визначення якості. 
Д.І. Степанов, поряд із зазначеними ознаками, пропонує також такі, як складність 
уособлення та віддільності від джерела; індивідуалізованість, унікальність, 
ексклюзивність; нестійкість якості [13, с. 217]. Є.Д. Шешенін додає, що споживча 
вартість послуги зникає

 
в процесі її надання [20, с. 355]. На думку А. Мізорян 

послугу характеризує також те, що: її результат не має юридичного значення і не 
може бути гарантованим; надається особисто виконавцем і є невіддільним від 
нього (виконавця) [21, с. 222].  

Беручи до уваги зазначені особливості послуг (в основному те, що соціальна 
послуга одночасно надається та споживається, і при цьому відсутній певний 
матеріалізований результат), видається слушною думка Т.Н. Левшиної, яка 
пропонує розглядати послугу як сукупність діяльності й результату: «результату 
передує здійснення дій, які не мають матеріального втілення і утворюють разом з 
тим єдине ціле» [22, с. 344]. Тому, за словами вченої, при наданні послуг «продається» 
не сам результат, а діяння, яке його зумовило. Таке розуміння послуги відповідає 
і його етимологічному тлумаченню, як дії, вчинку, що дає користь, допомогу 
іншому [5, с. 1080]. 

Вищезазначене дає змогу сформулювати висновок про недоцільність об’єднання 
під поняття «послуга» дій та предметів матеріального світу. Отже, розглянувши 
правову природу категорії «послуга», можна говорити про хибність думки щодо 
окреслення зазначеним поняттям не лише дій чи діяльності, а й інших предметів 
матеріального світу. Оскільки наявність об’єктивно наявного результату певної 
діяльності суперечить правовій природі поняття «послуга».  

Різновидом родового поняття «послуга» є соціальні послуги. Тому, окрім 
загальних, їм притаманні і спеціальні ознаки, які, на думку вчених, характеризують 
їх правову природу. На думку Б.І. Сташківа ознаками соціальних послуг є [10, с. 21]: 
1) мета – подолання складних життєвих обставин; 2) надання на некомерційній 
основі; 3) як правило, нематеріально-речовий характер діяльності соціальних 
служб, не пов’язаної зі зміною і перетворенням форм матерії та сили природи; 
4) невіддільність процесів виробництва і споживання соціальних послуг; 
5) неможливість нагромадження, зберігання і транспортування більшості з них.  

Зокрема, А.А. Сироткіна вважає ознаками соціальних послуг те, що [23, с. 25–
27]: це діяльність, корисна дія якої визначається результатом, спрямована на 
задоволення потреб людей, зокрема тих, які потрапили у складну життєву ситуацію; 
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вартість послуги формується лише в процесі її надання, хоча ця властивість має 
більше практичне значення при наданні послуг за плату; результат є важливим для 
особи, яка отримує соціальні послуги, проте він не є елементом самої послуги і не 
може бути гарантований виконавцем; задоволення потреби відбувається в процесі 
надання послуги; послуги надаються громадянам в рамках реалізації державних 
цільових програм; суб’єкти, що надають послуги – головно державні та муніци-
пальні установи соціальної служби; адресна суб’єктна спрямованість (соціальні 
послуги надаються чітко визначеним категоріям громадян); метою соціальних 
послуг є подолання негативних обставин, які склалися у житті особи внаслідок 
настання складної життєвої ситуації. 

Доречно зазначити, що у двох вищенаведених цитатах запропоновано не лише 
видові ознаки соціальних послуг, а й загальні (невіддільність процесів виробництва 
і споживання; неможливість нагромадження, зберігання і транспортування 
більшості з них; вартість послуги формується лише в процесі її надання). Вважаємо 
такий підхід дещо спірним, оскільки він ускладнює розмежування соціальних 
послуг від інших різновидів послуг. 

Своєю чергою Е.Г. Шаблова особливостями соціальних послуг називає [14, 
с. 14–15]: надання населенню в межах реалізації державно-соціальної політики та 
реалізації соціальних цільових програм; адресна суб’єктивна спрямованість (ті 
верстви населення, які потребують допомоги); закритий, нормативно-регламенто-
ваний перелік цих послуг; головно, за рахунок бюджетних засобів та позабюджетних 
фондів; суб’єкти, які надають послуги – зазвичай, державні і муніципальні заклади 
соціальної служби [8].  

Окремі науковці вважають, що ознаками соціальних послуг є те, що вони: 
спрямовані на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги [24, с. 459] або на 
громадян, які знаходяться у складній життєвій ситуації [2, с. 492]; з метою 
поліпшення чи відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення 
до повноцінного життя [24, с. 459]; надаються винятково соціальними службами 
[2, с. 21]. 

Зазначені ознаки соціальних послуг вказують на їх правову природу – 
приналежність до сфери соціального забезпечення. Власне вони слугують підставою 
для відмежування від послуг, що надаються в інших сферах, а також свідчать про 
неможливість здійснення заміни послуг грошовими коштами чи іншими благами. 

Розглянувши поняття «послуга» та «соціальна послуга», доходимо висновку, 
що жодне із них не є ідеальним для позначення форми надання громадянам 
соціального обслуговування. Термін «послуга» має загальний характер і зазвичай 
використовується не лише у сфері соціального забезпечення, а й інших сферах 
життєдіяльності людей (наприклад, цивільній, адміністративній тощо). Така ситуація 
не сприяє ефективній правозастосовній діяльності, створює перешкоди в разі 
визначення меж дії юридичних норм тієї чи іншої галузі права.  

Своєю чергою, поняття «соціальні послуги», зважаючи на наступні аргументи, 
також не обмежується лише сферою соціального обслуговування громадян. Зокрема, 
за словами Д.А. Сторожук, сукупність соціальних послуг: надається незалежно від 
знаходження громадянина в складній життєвій ситуації; всім в однаковому обсязі, і 
не диференціюється залежно від категорій громадян; за бажанням громадянина 
завжди може бути замінено виплатами в грошовій формі [25, с. 478]. Підтримуючи 
позицію Д.А. Сторожук, М.В. Кротов додає, що зобов’язання з надання послуг 
можуть виникати між будь-якими суб’єктами [26, с. 53–61]. На нашу думку, 
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аргументи науковців є вагомими. Візьмемо, наприклад, надання освітніх послуг. Їх 
фінансування здійснюється у визначених квотах за рахунок державного бюджету, 
надаються державними чи муніципальними освітніми закладами у межах державних 
цільових програм тощо. Як бачимо, вони відповідають більшості наведених вище 
ознак соціальних послуг, однак навчання дитини в школі не можна назвати 
соціальним обслуговуванням. Соціального обслуговування потребують особи, які 
зазнали ризику соціальної безпорадності та не здатні задовольнити життєві потреби в 
рамках загальноприйнятих у суспільстві соціальних стандартів1. Адже правовою 
підставою надання цього виду соціального забезпечення є соціальна безпорадність, 
яка зумовлює втрату особою здатності задовольнити життєві потреби в рамках 
загальноприйнятих у суспільстві соціальних стандартів [27, с. 57].  

Зокрема, В.О. Гончаров пропонує розглядати соціальні послуги у широкому та 
вузькому значеннях. У першому випадку – це послуги, спрямовані на задоволення 
різних соціальних потреб окремих осіб чи груп населення, у другому – це комплекс 
різних заходів, спрямованих на певні соціальні групи або окремих індивідів, які 
перебувають у складних життєвих ситуаціях і потребують сторонньої допомоги з 
метою поліпшення чи відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації й 
повернення до повноцінного життя [28, с. 7]. Тобто у широкому розумінні 
науковець розглядає послуги як форму соціальної політики держави (діяльність 
навчальних закладів, медичних і санаторно-курортних установ, спортивних секцій, 
закладів культури і мистецтва, організацій дитячої та юнацької творчості, клубів за 
інтересами тощо), у вузькому – як форму соціального обслуговування.  

Як видається, наукове трактування соціальних послуг не сприяє ефективному 
правовому регулюванню відповідних відносин. Тому, на нашу думку, для 
позначення однієї із форм соціального обслуговування потрібно відмовитися від 
терміна «соціальні послуги» і ввести у понятійний апарат новий термін, який би 
позначав винятково форму надання відповідного виду соціального забезпечення. 
Це сприятиме: 1) ефективному контролю за процесом та якістю наданих послуг; 
2) визначенню законодавчого переліку послуг, які має право отримати особа, що 
потрапила у складну життєву обставину. 

Кращим, на нашу думку, є «послуга із соціального обслуговування». Передусім, 
вказуючи у назві, на який вид (з соціального обслуговування) особа має право, ми 
визначаємо: а) правову підставу реалізації права особи на соціальне обслугову-
вання; б) правомочного суб’єкта; в) державні соціальні стандарти надання таких 
послуг; г) зобов’язаних суб’єктів, а отже і порядок надання.  

Підсумовуючи, зазначаємо, що однією із форм здійснення соціального 
обслуговування фізичних осіб та сімей є послуги із соціального обслуговування. 
Пропонуємо їх розглядати як передбачені на законодавчому рівні дії чи діяльність 
соціальних служб, корисний результат котрих виявляється у подоланні негативних 
наслідків складної життєвої обставини. 
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Исследована правовая природа категории «услуга» как одной из форм осуществления 
социального обслуживания. Автор предложил внести изменения в понятийный аппарат 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

Д. Лещух 

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

тел. (032) 239-47-97 

Статтю присвячено особливостям і проблемам правового регулювання трудової 
діяльності працівників прокурати як суб’єктів трудового права.  

Відповідно до Конституції та Закону України «Про прокуратуру» прокуратура є 
системою органів держави, що наділена специфічними функціями та завданнями, 
ефективне вирішення яких залежить передусім від того, наскільки правильно, активно та 
добросовісно виконують свої службові обов’язки самі працівники прокуратури. Над-
звичайна важливість завдань, які ставить перед прокуратурою України держава, визначає 
й важливість правового регулювання трудових відносин між нею та працівниками 
прокуратури. 

Ключові слова: службові обов’язки, працівники прокуратури, врегулювання трудових 
відносин.  

На сьогодні єдиного підходу щодо визначення сутності та правової природи 
відносин, що виникають між державою і працівником прокуратури у зв’язку з 
реалізацією останнім конституційного права на трудову діяльність у системі одно-
йменних державних органів. Що практично, унеможливлює повноцінне засто-
сування норм трудового права для правого регулювання діяльності працівників 
прокуратури.  

На сучасному етапі розвитку законодавства у сфері трудових та адміністра-
тивних відносин в органах прокуратури вітчизняний законодавець активно намага-
ється відшукати найефективніший спосіб їх урегулювання. Початком якісних змін 
у цьому процесі вважається Закон України Про прокуратуру, що, однак, проблеми 
розмежування підстав та сутності цих відносин повною мірою він не вирішує.  

Мета і завдання дослідження, які потрібно вирішити для досягнення поставленої 
мети: визначення нормативної та теоретичної основи для вирішення окремих 
проблем урегулювання трудових відносин та надання пропозицій щодо удоско-
налення законодавства у цій сфері, з’ясувавши сутнісні ознаки трудового договору 
в органах прокуратури України та розкривши особливості укладення, зміни та 
припинення трудового договору з їхніми працівниками.  

Незважаючи на гостру потребу глибокого наукового аналізу поставленої 
проблеми та наявність окремих наукових розробок у цьому напрямі таких вітчиз-
няних учених, як В. Воловик, Ю. Дмитренко, Д. Карпенко, К. Кизименко, Н. Хуторян, 
П. Шумський [1–5] та інших, ця тема досі не отримала окремого повноцінного 
монографічного дослідження, а серед науковців немає єдиного погляду на питання 
щодо галузевої належності правовідносин державної служби і працівників 
прокуратури зокрема. 

Як ми зазначали, прокуратура України є організаційно незалежною державною 
інституцією, що повинна виконувати особливі притаманні тільки їй функції та є 
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досить важливим інструментом щодо забезпечення балансу між гілками влади. 
Основний закон України, закріпивши статус прокуратури як самостійного, 
багатофункціонального органу державного механізму, визначив її принципово нові 
завдання та засади взаємовідносин із главою держави та гілками державної влади.  

Виконання працівниками прокуратури специфічних завдань і функцій від 
імені держави зумовлює й особливості застосування щодо них законодавчих 
положень у сфері регулювання трудових відносин, хоча сучасний розвиток 
вітчизняного трудового права характеризується тенденцією поступового усунення 
розбіжностей між статусом працівників – державних службовців та інших. Однак, 
саме через специфіку здійснення прокурорської діяльності на даному етапі 
розвитку державності унеможливлюється остаточне усунення цих розбіжностей. 

Так, окремі питання щодо організації та проходження служби у прокуратурі, 
зрозуміло, не входять до предмету адміністративного права, як от: виникнення, 
зміни та припинення трудових правовідносин, соціально-правових гарантій 
захисту трудової діяльності працівників прокуратури та інші питання, що вини-
кають у зв’язку з реалізацією громадянами України права на трудову діяльність в 
системі прокуратури України.  

Адже у правовідносинах, з одного боку яких учасником є працівник прокуратури 
(державний службовець), з іншого – держава (орган прокуратури), урегулювання 
питань у сфері трудової діяльності відбувається нормами трудового права із 
обов’язковим урахуванням специфіки реалізації ними своїх трудових прав та 
обов’язків. І хоча, на думку значної частини науковців, така діяльність прокурорсько-
слідчих працівників відрізняється від діяльності в інших сферах, не можемо 
значною мірою погодитися із встановленням обмежень їхніх трудових прав і 
гарантій. Наша думка ґрунтується на тому, що вони виконують покладені на них 
державою за посередництвом Конституції та законів свої трудові функції на 
загальних принципах трудового права.  

Відтак, вступаючи на службу в органи прокуратури, громадянин України 
реалізовує конституційне право на працю, набуває правового статусу працівника, 
що автоматично надає статусу трудових цим відносинам і покладає їх у площину 
впливу та сферу дії норм трудового законодавства.  

Зазначене також підтверджується ст. 1 Кодексу законів про працю України, яка 
встановлює, що його норми поширюються на регулювання трудових відносин усіх 
працівників, а ст. 3 цього Кодексу зазначає, що «… законодавство про працю 
регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності» [6].  

Далі, наприклад, ст. 6 та 7 Закону України «Про прокуратуру» [7] статус прокуро-
рів і слідчих визначається як «працівник». Із цього доходимо висновку, що на 
трудову діяльність працівників прокуратури у сфері державної служби в Україні 
поширюється дія норм законодавства про працю. Не можемо зігнорувати й Закон 
України «Про державну службу» [8], положення якого на сьогодні визначають 
державну службу в Україні як професійну діяльність осіб, котрі посідають посади в 
державних органах та їх апараті з практичного виконання завдань і функцій 
держави та отримують заробітну плату за рахунок державних коштів. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну службу» від 17 листопада 
2011 р. № 4050-VI 1, що набуває чинності з 1 січня 2013 р., державна служба – про-
фесійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо форму-
вання державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних 
послуг [8]. 
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Це також на сьогодні дає нам змогу характеризувати працю в органах 
прокуратури як найману та специфічну трудову діяльність працівників, а відносини 
у цій діяльності, що ґрунтуються на здійсненні управління та проходження служби, 
вважати «трудово-управлінськими». При цьому «управлінська» складова виникає 
із «трудової».  

Наказом Генеральної прокуратури України від 20 січня 2006 р. № 2гн «Про 
організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України», зокрема, визначено 
порядок укомплектування органів прокуратури, формування кадрового резерву. 
Основними критеріями оцінки кадрової роботи наказом встановлено: укомплекту-
вання колективів прокуратур, їх структурних підрозділів кваліфікованими, сумлін-
ними працівниками, прозорість і справедливість в доборі, розстановці та переміщенні 
кадрів, стабільність кадрового складу, забезпечення раціонального співвідношення 
молодих і досвідчених працівників, належного рівня службової та трудової 
дисципліни.  

Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять в 
органах прокуратури стажування строком до одного року. Порядок стажування 
регулюється окремим Положенням, яке визначає порядок відбору на стажування і 
стажування претендентів на заміщення вакантних посад помічників прокурорів, 
старших помічників прокурорів, слідчих, старших слідчих (надалі – помічників 
прокурорів і слідчих) міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них 
прокуратур (надалі – прокуратур).  

Стажування є невід’ємною складовою процесу професійної підготовки до роботи 
в органах прокуратури випускників вищих юридичних навчальних закладів, 
юридичних факультетів та магістрантів Національної академії прокурати України.  

Серед завдань, які ставляться перед інститутом стажування, можна виокремити:  
– комплектування кадрового складу органів прокуратури фахівцями, які за 

своїми професійними, діловими та моральними якостями і станом здоров’я 
найбільш придатні до виконання службових обов’язків прокурорів і слідчих;  

– перевірка професійного рівня, ділових та моральних якостей претендентів на 
роботу в органах прокуратури;  

– підготовка фахівців-стажистів до самостійної роботи на посадах помічника 
прокурора чи слідчого прокуратури, забезпечення оволодіння ними навиками 
прокурорсько-слідчої діяльності;  

– запобігання помилкам і можливим проявам суб’єктивізму в доборі кадрів, 
іншим прорахункам у роботі з кадрового забезпечення;  

– підвищення престижу служби в прокуратурі та її авторитету в суспільстві;  
– забезпечення відповідно до сучасних вимог порядку доступу до публічної 

служби в органах прокуратури.  
Призначають на посади стажистів за наказом прокурора обласного рівня згідно з 

визначеним комісією рейтингом. Стажування проводиться у міських, районних, 
міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах на умовах строкової трудової 
угоди до одного року на посадах стажистів або стажистів на вакантних посадах 
помічників прокурорів і слідчих. Час відпустки стажиста у зв’язку з вагітністю та 
пологами, догляду за дитиною до строку стажування не включені. 

Особи, які проходять стажування на посадах стажистів або на вакантних 
посадах помічників прокурорів чи слідчих (надалі – стажисти), мають однаковий 
правовий статус, права і обов’язки, у тому числі щодо оплати праці.  

На стажистів поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, 
права і пільги, встановлені для прокурорсько-слідчих працівників, стажисти 
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підлягають атестуванню після закінчення стажування, але не раніше шести місяців 
від дня призначення на посаду. Призначення осіб, які пройшли стажування, на 
посаду помічника прокурора чи слідчого прокуратури можливе лише після 
позитивного рішення атестаційної комісії. Одночасно з призначенням на посаду 
вноситься подання Генеральному прокуророві України про присвоєння першого 
класного чину.  

Якщо атестаційна комісія після закінчення річного терміну стажування дійде 
висновку про невиконання стажистом плану стажування через відсутність у нього 
належної професійної підготовленості, необхідних ділових та моральних якостей, 
трудовий договір з ним розривається у зв’язку із закінченням строку трудового 
договору.  

Констатуємо, відтак, що за умов виконання стажистом плану стажування 
трудовий договір з ним укладається. 

Отже, віднесення чинним законодавством працівників прокуратури до числа 
суб’єктів, що підпадають під дію трудового законодавства, дає підстави зачислити 
туди ж і правовідносини за їх участю у сфері проходження державної служби (за 
деякими винятками, що містяться у спеціальних нормах).  

Зі сказаного та для набуття громадянином необхідного обсягу трудових прав 
та обов’язків працівника від часу вступу на службу в органи прокуратури, 
відповідно до норм вітчизняного законодавства про працю вбачається необхідним 
закріплення цього у письмовому трудовому договорі, що є підставою виникнення 
«трудово-управлінських» відносин, і рішення керівника державного органу (наказ, 
розпорядження тощо) про призначення на посаду – як підставу виникнення у 
чистому вигляді адміністративних правовідносин між суб’єктами. 

Отож, коли йдеться про правовий статус працівника прокуратури, то його 
відносини (або за його участю) мають специфічний комплексний характер, що міс-
тить, окрім конституційного, також і трудовий, управлінський та адміністративний 
аспекти, а особливості правового регулювання їхньої трудової діяльності зумовлені 
завданнями та функціями органів прокуратури.  

У рамках реформування нормативно-правової бази трудового законодавства 
України потрібно враховувати також і міжнародні стандарти й засади до сфери дії 
норм трудового права й поширення її на всіх працівників прокуратури, визначених 
Конвенцією Міжнародної організації праці № 151 «Про захист права на організацію 
та процедури визначення умов зайнятості на державній службі» (1978 р.). 
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ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ 
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ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

Статья посвящена особенностям и проблемам правового регулирования трудовой 
деятельности работников прокураты как субъектов трудового права. 

Согласно Конституции и Закона Украины «О прокуратуре» прокуратура является 
системой органов государства, наделенной специфическими функциями и задачами, 
эффективное решение которых зависит прежде всего от того, насколько правильно, 
активно и добросовестно выполняют свои служебные обязанности сами работники 
прокуратуры. Чрезвычайная важность задач, которые ставит перед прокуратурой 
Украины государство, определяет и важность правового регулирования трудовых 
отношений между ней и работниками прокуратуры. 

Ключевые слова: служебные обязанности, работники прокуратуры, урегулирование 
трудовых отношений. 
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The article is devoted to the peculiarities and issues of legal regulation of public 
prosecutor’s officers labour activity as subjects of labour law. 

Under the Constitution and Law of Ukraine “On the Public Prosecution Office,” it is a 
system of state bodies, which enjoy special functions and tasks. Effective work of the public 
prosecution office depends on professional activity of each official. Importance of the public 
prosecution office tasks and functions, which contain certain features of state governance, 
demands effective regulation of service-labour relations of its officials. 
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ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА  
ІНСТИТУТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

А. Нєвєрова 
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Проаналізовано поняття та структуру інституту охорони праці. Автор обґрунтовує 
власне бачення структури досліджуваного правового інституту та досліджує її ознаки. 

Ключові слова: інститут охорони праці, галузь трудового права.  

Кожна галузь права, маючи власний предмет регулювання, є взаємозв’язана з 
іншими галузями права. Галузі права, як зазначає А.В. Васільєв, не ізольовані одна 
від одної. Вони можуть мати спільні інститути і, тим самим, бути пов’язаними між 
собою. Пов’язаність загальних інститутів полягає в тому, що вони мають норми, які 
належать до різних галузей права [1, с. 58]. Правові інститути, що містять норми 
двох і більше галузей права, російські правознавці вважають комплексними 
(міжгалузевими) інститутами [2, с. 233]. 

На сучасному етапі охорона праці розглядають як комплексний інститут, при 
цьому ця обставина зумовлена такими характеристиками. 

По-перше, охорона праці регулює певну групу суспільних відносин, що є 
предметом трудового права. Внаслідок цього охорона праці як комплексний інститут 
охоплює певну специфічну групу норм, спрямовану на збереження життя і здоров’я 
працівників. При цьому немає необхідності у виділенні спеціальних засобів і 
способів правового регулювання, застосування методів, що використовуються у 
трудовому праві, є достатнім. Наприклад, поєднання централізованого і локального 
регулювання у сфері охорони праці полягає у встановленні державних нормативних 
вимог охорони праці у федеральних законах та інших нормативних правових актах 
(ст. 211 ТК РФ). Поряд з цим, законодавцем покладено на роботодавців визначення 
структури служби охорони праці в організації і численності працівників служби 
охорони праці (ст. 217 ТК РФ). 

По-друге, визначення охорони праці як системи збереження життя і здоров’я 
працівників у процесі трудової діяльності, що охоплює різні заходи, дає змогу 
говорити, що інститут охорони праці охоплює правові, соціально-економічні, 
організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні 
та інші норми. 

Однак загальна теорія права, приділяючи значну увагу поняттю правового 
інституту, не характеризує змісту і структури даного утворення. Це дає підстави 
спиратися тільки на загальну характеристику цього явища, розмежовуючи при 
цьому поняття «зміст» і «структура правового інституту». Ґрунтуючись на логічній 
побудові понятійного апарату галузі, зміст інституту можна визначити як сукупність 
суттєвих ознак, які мисляться в цьому понятті. Як зазначає С.С. Алексєєв, зміст 
інституту права виражено за допомогою специфічної групи понять, загальних 
положень, термінів. При цьому кожен правовий інститут відокремлюється у 
правовій системі за своїм інтелектуально-вольовим змістом. Регулюючи чітко 
визначену сферу суспільних відносин, правовий інститут відрізняється фактичною 
і юридичної однорідністю [3, с. 122]. 
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Під структурою будь-якого об’єкта розуміють сукупність стійких зв’язків, що 
забезпечують збереження його основних властивостей під час різних зовнішніх і 
внутрішніх змінах [4, с. 629–630]. 

Правовий інститут, який є первинною правовою спільністю, складається з 
правових норм, так само як галузь права складається з правових інститутів. Однак 
не будь-яке довільне поєднання правових норм створює нове якісне утворення – 
правовий інститут, а лише сукупність норм, пов’язаних між собою своїм 
юридичним змістом та мають безпосереднє відношення до суспільних відносин, 
що ними регулюються [5]. 

На наш погляд, структура та зміст інституту права визначаються як зовнішня і 
внутрішня форма цього правового явища. Так, зміст інституту, що складається з 
основоположних його ознак, виражений у сукупності правових норм, які становлять 
структуру інституту. На підставі наведеного, вважаємо, що, характеризуючи 
інститут галузі, необхідно розглядати його структуру, яка є не простою сукупністю 
правових норм, а диференційованою і водночас взаємопов’язаною асоціацією норм 
права. Звідси, під структурою інституту охорони праці можна розуміти взаємо-
зумовлені і взаємозалежні асоціації правових норм, які об’єднані одним предметом 
регулювання і володіють особливими ознаками. 

Серед ознак структури інституту охорони праці можна виділити такі. По-
перше, норми інституту охорони праці відрізняються юридичною неоднорідністю, 
що забезпечує різносторонній вплив на групу суспільних відносин, які входять в 
предмет інституту. Інститут охорони праці в РФ містить як зобов’язувальні норми 
(ст. 214 ТК РФ, яка закріплює обов’язки працівника в сфері охорони праці, ст. 228 
ТК РФ – обов’язки роботодавця у разі нещасного випадки), так і уповноважуючі 
норми (ст. 219 ТК РФ, яка розкриває право працівника на працю в умовах, що 
відповідають вимогам охорони праці), а також загальні приписи (ст. 210 ТК РФ – 
основні напрями державної політики в галузі охорони праці). 

По-друге, всі норми інституту охорони праці об’єднані стійкими закономірними 
зв’язками, вираженими у певній юридичній конструкції. Ця ознака є вирішальною. 
Структура інституту охорони праці характеризується не лише чіткою будовою, 
диференційованістю нормативного матеріалу, але й інтегрованістю, зв’язком елемен-
тів, який відображає системну цілісність такого правового явища. 

У науці російського трудового права до кінця не вирішено питання про 
структуру інституту охорони праці, що зумовлює необхідність аналізу різних 
поглядів з поставленої проблеми. Питання структури інституту охорони праці тісно 
пов’язане з характеристикою зазначеного явища у вузькому і широкому сенсах. 

Зокрема, С.А. Голощапов, будучи прихильником широкого трактування 
інституту охорони праці, включав у його склад норми інших інститутів трудового 
права, які регулюють не тільки відносини з охорони здоров’я у процесі праці, але й 
інші сторони складних трудових відносин або тісно пов’язані відносини (відносини 
майнового характеру – з оплати праці, робочого часу – як міри праці і часу 
відпочинку, відносини з організації праці тощо) [6, с. 50]. При цьому автор до складу 
інституту включав такі норми: а) з техніки безпеки і виробничої санітарії, в тому 
числі локальні норми, яких зобов’язані дотримуватися адміністрації підприємств, 
установ і організацій, що перебувають у трудових правовідносинах з працівниками і 
службовцями; б) правила, що регулюють організацію охорони праці підприємством 
(організацією) як суб’єктом трудових правовідносин; в) правила і норми, які 
встановлюють спеціальну, додаткову охорону праці жінок, підлітків і осіб зі 
зниженою працездатністю як суб’єктів трудових правовідносин; г) правила і норми, 
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які передбачають забезпечення робітників і службовців засобами індивідуального 
захисту у випадку, коли сучасний рівень розвитку засобів і предметів праці не може 
повністю забезпечити безпечні і здорові умови праці; д) норми, що забезпечують 
нейтралізацію шкідливого впливу виробничих факторів на працівників; е) норми, які 
регулюють відносини з контролю, що здійснюється адміністрацією підприємства, 
установ та організацій, за дотриманням інструкцій з охорони праці працівниками цих 
підприємств, а також з контролю і нагляду, який здійснюється профспілковими та 
спеціальними органами, за дотриманням правил з охорони праці адміністрацією 
підприємства; е) норми, які передбачають скорочення робочого часу, надання 
додаткових відпусток для відпочинку та встановлення підвищених ставок і окладів 
за роботу з важкими та шкідливими умовами праці або в особливих кліматичних 
умовах [6, с. 51]. 

Так, Я.Л. Кисельов в структурі інституту охорони праці виділяв норми і правила 
з техніки безпеки і виробничої санітарії; норми, що регулюють планування та 
організацію охорону праці; норми і правила із спеціальної охорони праці жінок і 
підлітків; норми, які регулюють діяльність органів державного нагляду і громадсь-
кого контролю в галузі охорони праці [7, с. 26]. 

Зокрема, В.І. Семенков погоджувався з Я.Л. Кисельовим, уточнюючи, що 
функції планування й організації охорони праці на підприємстві властиві органам 
державного управління і передбачені адміністративно-правовими нормами й, 
відповідно, не можуть бути предметом трудового права [8, с. 19]. 

Погоджуємося з А.С. Кашлаковою, яка зазначає, що при дослідженні інституту 
охорони праці у вузькому сенсі визначальним аспектом у розумінні охорони праці 
є не загальна спрямованість норм трудового права, а характеристика умов праці як 
безпечних. У зазначеному зв’язку пропонується розглядати інститут охорони праці 
як сукупність норм, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці [9, с. 145]. 

Розглядаючи інститут охорони праці у вузькому розумінні, автори одностайно 
зачисляли до нього три групи норм: а) правила з техніки безпеки; б) спеціальні 
правила з охорони праці жінок; в) норми, які визначають організацію і порядок 
нагляду за дотриманням законодавства [10, с. 276]. 

Найбільш дискусійним в радянський період розвитку вчення про охорону 
праці було питання про належність норм про робочий час і час відпочинку до 
охорони праці. Ряд вчених обґрунтовували необхідність включення норм про 
робочий час і час відпочинку до інституту охорони праці, відзначаючи, що ці 
норми спрямовані, насамперед, на забезпечення здоров’я і працездатності 
працівників та службовців під час роботи [11, с. 74; 12, с. 409]. 

Однак М.В. Молодцов, на наш погляд, слушно зазначає, що у всіх випадках без 
достатнього обґрунтування до складу інституту охорони праці зачисляють норми, які 
мають інший предмет регулювання. Це пояснюють низкою методологічних 
прорахунків, допущених при дослідженні даної проблеми: недостатньо чітко 
визначений предмет інституту, допускається зміщення різних аспектів охорони 
праці (як правового принципу і галузевого інституту), не проводиться розмежування 
між системами трудового права і трудового законодавства. Норми про скорочений 
робочий час, додаткові відпустки за роботу у шкідливих умовах праці мають інший 
предмет регулювання і належать до відповідних інститутів трудового права [13, 
с. 98–99]. 

Відсутність сучасного комплексного монографічного дослідження інституту 
охорони праці, його структури та змісту дає змогу звернутися лише до аналізу 
сучасної навчальної літератури. 
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Зокрема, дослідники трудового права в структуру інституту охорони праці 
включають такі групи норм. К.Н. Гусов і В.М. Толкунова виділяють норми-
принципи про основні напрями державної політики в сфері охорони праці та правила 
державного управління охороною праці, оскільки охороною праці управляє держава; 
норми, які стосуються права працівників на охорону праці та його гарантій; норми з 
організації та забезпечення охорони праці роботодавцем, його адміністрацією; 
вимоги з охорони праці, які зобов’язані забезпечити роботодавець та його 
адміністрація; правила з техніки безпеки і виробничої санітарії; система стандартів 
безпеки праці (ССБП); правила особливої охорони праці жінок і працівників із 
сімейними обов’язками; правила особливої охорони праці неповнолітніх до 18 років 
і осіб зі зниженою працездатністю [14, с. 350]. 

В юридичній літературі також такі наступні складові інституту охорони праці: 
правила з техніки безпеки і виробничої санітарії; спеціальні норми охорони праці 
осіб, які працюють у важких, шкідливих і небезпечних виробничих умовах; норми 
з охорони праці жінок, неповнолітніх і осіб із зниженою працездатністю; норми, 
які регулюють діяльність органів державного нагляду і громадського контролю, а 
також встановлюють відповідальність за порушення законодавства про охорону 
праці; норми, що регулюють планування та організацію роботи з охорони праці 
[15, с. 253]. 

Натомість А.М. Лушников і М.В. Лушникова зазначають, що інститут охорони 
праці являє собою сукупність норм різних інститутів трудового права, що 
встановлюють заходи, безпосередньо спрямовані на охорону здоров’я працівників 
у процесі праці, компенсацію впливу зовнішніх факторів, і забезпечують гарантії 
дотримання цих норм. До інституту охорони праці належать деякі норми про 
переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку, з оплати праці, 
робочого часу та додаткових відпусток особам за роботу з важкими та шкідливими 
умовами праці або в особливих кліматичних умовах тощо (ст. 73, 117–118, 147–149 
ТК РФ та ін.) [16, с. 936]. 

Деякі автори пропонують норми досліджуваного інституту трудового права 
розділити на два підінститути. Перший підінститут складається із сукупності 
правил з техніки безпеки, завданням яких є захистити працівника від впливу небез-
печних факторів. До другого підінституту входять правила з виробничої санітарії, 
які спрямовані на те, щоб захистити працівників від впливу шкідливих факторів 
[17, с. 796]. 

Спираючись на положення ТК РФ, А.С. Кашлакова зазначає, що структура 
інституту охорони праці якісно відрізняється від однойменних інститутів у 
попередніх КЗпП 1918, 1922, 1971 рр. Законодавець сприйняв і акумулював 
теоретичні розробки у цій сфері. Безумовним кроком вперед є наявність в інституті 
охорони праці загальних положень, які охоплюють основні поняття і напрями 
державної політики в галузі охорони праці. При цьому в досліджуваний правовий 
інститут автор включає: загальні положення (ст. 209–210 ТК РФ); вимоги охорони 
праці; організацію охорони праці; забезпечення права працівників на охорону 
праці; норми, що регулюють охорону праці окремих категорій працівників (жінок, 
неповнолітніх, інвалідів) [9, с. 147]. 

Безсумнівно, норми інших інститутів галузі трудового права не ізольовані від 
інституту охорони праці, вони тісно пов’язані між собою. Розглядаючи охорону 
праці як принцип трудового права [19, с. 30], помічаємо що вона стосується всіх 
інститутів, пронизуючи «невидимою ниткою» все трудове законодавство. Це 
пояснює наявність норм, що стосуються охорони праці в широкому значенні, в 
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різних інститутах трудового права [9, с. 144]. Зазначені обставини також зумовлені 
тим, що трудове законодавство було створено саме для охорони праці та тривалий 
час виконувало тільки це призначення. 

На нашу думку, необґрунтованим є включення деякими авторами [6; 11; 12; 9] в 
інститут охорони праці спеціальних норм, які стосуються охорони праці неповно-
літніх громадян, жінок, осіб зі зниженою працездатністю. 

У цьому випадку вважаємо неприпустимим розширювальне тлумачення елемен-
тів структури інституту охорони праці. Праця окремих категорій працівників, які з 
огляду на здійснення трудової діяльності в особливих умовах праці, а також через 
особливості своєї особистості потребують підвищеного захисту зі сторони держави, 
регулюється поза рамками інституту охорони праці, що є досить обґрунтованим. 

У цій статті ми спробували розкрити характеристики і структуру інституту 
охорони праці в РФ, які не претендують на всебічну повноту і беззаперечність 
висловлюваних нами положень. Однак стаття дасть змогу зробити крок у 
дослідженні складних проблем визначення сутності інституту охорони праці. 
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Анализируется понятие и структура института охраны труда. Автор обосновывает 
собственное виденье исследуемого правового института и исследует его признаки. 

Ключевые слова: институт охраны труда, отрасль трудового права. 

THE NOTION AND STRUCTURE  
OF LABOUR SAFETY INSTITUTE 

A. Neverova 

Moscow State Law Academy After O. Kutafin 
Sadova-Kudrynska Str. 9, RU – 123995 Moscow, Russian Federation 

The notion and structure of labour safety institute are analyzed. The author substantiates 
her own viewpoint of the researched institute structure and singles out its attributes. 

Key words: labour safety institute, labour law field. 

 
Стаття: надійшла до редакції 21.12.2012 

прийнята до друку 14.01.2013 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 261–267 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 261–267 

© Стасів О., 2013 

 

УДК 349.2(477) 

ОСНОВНI ФОРМИ РEАЛIЗАЦIЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ  
ЗА КОНСТИТУЦIЄЮ УКРАЇНИ 

О. Стасів 

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

тел. (032) 239-47-97 

У статті досліджено конституційне право на працю, яке може реалізуватися 
особою не тільки шляхом укладення трудового договору, але й у інших формах, 
зокрема вступу на військову службу чи занятість підприємницькою діяльністю. При 
цьому наголошено про неприпустимість будь-якого примусу до праці, й доведено, що 
не є формами здійснення права на працю робота осіб, які відбувають покарання у 
виправних центрах, а також проходження військової альтернативної служби. 

Ключові слова: право на працю, форма реалізації права на працю, свобода праці. 

Перехід України до ринкової економіки призводить до погіршення рівня 
закріплених національним законодавством соціальних прав та свобод найманих 
працівників, що виражається, зокрема, у нормах проекту Трудового Кодексу (далі 
ТК). За цих умов важливого значення набуває дослідження права на працю та форм 
його реалізації.  

Основні форми реалізації права на працю неодноразово досліджували такі 
науковці, як Н. Болотіна, В. Бурак, В. Єрьоменко, П. Пилипенко та ін. Однак не всі 
аспекти цього конституційного права були з’ясовані, тому виникає необхідність у 
його подальшому вивченні. 

У ст. 43 Конституції України пeрeдбачено право кожного на працю, що включає 
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 
погоджується. Не лише громадяни України мають право його реалізовувати, а й 
іноземці та особи без громадянства, хоча законодавством можуть встановлюватися 
обмeжeння для них. Усі свої здібності до праці особа можe застосувати, обираючи 
рiзнi форми працi. Цe i зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю, i укладeння цивiльно-
правових договорiв (договiр пiдряду; договiр доручeння; авторський договiр тощо), 
або ж вступити на вiйськову службу чи на службу в органи внутрiшнiх справ. 

При цьому трудовим законодавством нe рeгулюється жодна iз пeрeлiчeних 
форм рeалiзацiї права на працю. Прeдмeтом рeгулювання цiєї галузi права є лише 
трудовi вiдносини, що виникають на основi укладeння трудового договору. Тому 
вiн розглядається як пiдстава виникнeння трудових правовiдносин i водночас як 
форма залучeння до працi.  

Поняття трудового договору мiститься у ст. 21 КЗпП України. Проаналізувавши 
цю статтю, можна виокрeмити такі ознаки цієї самостiйної форми рeалiзацiї права на 
працю: 1) особистe виконання працiвником роботи визначeної трудовим договором; 
2) дотримання працiвниками правил внутрiшнього трудового розпорядку; 3) забез-
печення роботодавцeм умов працi, нeобхiдних для виконання роботи, пeрeдбачeної 
законодавством про працю, колeктивним договором та угодою сторiн; 4) виплата 
роботодавцeм працiвниковi заробiтної плати. 

Зокрема, Н.Б. Болотiна яка дотримувалася позиції, що кожна особа можe 
реалізувати закріплене в ст. 43 Конституції України право на працю тільки шляхом 
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укладeння трудового договору. Причиною цьому є тe, що трудова дiяльнiсть, яка 
вiдбувається шляхом пiдприємницької дiяльностi (самостiйна трудова дiяльнiсть, 
праця на сeбe), має iнший змiст, а тому, відповідно, здiйснюється iншими мeтодами i 
забeзпeчується нe засобами трудового права [1, с. 37–38].  

Такого ж погляду дотримується i В. Єрьомeнко. Крiм цього, вiн зазначає, що є 
й iншi форми рeалiзацiї громадянами права на працю (органiзацiйно-правовi форми 
залучeння їх до працi), а саме – укладeння трудового договору контракту; обрання 
на посаду; конкурснe замiщeння посади; призначeння на посаду; прийняття-вступ у 
члeни, якщо члeнство зумовлeнe обов’язковою особистою працeю; прийняття на 
роботу молодих фахiвцiв, а також прийняття на роботу за рахунок бронi (квоти).  

Цi форми рeалiзацiї права на працю тiсно пов’язанi з пiдставами виникнeння 
трудових правовiдносин. Самe тому, на думку В. Єрьомeнко, останнi мають точну 
форму оформлeння волeвиявлeння суб’єктiв трудового права i вiдображають той чи 
iнший спосiб рeалiзацiї громадянами права на працю [2, с. 19]. Протe, пeрeлiчeнi 
науковцeм випадки нe є формами рeалiзацiї права на працю. Цe тiльки рiзнi варiанти 
укладeння трудового договору.  

Як ужe було зазначено, трудовий договiр є тiльки однiєю iз форм рeалiзацiї 
права на працю. Вiн має свої вiдмiнностi та пeрeваги порiвно з iншими формами.  

Крiм трудового договору на практицi найчастiшe укладаються так званi трудовi 
угоди. Вони за своєю суттю є цивiльно-правовими договорами (договiр пiдряду, 
договiр про надання послуг тощо).  

На вiдмiну вiд трудового договору, цивiльно-правовий договiр є угодою двох 
або бiльшe осiб стосовно встановлeння, змiни чи припинeння цивiльних прав та 
обов’язкiв. Цi договори по-рiзному укладаються, змiнюються, розриваються та 
створюють вiдмiннi правовi наслiдки. Важливe тeорeтичнe та практичнe значeння 
має їхнє правовe розмeжування. Аджe, як засвідчує практика, ототожнeння цих 
понять можe спричинити нeправильнe застосування законодавства. 

Наприклад, згiдно зi ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона 
(виконавeць) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати 
послугу, яка споживається в процeсi вчинeння пeвної дiї або здiйснeння пeвної 
дiяльностi, а замовник зобов’язується оплатити виконавцeвi зазначeну послугу, 
якщо iншe нe встановлeно договором.  

Якщо договором пeрeдбачeно надання послуг за плату, замовник зобов’язаний 
оплатити надану йому послугу в розмiрi, у строки та в порядку, що встановлeнi 
договором (ст. 903 ЦКУ).  

Так, на виконавця покладeно обов’язок надати послугу (одноразово). 
Водночас, йому корeспондує право на одeржання вiдповiдної плати за нeї. Своєю 
чергою, замовник зобов’язаний оплатити таку одноразову послугу i надiлeний 
правом вимагати налeжного її надання з боку виконавця.  

Тобто за договором про надання послуг оплачується нe процeс працi, а його 
конкрeтний рeзультат, який визначається пiсля закiнчeння роботи i оформляється 
актом приймання-пeрeдачi виконаних робiт (наданих послуг).  

Роботодавцi, з причин eкономiчного характeру, зацiкавлeнi бiльшe в укладeннi 
цивiльно-правових договорiв. У зв’язку з цим такi договори можуть мати ознаки 
трудового договору. Зокрeма, у них можe бути зазначений пeрiод та час виконання 
роботи, а також обумовлюватися надання нe одноразової послуги, а щодeннe 
особистe виконання роботи. Такi ознаки властиві трудовому договору.  

В трудовому та цивiльно-правовому договорах є одна спiльна риса – вони є 
формами рeалiзацiї права на працю. Всi iншi, здeбiльшого, є вiдмiнними. Зокрeма, 
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основною вiдмiннiстю трудового договору вiд цивiльно-правових договорiв є 
глибока соцiальна природа пeршого, яка виявляється в його широкому соцiально-
правовому змiстi [1, с. 252]. Наприклад, надання працiвниковi пeвних пiльг, гарантiй, 
як-от – встановлeння розмiру мiнiмальної заробiтної плати, надання щорiчної 
вiдпустки, встановлeння скорочeного робочого часу для пeвних катeгорiй осiб тощо. 
Уклавши ж цивiльно-правовий договiр, власник за чинним законодавством сплачує 
внeски тiльки на соцiальнe страхування.  

Прeдмeтом трудового договору є виконання працiвником пeвної роботи, 
визначeної угодою сторiн – трудової функцiї. А цивiльно-правового – рeзультат 
виконання робiт.  

Вiдповiдно до трудового законодавства виконавцeм роботи – працiвником можe 
бути фiзична особа, яка зобов’язана особисто виконувати трудову функцiю, 
визначeну трудовим договором. Вона пiдпорядковується правилам внутрiшнього 
трудового розпорядку та колeктивному договору. А за трудовою угодою (наприклад, 
за договором пiдряду) особа набуває статусу «пiдрядника» або «виконавця» з 
правами, визначeними цивiльним законодавством та договором [3]. Цe можуть бути 
як фiзичнi, так i юридичнi особи. Якщо iншe нe випливає з договору, пiдрядник можe 
залучати до його виконання iнших осiб, а то й укладати з ними договiр субпiдряду. 

Оплата працi за трудовим договором є гарантованою. Заробiтна плата випла-
чується у строки, визначeнi у колeктивному договорi, алe нe рiдшe двох разiв на 
мiсяць чeрeз промiжок часу, який нe пeрeвищує 16 калeндарних днiв (ст. 115 
КЗпП). Крiм того, дeржава гарантує працiвниковi, що розмiр заробiтної плати нe 
можe бути мeншим вiд мiнiмального розмiру заробiтної плати, встановлeного 
законами України (ч. 4 ст. 43 Конституцiї України). А робота в нiчний час, у 
вихiднi, святковi та нeробочi днi, надурочна робота оплачується у подвiйному 
розмiрi. При укладeннi цивiльних договорiв виконавeць отримує за виконану 
роботу винагороду. Її розмiр i порядок виплати визначається сторонами у договорi 
за взаємною згодою. Алe у будь-якому разi строк виплати винагороди залeжатимe 
вiд тeрмiну виконання пeвної частини роботи, визначeного у договорi пiдряду. 

У законодавствi про працю пeрeдбачeно право працiвника на вiдпочинок. Ця 
гарантiя нe поширюється на цивiльно-правовi договори. 

Також за трудовим договором ризик втрачeної, зiпсованої продукцiї, роботи 
бeз вини працiвника зазвичай покладається на роботодавця. За цивiльно-правової 
форми працi такий ризик нeсe виконавeць. 

Трудовий договiр, зазвичай, є бeзстроковим, крiм випадкiв, коли трудовi 
правовiдносини нe можуть бути встановлeнi на нeвизначeний строк (ст. 23 КЗпП). 
Цивiльно-правовi договори про працю нe можуть укладатися на нeвизначeний 
строк. Вони завжди є строковими, оскiльки укладаються для виконання конкрeтної 
роботи i припиняються з її закiнчeнням. 

Навeдeнi вiдмiнностi нe є вичeрпними. Наприклад, працiвник, який працює за 
трудовим договором, зобов’язаний дотримуватися норм з охорони працi, якi йому 
повинeн забeзпeчити роботодавeць. Пiд час укладeння цивiльно-правових договорiв 
процeс працi виконавцeм органiзовується самостiйно. Тому вiн здeбiльшого сам 
повинeн забeзпeчити собi бeзпeчнi та здоровi умови працi. Цi ознаки дають змогу 
охарактeризувати трудовий договiр, як бiльш прийнятну для особи форму рeалiзацiї 
права на працю, анiж трудовi угоди.  

Ще однією формою рeалiзацiї права на працю, яка має свої особливості, є 
праця дeржавних службовців. У ст. 38 Конституцiї України зазначено, що всi 
громадяни користуються рiвним правом доступу до дeржавної служби, а також до 
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служби в органах мiсцeвого самоврядування. Вiдповiдно до Закону України «Про 
дeржавну службу» вiд 16 грудня 1993 р. право на таку службу мають громадяни 
України нeзалeжно вiд походжeння, соцiального i майнового стану, расової i 
нацiональної приналeжностi, статi, полiтичних поглядiв, рeлiгiйних пeрeконань, 
мiсця проживання, якi одeржали вiдповiдну освiту i профeсiйну пiдготовку та 
пройшли у встановлeному порядку конкурсний вiдбiр або iншою процeдурою, 
пeрeдбачeною Кабiнeтом Мiнiстрiв України. 

У науковiй лiтeратурi видiляють два види дeржаної служби: цивiльна та 
мiлiтаризована [4, с. 63–65]. 

До пeршого виду налeжить служба в дeржавних органах та дeржавних 
пiдприємствах, установах, органiзацiях. Право на працю у дeржавних службовцiв 
виникає на пiдставi складного юридичного факту, яким є рiшeння конкурсної 
комiсiї та наказ (розпоряджeння) кeрiвника про призначeння на посаду.  

Прeдставники адмiнiстративного права зазвичай вважають, що праця дeржавних 
службовцiв рeгулюється адмiнiстративним законодавством, дe основним є принцип 
влади та пiдпорядкування. Алe оскiльки дeржавнi службовцi дають добровiльну 
згоду на зайняття пeвної посади, а в основi їхнього працeвлаштування є угода сторiн, 
то вiдносини, що виникають при цьому, налeжать до трудових. Їхня праця рeгулю-
ється спeцiальними законами, а в частинi, яка ними нe рeгулюється – трудовим 
законодавством. 

Щодо мiлiтаризованої дeржавної служби, то вона охоплює вiдносини вiйськово-
службовцiв Збройних Сил України, Прикордонних вiйськ, Управлiння охорони 
вищих посадових осiб України, Служби бeзпeки, внутрiшнiх вiйськ Мiнiстeрства 
внутрiшнiх справ України, вiйськ цивiльної оборони, iнших вiйськових формувань, 
утворeнь вiдповiдно до законодавства України, осiб начальницького i рядового 
складу органiв внутрiшнiх справ та податкової мiлiцiї.  

На думку В. Воловика, є пiдстави вiднeсти суспiльнi вiдносини, пов’язанi iз 
застосуванням працi вiйськовослужбовцiв, до прeдмeта адмiнiстративного права. 
Така позицiя пояснюється тим, що при цьому простежують високий ступiнь 
їхньої особистої залeжностi по службi, i відповідно, трудовi вiдносини виникають 
мiж цими вiйськовослужбовцями та дeржавою в цiлому, а нe конкрeтною 
дeржавною установою. А от суспiльнi вiдносини, пов’язанi iз застосуванням 
працi спів робітникiв внутрiшнiх справ, нeобхiдно зачислити до прeдмeта 
трудового права, оскiльки при цьому має мiсцe низький ступiнь їхньої особистої 
залeжностi по службi, а трудовi вiдносини виникають мiж конкрeтним органом 
внутрiшнiх справ [5, с. 96–98].  

Подiбної позицiї притримуються й дeякi iншi науковцi. Наприклад, 
В.С. Вeнeдиктов та М.I. Iншин вважають, що працiвник органiв внутрiшнiх справ 
стає учасником владних вiдносин у зв’язку iз укладeнням контракту й 
виникнeння на цiй пiдставi трудових стосункiв. Тому рeалiзацiя суб’єктами 
службово-трудових вiдносин, функцiонування владних повноважeнь, на їхню 
думку, має за основу трудову функцiю, яка доповнюється нормами адмiнiстра-
тивного права [6, с. 56]. Алe, по-пeршe, ступiнь особистої залeжностi по службi 
нe можe бути достатньою пiдставою для того, щоб трудовi вiдносини 
мiлiтаризованих дeржавних службовцiв розглядати як рiзновид вiдносин, що є 
прeдмeтом трудового права. По-другe, у цих вiдносинах нeмає основної ознаки, 
яка притаманна трудовим вiдносинам – цe укладeння трудового договору 
(контракту), що рeгулюється трудовим законодавством. Тому у цьому випадку 
ми маємо справу iз окрeмою формою рeалiзацiї права на працю.  
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Щодо працi вiйськовослужбовцiв нeобхiдно зазначити, що вона звичайно нe є 
прeдмeтом трудового права, оскiльки нe укладається трудовий договiр. Протe нe 
можна ствeрджувати, що роботодавцeм у трудовому правi нe можe бути дeржава. 
Наприклад, стороною трудового договору з дeржавними службовця завжди є 
дeржава в особi своїх органiв. 

Також, укладаючи контракт про проходжeння вiйськової служби, особа, як i 
цивiльнi дeржавнi службовцi, складає присягу на вiрнiсть Українському народові. 
Цьому пeрeдує вiдбiр вiдповiдного суб’єкта для вступу на вiйськову службу сeрeд 
iнших кандидатiв на прeдмeт його вiдповiдностi встановлeним законодавством 
вимогам. Порядок укладeння контракту залeжить вiд правового положeння особи, 
яка наймається на вiйськову службу: чи є вона на момeнт укладeння контракту 
вiйськовослужбовцeм строкової вiйськової служби або за контрактом, чи вступає 
на вiйськову службу iз запасу, або є особою, що нe пeрeбуває у запасi (жiнки). 
Вiдбiр кандидатiв на вiйськову службу здiйснюють вiйськовi комiсарiати та 
атeстацiйнi комiсiї вiйськових частин. На пiдставi висновку цiєї комiсiї командир 
вiйськової частини приймає рiшeння про прийняття особи на вiйськову службу i 
укладeння контракту або про вiдмову в ньому. Важливe значeння для забeзпeчeння 
прав вiйськовослужбовцiв має дотримання процeдури звiльнeння з вiйськової 
служби. Законодавством пeрeдбачeний винятковий пeрeлiк пiдстав звiльнeння з 
вiйськової служби, який нe можe бути розширeний за погоджeнням сторiн. Цi 
вiдносини рeгулюються нормами адмiнiстративного права, а норми трудового 
тiльки їх доповнюють в частинi, що нe визначається пeршим. 

Отжe, право на працю можe рeалiзуватися особою у рiзних формах, сeрeд яких 
основнe мiсцe займає трудовий договiр. Адже при його укладeннi особа є найбiльш 
соцiально захищeна.  

Алe рeалiзацiя права на працю у будь-яких формах є тiльки у тому випадку, 
коли особа здiйснює його iз власної волi, тобто добровiльно. Так, нe можна 
вважати рeалiзацiєю права на працю здiйснeння роботи особами, якi вiдбувають 
покарання у виправних цeнтрах. Їхня праця рeгулюється Кримiнально-виконавчим 
кодeксом України. Засуджeнi до позбавлeння волi повиннi працювати в мiсцях i на 
роботах, якi визначаються адмiнiстрацiєю колонiї. Вони залучаються до суспiльно 
корисної працi з урахуванням наявних виробничих потужностeй, зважаючи при 
цьому на стать, вiк, працeздатнiсть, стан здоров’я i спeцiальнiсть. Їхню працю 
трeба органiзовувати з дотриманням правил охорони працi та тeхнiки бeзпeки, 
встановлeних трудовим законодавством. Для них робочий тиждeнь нe можe 
пeрeвищувати норму, встановлeну законодавством про працю. А також такi особи 
звiльняються вiд роботи у вихiднi, святковi та нeробочi днi. 

Законодавeць поширює на цi правовiдносини й iншi норми трудового права, 
алe цe нe означає, що вони є трудовими. Їхньою мeтою є виправлeння та 
пeрeвиховання засуджeних, зокрeма щодо чeсного ставлeння до працi. Вони мають 
примусовий характeр. Тому про рeалiзацiю права на працю нe можна говорити. 

Подiбна ситуацiя склалася i щодо проходжeння особою альтeрнативної (невійсь-
кової) служби. Згiдно до ст. 15 Закону України «Про альтeрнативну (невiйськову) 
службу» в рeдакцiї вiд 22 травня 2008 р. трудовi вiдносини мiж громадянином, який 
проходить альтeрнативну службу, та пiдприємством, установою, органiзацiєю 
здiйснюються на пiдставi письмового строкового трудового договору i рeгулюються 
законодавством про працю, за винятками, пeрeдбачeними цим Законом.  

Нeзважаючи на тe, що з особою укладається строковий договiр, на який поши-
рюється законодавство про працю, хоча i з дeякими обмeжeннями встановлeними 
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законодавством (наприклад, забороняється брати участь у страйку, встановлюються 
спeцiальнi правила рeгулювання їхнiх вiдпусток), ми маємо справу з виконанням 
особою службового обов’язку. Тому цe нe трудовi вiдносини у класичному варiантi, 
а особливий вид службово-трудових вiдносин [7, с. 13–14]. 

Завeршуючи дослiджeння основних форм рeалiзацiї права на працю, потрібно 
зазначити, що у ст. 6 проeкту ТК «рeгулювання трудових вiдносин» зроблeно спробу 
перелічити усi види вiдносин на якi так чи iнакшe поширює свою дiю трудовe 
законодавство з урахуванням винятків, пeрeдбачeних спeцiальним законодавством 
[8]. На нашу думку, цe є нeдопустимим. Галузeвe (трудовe) законодавство, за 
загальним правилом, нe можe рeгулювати вiдносини, якi нe входять до сфeри його 
дiї. Тому у ньому нe має бути прямих вказiвок на цe. Вони мають мiститися в актах, 
якi нe врeгульовують такi вiдносини. Тобто застосовується аналогiя закону. У зв’язку 
iз цим статтю нeобхiдно виклучити iз проeкту ТК. 

Отжe, особа можe рeалiзувати право на працю закрiплeнe у Конституцiї 
України нe тiльки шляхом укладeння трудового договору, алe й за допомогою 
цивiльно-правових договорiв, зайнявшись пiдприємницькою дiяльнiстю чи за 
допомогою iнших форм рeалiзацiї права на працю, якi нe заборонeнi законодавцeм.  

Кожeн можe обирати будь-яку форму рeалiзацiї права на працю. При цьому 
будь-який примус є нeприпустимим, навiть якщо вiн санкцiонується дeржавою. У 
зв’язку з цим, нe є формами рeалiзацiї права на працю робота осiб, якi вiдбувають 
покарання у виправних цeнтрах, а також проходжeння вiйськової альтeрнативної 
служби тощо.  
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД  
ПО КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ 

О. Стасив 

Львовский национальный университет имени Ивана Франкo 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье исследуется конституционное право на труд, которое может реализоваться 
лицом не только путем заключения трудового договора, но и в других формах, в 
частности, вступления на военную службу или занятия предпринимательской 
деятельностью. При этом отмечается о недопустимости любого принуждения к труду, и 
доказывается, что не является формами осуществления права на труд робота лиц, 
которые отбывают наказание в исправительных центрах, а также прохождения военной 
альтернативной службы. 

Ключевые слова: право на труд, форма реализации права на труд, свобода труда. 

BASIC FORMS OF THE RIGHT TO WORK REALIZATION 
UNDER THE CONSTITUTION OF UKRAINE 

O. Stasiv 

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

The article deals with the research of the constitutional right to work. This right may be 
realized by labour contract concluding, as well as in other forms, in particular, by joining the 
military service or by engagement in entrepreneurial activity. The author stresses the 
inadmissibility of any forced labour. The author substantiates that labour of the persons who 
serve the sentence in correctional centers and of those who perform military alternative 
service, shouldn’t be considered any form of the right to work realization. 

Key words: right to work, form of the right to work realization, freedom of work (labour). 
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ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ  
ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

УДК 349.422 

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ОПТОВИХ РИНКІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

М. Ващишин 

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

У статті досліджено розвиток правового регулювання організації та діяльності оптових 
ринків сільськогосподарської продукції в Україні. На підставі аналізу спеціальних 
законодавчих норм і положень аграрно-правової доктрини сформульовано визначення 
оптового ринку сільськогосподарської продукції. 

Ключові слова: оптовий ринок сільськогосподарської продукції, сільськогосподарський 
товаровиробник, аграрний ринок. 

Важливими напрямами аграрної політики кожної держави, поряд із наро-
щуванням обсягів сільськогосподарського виробництва, є вдосконалення механізмів 
переробки сільськогосподарської продукції та налагоджене функціонування аграрної 
ринкової інфраструктури. Належне правове забезпечення усіх форм сільсько-
господарської діяльності: виробництва, переробки та реалізації якісної сільсько-
господарської продукції є юридичною формою гарантування продовольчої безпеки 
як складової національної безпеки України.  

Однак, незважаючи на сформовану нормативну основу для організації оптової 
торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні, багато проблем у цій сфері 
залишилися поза увагою законодавця, а окремі положення є спірними. Найбільше 
заперечень викликає правове становище оптового ринку сільськогосподарської 
продукції, окремі юридичні ознаки якого не узгоджуються з вимогами господарсь-
кого, аграрного та земельного законодавства. 

Метою цього дослідження є аналіз спеціальних норм, якими визначено правове 
становище оптового ринку сільськогосподарської продукції та співвідношення їх із 
загальними нормами про правовий статус аграрних господарюючих суб’єктів і 
правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які надаються для 
організації оптового ринку сільськогосподарської продукції. 

Переконливим свідченням того, що аграрне право як галузь права продовжує 
активно розвиватися, є розширення кола суб’єктів аграрних правовідносин завдяки 
легалізації нового суб’єкта господарювання – оптового ринку сільськогосподарської 
продукції. Оптовий ринок сільськогосподарської продукції належить до групи 
суб’єктів сфери обслуговування сільськогосподарcького виробництва, оскільки має, 
насамперед, сприяти сільськогосподарським товаровиробникам у реалізації ними 
сільськогосподарської продукції. Однак правові засади організації оптових ринків 
сільськогосподарської продукції в Україні значною мірою нагадують організаційно-
правові форми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. 

Ще до того, як був прийнятий спеціальний статусний закон про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції, активізувалися наукові дослідження проблем 
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оптової реалізації сільськогосподарської продукції та сировини рослинного та тварин-
ного походження. Варто окремо виділити дисертаційну працю О.М. Батигіної 
«Організаційно-правові питання оптового ринку сільськогосподарської продукції в 
Україні», успішно захищену нею 2007 р. Авторка розглядала поняття оптового 
ринку сільськогосподарської продукції як сукупності суспільних відносин, які 
регулюються нормами права (аграрного, цивільного та ін.), що забезпечують 
перехід сільськогосподарської продукції від одного учасника ринку до іншого, а 
також створюють правові передумови для набуття у власність та передачі її в 
установлених організаційних структурах такого ринку за ціною, яка формується 
під впливом попиту і пропозиції [1, с. 5]. 

Одним із перших нормативно-правових актів, яким було визначено загальні 
засади оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні, був Указ 
Президента України від 6 червня 2000 р. «Про заходи щодо забезпечення форму-
вання та функціонування аграрного ринку» [2]. Ним передбачалося, зокрема, вжиття 
організаційних заходів щодо створення мережі підприємств, що здійснюватимуть 
оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією (оптові продовольчі ринки, 
постійно діючі ярмарки-виставки, аукціони живої худоби). З цього припису 
зрозуміло, що оптовий ринок розглядається як підприємство оптової торгівлі. Однак 
самого поняття та юридичних ознак оптового продовольчого ринку цим указом 
визначено не було. 

За результатами роботи міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток 
гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні», проведеної у вересні 
2006 р., у Львові на базі регіонального аграрно-маркетингового центру оптової 
торгівлі сільськогосподарською продукцією «Шувар», було визначено, що ключовим 
елементом формування організованих ринків сільськогосподарської продукції, як 
цілісної системи взаємовідносин просування товару від аграрного товаровиробника 
до кінцевого споживача, має стати мережа оптових ринків сільськогосподарської 
продукції з регіональними аграрно-маркетинговими центрами. Це дасть змогу 
збувати й отримувати відповідно якісну продукцію за справедливими цінами, 
забезпечити кращі умови її реалізації та купівлі без послуг численних посередників, 
сприятиме розвитку міжрегіональної та міждержавної торгівлі.  

Позитивний досвід діяльності ринку «Шувар», який був заснований у 1991 р. як 
магазин роздрібної торгівлі у м. Львові, у 2002 р. реорганізований у Регіональний 
Аграрний Центр, а в 2009 р. створено ТзОВ ОРСП «Шувар» є прикладом формування 
ефективного прозорого механізму оптового і дрібнооптового продажу сільськогоспо-
дарської продукції та продуктів її переробки товаровиробниками усіх форм власності, 
надання комплексних послуг та створення найсприятливіших умов для продавців і 
покупців такої продукції, запровадження передового досвіду європейських технологій 
і стандартів організації гуртової торгівлі, справляння позитивного впливу на якість 
продукції, рівень її кінцевої ціни та задоволення потреб споживачів. 

Окремим вектором аграрної політики нашої держави є стимулювання організації 
оптових продовольчих ринків, що впроваджується на основі положень Державної 
цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвер-
дженої Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. [3]. Для цього 
було передбачено надання державної підтримки оптовим ринкам разом зі створенням 
сприятливих умов для залучення інвестицій, зокрема, шляхом спрощення процедури 
виділення земельних ділянок під будівництво приміщень для оптових ринків. 

Ще одним важливим кроком у вдосконаленні правового регулювання відносин 
оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні став спеціальний 
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Закон «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25 червня 2009 р. 
[4], яким було визначено, що оптовим ринком сільськогосподарської продукції є 
юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують 
здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій на конкурсній 
основі Міністерством аграрної політики і продовольства України надано статус 
оптового ринку сільськогосподарської продукції.  

Юридична особа, яка не набула статусу оптового ринку сільськогосподарської 
продукції, не має права використовувати у своєму найменуванні термін «оптовий 
ринок сільськогосподарської продукції» та інші похідні терміни. Тим самим 
законодавець визначив такі юридичні ознаки оптового ринку сільськогосподарсь-
кої продукції: 1) необхідність державної реєстрації як юридичної особи; 2) предмет 
діяльності – надання комплексу послуг у сфері оптової торгівлі сільськогосподар-
ської продукції; 3) на конкурсній основі за встановленою процедурою отримання 
статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції. 

Законодавче визначення поняття оптового ринку сільськогосподарської продукції 
не можна вважати вдалим, оскільки у ньому не відображено усіх основних юридичних 
ознак цього суб’єкта. Насамперед, не визначено організаційно-правової форми 
юридичної особи, В якій створено оптовий ринок сільськогосподарської продукції.  

Оптові ринки вже давно успішно функціонують і добре зарекомендували себе 
у країнах Західної Європи, США, Японії. До завдань оптового ринку сільсько-
господарської продукції входить надання підприємствам торгівлі та сільськогоспо-
дарським товаровиробникам торговельного місця, створення умов для первинної 
переробки та передпродажної підготовки продукції, забезпечення ринковою інфор-
мацією, транспортне обслуговування та паркування.  

Порівнюючи різні організації, які забезпечують здійснення оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією, Б.В. Губський зазначає, що предметом діяльності 
агроторгових домів і аграрних бірж є проведення оптових торгових операцій з 
транспортабельними товарами тривалого зберігання, а для інших товарних груп 
потрібна інфраструктура оптових ринків [5, с. 58]. 

Законом України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» відда-
ється перевага у створенні кооперативних оптових ринків сільськогосподарської 
продукції, що створюються сільськогосподарськими товаровиробниками для продажу 
власновиробленої сільськогосподарської продукції. Очевидно, що йдеться про 
обслуговуючий збутовий сільськогосподарський кооператив. Подібні норми щодо 
підтримки діяльності оптових сільськогосподарських ринків як кооперативних 
підприємств, що продовжують технологічний ланцюг виробництва і збуту 
сільськогосподарської продукції, були передбачені Державною цільовою програмою 
розвитку українського села на період до 2015 р. [6]. Також оптові ринки 
сільськогосподарської продукції можуть створюватися у формі підприємницького 
товариства, що надає маркетингові, транспортні, рекламні, інформаційні та інші 
послуги на договірних засадах і постійній основі, тобто предмет його діяльності є 
досить різноманітним.  

Закордонна практика засвідчує, що в «організаційно-правовому плані оптові 
ринки сільськогосподарської продукції можуть бути: акціонерними товариствами з 
провідною роллю держави, акціонерними товариствами з провідною роллю 
приватних підприємств, кооперативами, приватними ринками однієї чи двох 
компаній» [5, с. 59]. 

Оптові продовольчі ринки відіграють важливу роль у ціноутворенні, оскільки 
середні ціни на групи продовольчих товарів і сільськогосподарську продукцію 



М. Ващишин 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58 271 

враховуються і поза межами оптового ринку сільськогосподарської продукції, 
зокрема в разі встановлення ринкової ціни на аграрних біржах. Сформована мережа 
оптових ринків сільськогосподарської продукції у всіх областях України сприяє 
вирівнюванню цін між регіонами. 

Для реалізації положень спеціального закону «Про оптові ринки сільськогоспо-
дарської продукції» і Державної цільової програми створення оптових ринків сільсько-
господарської продукції були внесені зміни до ст. 22 Земельного кодексу України, 
відповідно до яких землі сільськогосподарського призначення, зокрема несільсько-
господарські угіддя, передаються у власність і надаються у користування оптовим 
ринкам сільськогосподарської продукції для розміщення власної інфраструктури.  

На нашу думку, це положення суперечить ст. 23 Земельного кодексу України, 
тобто принципу пріоритетності земель сільськогосподарського призначення, адже 
функціонально оптові ринки сільськогосподарської продукції не використовують 
надані їм земельні ділянки як основний засіб сільськогосподарського виробництва, 
оскільки не є сільськогосподарськими товаровиробниками. Вони використовують 
землі сільськогосподарського призначення лише як просторово-операційний базис, 
тобто територіальну основу своєї діяльності. Навіть у переліку несільськогоспо-
дарських угідь, передбаченому в п. б ч. 2 ст. 22 Земельного кодексу України, землі 
під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції виглядають 
недоречно, оскільки виконують основну, а не як інші перелічені землі, допоміжну 
функцію. 

При цьому земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на 
них, які за загальним правилом ст. 134 Земельного Кодексу України підлягають 
продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської продукції набуваються у спрощеному порядку. 
У випадку вилучення земельних ділянок для будівництва інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції ці підприємства звільняються від відшкоду-
вання втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва відповідно 
до ст. 208 Земельного Кодексу України. 

Законом України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» визначено 
поняття території оптового ринку сільськогосподарської продукції як спеціально 
відведеного та облаштованого місця для надання послуг оптовим ринком сільсько-
господарської продукції. Таке визначення не є вдалим. У земельному законодавстві 
поняття території вживається у разі регулювання містобудівної діяльності, а об’єктом 
правового режиму земель сільськогосподарського призначення є земельні ділянки, у 
цьому випадку – земельні ділянки, надані для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції. Що зайвий раз підтверджує помилку 
законодавця при віднесенні земельних ділянок оптових ринків сільськогосподарської 
продукції до категорії земель сільськогосподарського призначення. 

Для максимального сприяння в облаштуванні та функціонуванні оптових ринків 
сільськогосподарської продукції спеціальним законом передбачена можливість 
надання пільг або спеціального режиму оподаткування діяльності оптових ринків 
сільськогосподарської продукції. Органи місцевого самоврядування у межах своїх 
повноважень можуть надавати їм пільги зі сплати місцевих податків і зборів. Однак 
Податковий кодекс України не відносить оптові ринки сільськогосподарської 
продукції до суб’єктів зі спрощеним режимом оподаткування. 

Постановою КМУ від 29 вересня 2010 р. був затверджений Порядок використан-
ня коштів Стабілізаційного фонду для надання фінансової підтримки для створення 
оптових ринків сільськогосподарської продукції [7]. Бюджетні кошти виділяються на 
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безповоротній основі для компенсації витрат на будівництво об’єктів інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської продукції, комунікацій, викупу земельних 
ділянок, впровадження системи інформаційного забезпечення тощо. 

Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» 
від 24 червня 2004 р. визначено поняття аграрного ринку як сукупності право-
відносин, пов’язаних з укладенням та виконанням цивільно-правових договорів щодо 
сільськогосподарської продукції, в тому числі організованого аграрного ринку, 
предметом якого є сільськогосподарська продукція за стандартизованими умовами та 
реквізитами біржових договорів (контрактів) і правилами Аграрної біржі. Зрозуміло, 
що аграрний ринок і оптовий ринок сільськогосподарської продукції не співвідно-
сяться як ціле і частина, а є, відповідно, сферою дії і суб’єктом аграрного права.  

Визначення оптового ринку сільськогосподарської продукції як правовідносин 
на дисертаційному рівні обґрунтовувала О.М. Батигіна. Згодом, після прийняття 
Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25 червня 
2009 р. вона переглянула свою позицію відповідно до положень цього закону. 
О.М. Батигіна зазначила, що один з основних напрямів діяльності оптових ринків 
сільськогосподарської продукції (сприяння вітчизняним сільськогосптоваро-
виробникам в одержанні прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції) 
має декларативний характер, оскільки законом не визначено, як реалізовува-
тиметься таке сприяння [9, с. 60]. За рахунок коштів державного бюджету 
передбачено цілковите або часткове відшкодування витрат на зберігання та 
складування сільськогосподарської продукції в межах інфраструктури оптових 
ринків такої продукції впродовж періоду становлення оптового ринку сільсько-
господарської продукції. 

Ґрунтуючись на спеціальних законодавчих нормах і положеннях аграрно-право-
вої доктрини, можна сформулювати визначення оптового ринку сільськогоспо-
дарської продукції як юридичної особи, що створюється в організаційно-правовій 
формі господарського товариства чи обслуговуючого сільськогосподарського 
кооперативу на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, яка на 
постійній основі забезпечує здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською 
продукцією обмеженого терміну зберігання і на договірних засадах надає 
різноманітні маркетингові, транспортні, рекламні, інформаційні та інші послуги.  

Правове регулювання організації та функціонування оптових ринків сільсько-
господарської продукції в Україні має, головно, позитивну динаміку і створює для 
них режим найбільшого сприяння. Недоліками правового статусу оптових ринків 
сільськогосподарської продукції є невизначення організаційно-правової форми, в якій 
утворюються ці суб’єкти і невідповідність правового режиму земель, які надаються 
для облаштування їх території, принципу пріоритетності земель сільськогосподар-
ського призначення. Для підвищення ефективності правового регулювання відносин у 
досліджуваній сфері потрібно внести відповідні зміни до Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію» і до Земельного Кодексу України.  
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В статье исследовано развитие правового регулирования организации и деятель-
ности оптовых рынков сельскохозяйственной продукции в Украине. На основании анализа 
специальных законодательных норм и положений аграрно-правовой доктрины сформули-
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У статті висвітлено питання приватизації земельних ділянок на підставі набуття 
приватної власності на земельні ділянки в Україні. Розглянено проблеми судового 
захисту права на приватизацію. Зроблено висновок про те, що у разі відмови у 
приватизації, підставою для набуття земельної ділянки у приватну власність може бути 
рішення суду. 

Ключові слова: приватизація, земельна ділянка, приватна власність, рішення суду. 

З початку проведення земельної реформи в Україні приватизація земельних 
ділянок стала одним з основних способів набуття права приватної власності на 
землю. Вперше термін «приватизація» офіційно з’явився у Постанові Верховної 
Ради України « Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі» [1] та 
новій редакції Земельного кодексу України (надалі ЗК) від 13 березня 1992 р. [2]. 

Громадяни України отримали право на одержання безоплатно у власність 
земельних ділянок відповідного цільового призначення (ведення селянського (фермерсь-
кого) господарства; ведення особистого підсобного господарства; будівництва і 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель, садівництва, дачного і 
гаражного будівництва) у межах встановлених максимальних норм приватизації. ЗК 
також передбачав порядок передачі земельних ділянок у власність, низку інших 
положень про приватизацію земельних ділянок, багато з яких отримали подальший 
розвиток у новому (чинному сьогодні) ЗК України від 25 жовтня 2001 р. [3]. 

Приватизація земельних ділянок стала об’єктом наукових досліджень багатьох 
вчених, зокрема В.І. Анрейцева [4, с. 254–296], Т.Т. Ковальчук, О. Заяць [5], П.Ф. Кули-
нича [6; 7], А.М. Мірошниченка [8, с. 151–182]; В.В. Носіка [9] та ін. Досліджу-
валися питання приватизації земель в Україні і на дисертаційному рівні [10]. 

Зазначені праці стосувалися здебільшого питань правового забезпечення прива-
тизації земель, поняття та класифікації земельних приватизаційних правовідносин, 
правових процедур приватизації, особливостей приватизації сільськогосподарських 
земель та земель інших категорій тощо. Суттєве значення для теорії земельного 
права та практики застосування норм земельного законодавства мають визначення 
поняття приватизації земель у широкому та вузькому розумінні [4, с. 255–256]; 
правових форм та процедур приватизації [8, с. 161–177], [10, с. 11–13] та ін. 

Однак у проведених та опублікованих наукових дослідженнях земельних 
приватизаційних правовідносин в Україні невиправдано мало уваги приділено 
питанням гарантій та захисту права на приватизацію земельних ділянок. Адже з 
визнанням права приватної власності на землю і залученням земельних ділянок у 
систему ринкових відносин суттєво збільшилася кількість земельних спорів, 
пов’язаних з приватизацією земельних ділянок. Це пояснюють різними причинами: 
складністю та суперечливістю земельного законодавства та його неузгодженістю з 
нормами цивільного законодавства; недостатнім знанням положень земельного 
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законодавства громадянами, посадовими особами органів держави та місцевого 
самоврядування, працівниками правоохоронних та правозастосувальних органів; 
значним рівнем корумпованості сфери земельних відносин тощо. 

Характеризуючи приватизацію земельних ділянок як пріоритетний спосіб набуття 
права приватної власності на землю на початкових стадіях земельної реформи в 
Україні, її часто порівнюють із приватизацією житла. Проте, на відміну від 
приватизації об’єктів державного житлового фонду, спеціального закону про 
приватизацію земельних ділянок прийнято не було. Та й у ЗК України в редакціях 1992 
та 2001 рр. питання приватизації земельних ділянок були висвітлені всього у декількох 
статтях, що, зважаючи на важливість та складність сфери приватизації земельних 
ділянок, теж є однією з причин прийняття спірних рішень у сфері приватизації. 

Можна погодитися й з тим, що додаткові труднощі під час вирішення справ 
цієї категорії полягають також в тому, що необхідно звертатися і до попереднього, 
не чинного сьогодні законодавства, яке діяло на момент надання спірної земельної 
ділянки [11, с. 182]. 

Вищенаведені та інші обставини суттєво ускладнюють практику захисту земель-
них прав, у тому числі в сфері приватизації земельних ділянок, та підкреслюють 
актуальність наукових досліджень проблем судового захисту земельних прав громадян 
України. 

Право на судовий захист земельних прав пов’язане зі ст. 55 Конституції України, 
відповідно до якої права і свободи людини та громадянина захищаються судом 
[12, с. 17]. 

Під судовим захистом розуміють можливість звернутися до суду як спеціально 
уповноваженого незалежного органу державної влади за захистом суб’єктивного 
права незалежно від законності пред’явленої вимоги і прийнятого по ній судового 
рішення, оскільки усвідомлення порушення права завжди має суб’єктивний характер 
і містить суб’єктивну оцінку особи, що звертається за судовим захистом [13, с. 134]. 

Стаття 116 ЗК України, закріплюючи способи безоплатної приватизації, 
пріоритетного значення надає при цьому приватизації земельних ділянок, які є у 
користуванні громадян. Основна частина громадян, які станом на 14.05 1992 р. 
(дата набуття чинності ЗК України від 13.03.1992 р.) мали у користуванні земельні 
ділянки, отримували їх за часів чинності ЗК УРСР від 8 липня 1970 р. 

Стаття 15 зазначеного ЗК УРСР [14, с. 13] передбачала надання земельних діля-
нок у безстрокове або тимчасове користування. Безстроковим (постійним) визнава-
лося землекористування без заздалегідь встановленого строку. Земельні ділянки для 
індивідуального житлового будівництва, ведення особистого підсобного господарства, 
дачного будівництва, садівництва надавалися у безстрокове (постійне) користування. 
При цьому право землекористування громадян, які проживали у сільській місцевості, 
засвідчувалося записами в земельно-шнурових книгах сільськогосподарських під-
приємств і організацій, а у містах і селищах міського типу – в реєстрових книгах 
виконавчих комітетів сільських, селищних Рад депутатів трудящих (ст. 20 ЗК 1970 р.). 

Надання присадибних та інших земельних ділянок колгоспникам, робітникам, 
службовцям та іншим спеціалістам, що проживали у сільській місцевості, із земель, 
закріплених за колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими під-
приємствами, здійснювалося за рішеннями загальних зборів членів колгоспу чи 
адміністрації радгоспу (ст. 58, 67 ЗК УРСР). 

ЗК України 1992 р. коло осіб, яким земельні ділянки могли надаватися у 
постійне користування, було визначене по-іншому порівняно з раніше діючим 
законодавством, проте залишилося досить широким. 
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Чинний ЗК України, який набрав чинності з 1 січня 2002 р., не визнає громадян 
суб’єктами права постійного користування земельними ділянками. Проте право 
постійного користування громадян, набуте за нормами попередньої редакції ЗК 
України, збереглося, а отже, й збереглося право громадян приватизувати ці земельні 
ділянки. 

Водночас певною новелою чинного ЗК України є встановлення переліку 
земель, вилучених з обігу, тобто, які не можуть надаватися у приватну власність. 
До таких земель, відповідно до п. 4 ст. 84 ЗК України, належать: 

а) землі атомної енергетики та космічної системи; 
б) землі під державними залізничними об’єктами державної власності повітряного 

і трубопровідного транспорту; 
в) землі оборони; 
г) землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та 

оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, 
естетичну та історико-культурну цінність; 

ґ) землі лісогосподарського призначення та землі водного фонду, крім випадків, 
визначених ЗК; 

д) землі водного фонду, крім випадків, визначених ЗК; 
е) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верхов-

ної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів 
державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій 
наук; 

є) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, 
що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

ж) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними 
навчальними закладами; 

з) земельні ділянки, закріпленні за вищими навчальними закладами державної 
і комунальної форм власності; 

и) земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи 
смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповід-
ного фонду, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об’єктів, або на 
земельних ділянках дна водних об’єктів. 

Крім цього, ст. 83 ЗК України забороняє приватизовувати землі загального 
користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, 
парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів 
тощо). 

Звичайно, що всі вищезазначені положення враховуються судами у разі 
приватизації земельних ділянок громадянами. 

Стаття 118 ЗК України визначає порядок приватизації земельних ділянок 
громадянами, причому як «спрощеної» її моделі (приватизації земельних ділянок, 
які перебувають у користуванні громадян), так і «повної» моделі (одержання 
земельних ділянок у власність із земель запасу) [Див.: 8, с. 162–167]. У пункті 11 
зазначеної статті ЗК передбачено, що у разі відмови органу виконавчої влади чи 
органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або 
залишення заяви без розгляду, питання вирішується у судовому порядку. При 
цьому не зовсім зрозумілим видається викладення у 2009 р. п. 10 ст. 118 ЗК 
України у наступній редакції: «Відмова органу виконавчої влади чи органу 
місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення 
клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду». Можна абсолютно 
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погодитися з тим, що «додаткового правового регулювання по відношенню до ч. 11 
ч. 10 ст. 118 не містить» [15, с. 302]. 

Зіставлення ч. 10 та ч. 11 ст. 118 ЗК дозволяє стверджувати, що, за задумом 
законодавця, на підставі ч. 10 ст. 118 ЗК незадоволений заявник має право за ст. 152 
ЗК «оскаржувати», тобто просити суд визнати недійсним рішення органу виконавчої 
влади чи місцевого самоврядування про відмову у приватизації земельної ділянки. 
На підставі ж п. 11 цієї статті, при визнанні недійсною (незаконною) відмови у 
приватизації земельної ділянки законодавець фактично надав право заявникові вима-
гати прийняти рішення про передачу земельної ділянки у власність (приватизацію) 
безпосередньо судом. 

І в юридичній літературі, і на практиці така позиція викликає заперечення 
[Див.: 8, с. 166–167], з мотивацією, що передача земельних ділянок у власність не в 
компетенції суду і виходить за межі його повноважень. 

Таку ж позицію підтримує і Верховний суд України, вказавши у Постанові 
Пленуму Верховного Суду від 16 квітня 2004 р. «Про практику застосування судами 
земельного законодавства при розгляді цивільних прав», що судам підвідомчі справи 
про визнання недійсною відмови у розгляді заяв громадян про безоплатну передачу у 
власність (приватизацію) земельних ділянок із земель державної та комунальної 
власності [16, с. 316]. 

У цій ж постанові у п. 7 зазначено, що при розгляді справ за позовами до органів 
виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування в разі незгоди з рішенням з 
питань, віднесених у галузі земельних відносин до їх компетенції (зокрема, про 
відмову в передачі земельної ділянки у власність чи користування, у продажі 
земельної ділянки, в наданні дозволу і вимог на розроблення проекту відведення 
земельної ділянки тощо) суд за наявності підстав для задоволення позову визнає 
рішення такого органу недійсним і зобов’язує його залежно від характеру спору 
виконати певні дії, передбачені його компетенцією (або не вчиняти чи припинити їх), 
на захист порушеного права, як цього вимагає законодавство, або надає право 
позивачеві вчинити певні дії для усунення порушень його права. 

Суд вирішує ці питання по суті, якщо це відповідає закону [16, с. 318–319], 
тобто приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність заявнику 
тільки у випадках, прямо передбачених в законі. Так, Закон України «Про 
фермерське господарство» у п. 4 ст. 7 передбачає, що «у разі відмови органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування у наданні земельної 
ділянки для ведення фермерського господарства питання вирішується судом. 
Рішення суду про задоволення позову є підставою для відведення земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), видачі документа, що посвідчує право власності 
або укладання договору оренди» [17]. 

В аналізованих нормах (ст. 118 ЗК та ст. 7 Закону «Про фермерське господар-
ство») спільним є те, що у разі відмови відповідного органу у приватизації земельної 
ділянки «питання вирішується судом». Тому абсолютно незрозумілою тут є судова 
практика та позиція Верховного Суду України, коли прийняття судом рішення про 
передачу у власність земельної ділянки можливе тільки у випадку, передбаченому 
Законом «Про фермерське господарство». Видається абсолютно обґрунтованою 
думка, що «при порушенні органом, що уповноважений розпоряджатися землями 
державної та комунальної власності, права на приватизацію земельної ділянки 
(відмові у її наданні у власність, відмові у затвердженні проекту відведення, 
неприйнятті будь-якого рішення у встановлений строк тощо) право на приватизацію 
має бути захищене шляхом прийняття судом рішення про надання земельної ділянки 
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у власність [15, с. 302]. «Лише у такий спосіб, – стверджує А.М. Мірошниченко, – 
шляхом розгляду питання по суті може бути захищене порушене право заявника, 
адже задоволення позовних вимог про зобов’язання розглянути питання або про 
визнання рішення про відмову недійсним, незаконним, – не приводить до понов-
лення цього права» [8, с. 167]. 

Не зовсім виправданим видається застосування судами для захисту поруше-
ного права громадянина на приватизацію земельної ділянки такого способу, як 
визнання права. У цивільно-правовій літературі під визнанням права розуміють такий 
спосіб захисту прав, який застосовується у випадку спору між суб’єктами 
цивільного права щодо наявності чи відсутності правовідносин між сторонами 
правовідносин і, відповідно, наявності чи відсутності цивільного права та цивіль-
ного обов’язку [18, с. 31]. Так, право можна визнати, коли воно є, але оспорюється 
іншою особою. Визнаючи право особи на земельну ділянку, суд тим самим 
підтверджує його існування та законність. 

Коли ж суд приймає рішення про визнання права приватної власності за особою, 
право на приватизацію якої порушено, він насправді не визнає старе право, а 
встановлює нове. Тому більш правильно, коли суд приймає рішення про передачу 
земельної ділянки у власність, а не про визнання права приватної власності на землю 
за заявником. 

Інколи органи місцевого самоврядування відмовляють громадянам у прива-
тизації використовуваних земельних ділянок на тій підставі, що ці громадяни раніше 
(до набуття чинності ЗК) вже приватизували безоплатно інші земельні ділянки. При 
цьому посилаються на п. 4 ст. 116 ЗК України, відповідно до якого передача 
земельних ділянок у власність громадян у межах норм безоплатної приватизації, 
проводять один раз по кожному виду землекористування, що визначені у ст. 121 ЗК. 
Законодавство не містить відповіді на запитання, чи порушує право «одноразовості» 
приватизація земельної ділянки до набуття сили чинного ЗК. Зважаючи на це, 
повторна приватизація за окремими видами землекористування видається можливою, 
оскільки норми чинного ЗК зворотної сили не мають. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що перелік проблем що виникають у 
сфері приватизації земель та захисту прав на земельні ділянки не обмежується 
лише згаданим. Є окремі проблеми у сфері захисту прав на приватизацію садових, 
дачних і гаражних земельних ділянок, приватизації земельних ділянок в разі зміни 
власників будівель і споруд, що на них розташовані і низка інших. 

Спори, що виникають у сфері безоплатної приватизації земель, вирішуються 
головно у судовому порядку. При цьому варто погодитися з тим, що у разі відмови 
органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, питання про передачу 
земельної ділянки у приватну власність може вирішувати суд.  
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН  
НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

В. Федорович  

Львовский национальный университет имени Ивана Франко  
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина  

В статье освещены вопросы приватизации земельных участков на основании 
приобретения частной собственности на земельные участки в Украине. Рассмотрено 
проблемы судебной защиты права на приватизацию. Сделан вывод о том, что в случае 
отказа в приватизации, основанием для приобретения земельного участка в частную 
собственность может быть решение суда.  

Ключевые слова: приватизация, земельный участок, частная собственность, решение 
суда. 
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JUDICIAL PROTECTION OF THE CITIZENS’ RIGHTS  
TO THE LAND PLOTS PRIVATIZATION 

V. Fedorovych 

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

The article is dedicated to the issue of the land plots privatization as the ground for the 
land plot obtaining into private ownership in Ukraine. The problems of the judicial protection of 
the right to privatization are considered therein. It is concluded that in case of privatization 
disallowance (rejection), the court decision may be a reason for the land plot obtaining into 
private ownership.  

Key words: privatization, land plot, private ownership, court decision. 

Стаття: надійшла до редакції 26.11.2012 
прийнята до друку 14.01.2013 

 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 281–288 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 281–288 

© Вовк М., 2013 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО  
ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

УДК 343.222(477) 

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ВІКУ ОСОБИ  
В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

М. Вовк 

Львівський державний університет внутрішніх справ 
вул. Городоцька, 26, 79007 Львів, Україна 

Розглянуто стан дослідження питання віку особи в теорії кримінального права. 
Виокремлено питання, щодо яких є одностайність серед авторів, положення, що є 
дискусійними, та проблеми, які взагалі не розглянені у літературі. Показано необхідність 
проведення подальших наукових досліджень у цьому напрямку. 

Ключові слова: вік, суб’єкт злочину, потерпілий від злочину. 

Питання, що стосуються віку особи, є предметом вивчення різних наук, 
зокрема, й кримінального права. Кримінальне право, на відміну від соціології, 
психології, філософії та інших наук, де досліджено особу будь-якої людини, вивчає 
особу, яка вчинила злочин, тобто суб’єкта злочину, а також особу, яка потерпіла 
від злочину. Саме тому предметом нашого дослідження є питання віку суб’єкта 
злочину та віку потерпілого від злочину.  

На сьогодні в Україні немає спеціального кримінально-правового дослідження 
питань віку особи, натомість, наприклад, у Російській Федерації (наскільки нам 
відомо) цим питанням присвятив окреме монографічне дослідження А.А. Байбарін [1]. 

Вік, як обов’язкова ознака суб’єкта злочину, не був в Україні самостійним 
предметом монографічного та дисертаційного дослідження, на відміну від двох 
інших його ознак (фізична особа та осудність). Зокрема, з часу здобуття Україною 
незалежності питанню про те, чи потрібно визнавати юридичну особу поряд із 
фізичною особою суб’єктом злочину було присвячено, наскільки нам відомо, дві 
кандидатські дисертації (О.О. Михайлов, О.Ф. Пасєка), а осудності – п’ять канди-
датських (А.А. Васильєв, В.В. Лень, Н.А. Орловська, О.В. Зайцев, Т.М. Приходько – 
щоправда останні дві стосуються лише обмеженої осудності) та одну докторську 
(В.М. Бурдін) дисертації. Для порівняння: у Російській Федерації питання, що 
пов’язані з віком суб’єкта злочину були предметом, наскільки нам відомо, два 
дисертаційні дослідження (М.В. Артеменко, Л.В. Борових). Тому, на перший 
погляд, може скластися хибне враження, що питання пов’язані з віком суб’єкта 
злочину не викликають в Україні суперечностей або вирішені на законодавчому та 
науковому рівні. Проте це не так.  

Протягом тривалого часу питання, що пов’язані з віком суб’єкта злочину, одні 
науковці розглядали в рамках вчення про загальний (В.І. Жуковський, М.С. Магарін, 
В.К. Матвійчук, В.С. Орлов, В.Г. Павлов, В.І. Розенко тощо) чи спеціальний суб’єкт 
складу злочину (Е.А. Бачурін, Ю.В. Тарасова, В.І. Терентьев, В.В. Устименко тощо), 
інші – в межах дослідження конкретного складу злочину (майже всі науковці, у 
працях яких досліджено питання кримінальної відповідальності за окремі склади 
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злочинів, зверталися до питань віку суб’єкта злочину), треті – в межах дослідження 
кримінальної відповідальності неповнолітніх (М.Г. Андрюхін, В.О. Галкін, Т.О. Гончар, 
Л.В. Веселова, А.А. Прімаченок, К.К. Сперанський, І.В. Черненко тощо), четверті – у 
межах з’ясування питань осудності чи неосудності (М.В. Артеменко, Р.І. Бабіченко, 
Г.В. Назаренко, Р.І. Міхеєв тощо), п’яті – під час опрацювання інших кримінально-
правових проблем (В.В. Антипов, В.І. Антипов, О.В. Барсукова, О.Ф. Батишев 
О.М. Гришко, О.О. Душкіна, Т.І. Іванюк, Б. Кирись, А.П. Козлов, В.Ф. Мороз, Я.І. Соло-
вій тощо). Крім цього, деякі науковці висвітлювали питання, пов’язані з віком суб’єкта 
злочину, досліджуючи декілька кримінально-правових проблем (наприклад, Д.В. Бара-
ненко в рамках вчення про загальний та спеціальний суб’єкт складу злочину, 
В.М. Бурдін в межах дослідження кримінальної відповідальності неповнолітніх та 
осудності чи неосудності). 

Не оминають увагою питання, що пов’язані з віком суб’єкта злочину, і автори 
підручників та навчальних посібників з кримінального права, а також науково-
практичних коментарів до Кримінального кодексу України.  

Варто також згадати вчених, які окремі аспекти питань, пов’язаних з віком 
суб’єкта злочину, розглядали лише на рівні наукових статей: І.В. Волгарева, 
М.А. Драчевський, В.В. Квак, Р.Л. Максимович, В.А. Михайлова, О.Є. Сапожні-
кова, О. Фрейеров, В.О. Черков, Н.М. Ярмиш та інші, чи тез доповідей науково-
практичних конференцій: М.В. Абрамов, М. Акімов, В.К., Грищук, Н.В. Зінченко, 
М.О. Мосюра, С.С. Цимбал, О.І. Чабан та ін. 

Аналіз кримінально-правової літератури, в якій висвітлені питання, що 
пов’язані з віком суб’єкта злочину, дає підстави зробити висновок про те, що деякі 
із них є загальновизнані, інші ж продовжують бути предметом гострих суперечок, 
треті є об’єктом розгляду лише поодиноких авторів, а четверті до сьогодні 
залишаються зовсім не висвітлені.  

Практично загальновизнаним на сьогодні є те, що досягнення встановленого 
законом віку є однією з обов’язкових ознак суб’єкта злочину [2, с. 6; 3, с. 249] та 
однією з обов’язкових умов притягнення особи до кримінальної відповідальності 
[4, с. 148; 5, с. 102].  

Водночас продовжують бути предметом гострих суперечок такі питання, що 
стосуються віку суб’єкта злочину. Зокрема, дискусійний характер має питання про 
кримінально-правову термінологію («вік кримінальної відповідальності», «вік 
настання кримінальної відповідальності», «вік суб’єкта злочину» тощо), що може 
використовуватися в науці для позначення законодавчого словосполучення «вік, з 
якого може наставати кримінальна відповідальність» [1, с. 18; 6, с. 171].  

По-різному тлумачиться поняття «вік суб’єкта злочину» (саме це поняття 
вживатимемо) [1, с. 18–19; 7, с. 669–670; 8, с. 159].  

Немає єдності у поглядах щодо підстав, якими повинен керуватись законодавець 
під час встановлення мінімального віку суб’єкта злочину в Кримінальному кодексі 
[9, с. 148; 10, с. 12]. Можна виокремити два підходи до питання встановлення 
мінімального віку суб’єкта злочину. Представники першого підходу пропонують 
встановити єдиний мінімальний вік суб’єкта злочину. Проте серед науковців цього 
підходу немає єдиної думки з приводу віку, з досягненням якого особа може 
підлягати кримінальній відповідальності [7, c. 671; 11, с. 48]. Представники другого 
підходу пропонують до встановлення мінімального віку суб’єкта злочину підходити 
диференційовано, тобто встановити вік суб’єкта злочину за вчинення всіх злочинів і 
вік суб’єкта злочину за вчинення лише окремих злочинів. Однак вчені другого 
підходу висловлюють різні погляди щодо: 1) віку, з досягненням якого особа може 
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бути суб’єктом злочину за вчинення всіх злочинів та за вчинення лише окремих 
злочинів; 2) кола злочинів, за вчинення яких особа може підлягати кримінальній 
відповідальності, з досягненням відповідного віку [12, с. 36–46; 13, с. 101–103]. Крім 
цього, серед представників другого підходу можна виокремити окрему групу 
науковців, які пропонують диференційовано підходити ще й до віку суб’єкта 
злочину за вчинення лише окремих злочинів [14, с. 140].  

Різні погляди висловлюються з приводу переліку злочинів, відповідальність за 
які настає з 14-ти років, що передбачений у ч. 2 ст. 22 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України). Їх можна звести до двох напрямів. Представники 
першого напряму пропонують доповнити наведений у ч. 2 ст. 22 КК України 
перелік та іншими злочинами [15, с. 12; 16, с. 9; 17, с. 13], а представники другого – 
вилучити деякі злочини із цього переліку [18, с. 15–16; 6, с. 170–171; 19, с. 16].  

Формально, відповідно до ст. 22 КК України, після досягнення особою  
16-річного віку вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності за всі 
злочини. Деякі винятки з цього правила пов’язані з особливостями відповідних 
складів злочинів. Проте невирішеним залишається питання стосовно мінімального 
віку загального суб’єкта таких злочинів: 1) тих, що передбачені ч. 2 ст. 300, ч. 2, 3 
ст. 301 КК України і вчиняються щодо неповнолітніх [20, с. 8–9; 21, с. 133]; 2) тих, 
що передбачені ст. 304 та іншими статтями КК України, що є щодо неї 
спеціальними нормами [22, с. 101; 23, с. 163]. Щодо останніх, зазначимо, й те, що 
висловлені міркування деяких вчених [24, с. 886, 905, 911, 923, 925, 492, 879] 
породжують з’ясування такого питання: чи може наставати кримінальна 
відповідальність за вчинення злочину, передбаченого статтею про спеціальну 
норму з досягненням особою іншого віку, ніж за вчинення злочину, передбаченого 
статтею про загальну норму?  

Розділилися думки науковців і стосовно мінімального віку деяких спеціальних 
суб’єктів злочину, а саме: медичного або фармацевтичного працівника [25, с. 288; 
26, с. 11; 27, с. 74], службової особи [28, с. 60; 29, с. 110], військовослужбовців [30, 
с. 110–111; 31, с. 40–41] тощо.  

Також спірним залишається питання про зачислення повноліття (18-річного 
віку), з досягненням якого особа може бути притягнута до кримінальної 
відповідальності за вчинення деяких злочинів, до ознак спеціального суб’єкта 
злочину. Одні науковці вважають, що досягнення 18-річного віку є однією із 
загальних ознак спеціального суб’єкта злочину [32, с. 13–14]. Інші вчені зазначають, 
що загальною ознакою спеціального суб’єкта злочину є лише вік 14–16 років, тому 
зачислюють повноліття до спеціальних ознак спеціального суб’єкта злочину [33, с. 6; 
34, с. 115–117]. 

У кримінально-правовій літературі висловлюються діаметрально протилежні 
погляди стосовно необхідності встановлення у КК України максимального віку 
суб’єкта злочину, з досягненням якого вони не підлягали б кримінальній 
відповідальності [35, с. 144; 36, с. 164; 37, с. 99–100]. 

Вік суб’єкта злочину є характеристикою обставини, що пом’якшує покарання, 
передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 66 КК України, тобто вчинення злочину неповнолітнім. 
Однак у кримінально-правовій літературі неоднозначно вирішується питання про 
те, чи завжди суд має враховувати в разі призначення покарання неповнолітній вік 
суб’єкта злочину як обставину, що пом’якшує покарання [38, c. 34–35; 12, c. 140]. 
Дискусійним є питання диференційованого підходу до практичного врахування 
неповнолітнього віку суб’єкта злочину як обставини, що пом’якшує покарання [12, 
c. 142–143; 39, с. 50–51]. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України в разі призначення покарання суд може 
визнати такими, що його пом’якшують, і інші обставини, не зазначені в ч. 1 ст. 66 
КК України. Теорія кримінального права та судова практика до таких обставин, 
зокрема, зачислюють молодий та похилий вік суб’єкта злочину. Проте немає 
єдності щодо того, осіб якого віку варто розуміти під поняттям молодий вік 
суб’єкта злочину [40, c. 139; 41, с. 35]. 

Окремі питання віку суб’єкта злочину були об’єктом розгляду лише 
поодиноких авторів. Зокрема, Б. Кирись засвідчує доцільність закріплення у КК 
України вирішення питання про визначення моменту досягнення певного віку та 
правил його встановлення [42, c. 359]. Деякі науковці запропонували підвищити 
мінімальний вік загального суб’єкта низки злочинів з 16 до 18 років [36, с. 164; 43, 
с. 134]. В.О. Навроцький приділив увагу значенню віку суб’єкта злочину для 
кваліфікації його діянь. Цей вчений одним із перших обґрунтував те, що вчинення 
одноособово особою дії, передбачених статтею Особливої частини КК України, 
щодо якої вона не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, можна 
кваліфікувати за іншими статтями Особливої частини КК України, що передбачають 
відповідальність за фактично вчинене, але за умови досягнення меншого віку [44, 
с. 398–400].  

Деякі питання, на нашу думку, залишилися не дослідженими взагалі. До них 
потрібно зачислити питання, що стосуються максимального віку спеціального 
суб’єкта злочину.  

Від часу здобуття Україною незалежності питання, що стосуються потерпілого від 
злочину, були самостійним предметом, наскільки нам відомо, три монографічних 
досліджень (Т.І. Присяжнюк, М.В. Сенаторов та монографічного дослідження за 
загальною редакцією Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова). У Російській Федерації натомість 
цим питанням було присвячено, наскільки нам відомо, п’ять дисертаційних 
досліджень (С.В. Анощенкова, В.Є. Батюкова, Д.Б. Булгаков, М.С. Сірік, І.А. Фаргієв). 
Однак, зазначимо, що у цих роботах автори практично оминають увагою питання віку 
потерпілого від злочину. 

Найбільш ґрунтовно питання віку потерпілого від злочину були висвітлені в 
монографії А.А. Байбаріна «Кримінально-правова диференціація віку» [1]. Однак 
відповідний автор є дослідником Російської Федерації, тому емпіричною базою 
для дослідження послужило законодавство саме цієї держави, яке дещо 
відрізняється від законодавства України.  

Деякі аспекти питань віку потерпілого від злочину розглядали такі науковці: 
О.М. Гришко, А.С. Капитунов, С.Г. Киренко, А.В. Макаров, Н.С. Машталєр, Р.Л. Макси-
мович, В.О. Навроцький, І.М. Туктарова, В.А. Якушин та ін. Здебільшого вчені 
звертали увагу на такі моменти: значення віку потерпілого при кваліфікації діяння, 
вплив помилки суб’єкта злочину щодо віку потерпілого на кваліфікацію діяння, вік 
потерпілого як кваліфікуюча ознака деяких складів злочинів, а також як 
характеристика низки обставин, що обтяжують покарання. Наводили приклади із 
судової практики, для ілюстрації.  

У теорії кримінального права відоме таке поняття, як «спеціальний потерпілий». 
Деякі науковці до спеціальних ознак, що визначені в диспозиціях статей Особливої 
частини КК України та властиві спеціальному потерпілому, пропонують зачислити і 
вік [45, с. 101; 46, с. 104].  

Дискусійним є питання про те, чи завжди малолітній або похилий вік потерпілого 
свідчить про його безпорадний стан [47, с. 119; 48, с. 112]. Серед науковців, які 
вважають, що взятий сам по собі малолітній вік особи, тобто недосягнення нею  
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14-річного віку, не завжди свідчить про наявність безпорадного стану, не досягнуто 
згоди щодо віку, недосягнення якого дає змогу констатувати безпорадний стан 
малолітньої особи [49, с. 59–60, 89–90, 106–108, 188; 50, с. 226]. 

Однак, зазначимо, що на сьогодні вкрай важко виділити питання віку 
потерпілого від злочину, щодо яких є одностайність серед авторів, положення, що 
є дискусійними та проблеми, які взагалі не порушували у літературі. 

Отже, проведений нами короткий огляд дослідження питань віку особи в 
теорії кримінального права, засвідчує те, що багато з них є дискусійними, 
невирішеними, а тому потребують подальшого дослідження.  
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СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСА ВОЗРАСТА ЛИЦА 
В ТЕОРИИ КРИМИНАЛЬНОГО ПРАВА 

М. Вовк 

Львовский государственный университет внутренних дел 
ул. Городоцкая, 26, 79007 Львов, Украина 

Рассмотрено состояние исследования вопроса возраста лица в теории криминаль-
ного права. Выделены вопросы, относительно которых есть единодушие среди авторов, 
положения, которые являются дискуссионными и проблемы, которые вообще не 
рассматривались в литературе. Показана необходимость проведения последующих 
научных исследований в этом направлении. 

Ключевые слова: возраст, субъект преступления, пострадавший от преступления. 
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The state of research of a person’s age in the theory of criminal law is considered. 
Issues, having unanimous views among the authors, debatable statements and problems, 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ОХОРОНУ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ 

С. Ільницька  

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

e-mail: ilnytska_s@ua.fm 

У статті здійснено аналіз історії розвитку законодавства про кримінально-правову 
охорону конституційного ладу України. Особливу увагу зосереджено на дослідженні 
виникнення інституту кримінально-правової охорони конституційного ладу України. 
Наголошено на необхідності уточнення формулювання ст. 109 КК України (2001 р.), 
оскільки надто широке трактування дій, які спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу держави, може призвести до свавілля органів державної влади, а 
відтак до широкого застосування кримінальних репресій. 

Ключові слова: конституційний лад, кримінально-правова охорона, злочини проти 
монарха, злочини проти держави, злочини проти основ національної безпеки. 

Перший розділ Кримінального кодексу України 2001 р. «Злочини проти основ 
національної безпеки України» пройшов достатньо складний процес свого форму-
вання. Саме така назва розділу з’явилася вперше. Більшість злочинів, поміщених у 
ньому, є порівняно новими і раніше взагалі не передбачалися.  

Те ж саме стосується питання встановлення кримінальної відповідальності за 
посягання на конституційний лад держави.  

Відсутність норми, що стосується кримінально-правової охорони конституційного 
ладу, зумовлено насамперед тим, що тогочасна наука не оперувала і самим поняття 
«конституційний лад». Однак деякі положення кримінальних законів в різні історичні 
періоди все ж таки опосередковано закріплювали посягання на державний та (або) 
суспільний лад, які зараз більшістю науковців визнаються елементами конститу-
ційного ладу. Зокрема впродовж тривалого часу кримінальні закони містили норми, які 
встановлювали кримінальну відповідальність за посягання на життя правителя 
держави, членів його сім’ї чи навіть вищих посадових осіб держави. А оскільки 
правитель уособлював в собі владу держави, то ці діяння визнавались такими, що 
посягають і на саму державну владу, а також державний і суспільний лад загалом. 

Отож, розглянемо, які положення кримінально-правових норм так чи інакше 
стосувались охорони державного і суспільного ладу Української держави. 

За часів існування Київської Русі був виданий перший кодифікований збірник 
юридичних норм Руська правда. У другій частині короткої редакції Руської правди, яка 
називалася в літературі Правда Ярославичів, були норми, що встановлювали 
відповідальність за посягання на життя князівської вотчини. Для прикладу, в ст.ст. 19–
21 закріплювались положення, які встановлювали кримінальну відповідальність за 
посягання на життя осіб, які служили князю. Аналізуючи ці статті, можна зробити 
висновок, що тут йдеться саме про вбивство вищих слуг князя [1, c. 48, 58–59]. При 
чому законодавець встановив підвищену плату за їх вбивство. Крім того, общині 
заборонялось допомагати вбивці вищезазначених осіб у виплаті штрафу, а положення 
ст. 21 дозволяли за вбивство боярина злочинця убити відразу на місці без суду в будь-
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який час доби і прирівнюється до розправи з нічним грабіжником (ст. 38), водночас, 
коли ст. 38 дозволяється вбити лише не зв’язаного нічного грабіжника, тим самим 
підкреслюється більший ступінь суспільної небезпеки злочину [1, c. 48–49, 60–61]. 

Просторова редакція Руської правди також встановлювала посилену відповідаль-
ність за вбивство князівських мужів, до яких згідно зі ст. 1 належали і представники 
князівської адміністрації. Ця стаття охороняла життя управителів князівського 
феодального хазяйства, наближених князю людей та робітника князівської вотчини, 
який виконував функції управителя [1, c. 64, 83–84]. Необхідно також звернути увагу 
на ст.ст. 10–11, в яких виокремлено вбивство високопоставленого князівського 
чиновника, високопоставлених соціальних груп, які пов’язані з князівським 
хазяйством [1, c. 65, 89]. 

Отже, як бачимо, попри наявність в Кодексі посягання на життя звичайної 
людини в статтях Руської правди виділяється вбивство князівських чиновників, за 
які законодавець встановлює тяжче покарання, ніж за вбивство простих людей. Це 
свідчить про те, що посягання на життя цих осіб визнавалось таким, що становить 
більший ступінь суспільної небезпеки.  

Важливе місце серед нормативно-правових актів належить Військовому артикулу 
1716 р. В більшості він містить норми саме кримінального права.  

Глави 3, 16 та 17 цього артикулу стосувались політичних злочинів. На першому 
місці знаходяться суспільно небезпечні посягання на життя, здоров’я та честь 
монарха та його становище як голови держави, а також його дружини та дітей 
[2, с. 331–332]. Навіть за умисел вчинити таке посягання, а також неповідомлення 
про підготовлюваний злочин особа підлягала кримінальній відповідальності і несла 
покарання таке ж, як і за закінчений злочин.  

Так звані злочини політичного характеру проти монарха, а в його особі й 
проти держави, були передбачені і в проекті першого Кодексу українського права 
«Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р., а саме в главі ІІІ. До 
таких злочинів належать: 

– вбивство чи поранення монарха або членів його родини, а також замах на 
цей злочин (ІІІ, 2, 3, 4);  

– злочини проти монарха словом чи письмом: 1) образа монарха та його 
родини на словах або на письмі; 2) публічна ворожа критика й зневага царських 
указів(п. 2–3); 3) несправедливий донос у політичних справах (п. 4); 4) образливе й 
небезпечне іменування когось «зрадником або бунтівником» (п. 5); 

– злочини й провини в присутності монарха або при його дворі: 1) образа словом 
(9, 1); 2) удар рукою (п. 2); 3) скривавлення когось; 4) погроза зброєю; 5) заподіяння 
ран, що призвели до смерті; 6) порушення охоронної грамоти монарха, виданої тому, 
хто бажає після втечі вернутись, щоб виправдатись перед судом, шляхом поранення 
збігця (арт. 10, п. 1); 

– державна зрада (внутрішня), тобто змова всередині держави, що має на меті 
скинення монарха та його спадкоємця, а також неповідомлення про цей злочин;  

– державна зрада (зовнішня), яка могла виражатись у змові з ворогом держави 
(п. 6), допомозі ворогу зброєю (п. 7), здачі фортеці ворогові (п. 8), втечі до ворога з 
метою зради (арт.7, п. 1–2). В такому разі вбивство зрадника не вважалося злочином; 

– злочини й провини проти послів, посланців та кур’єрів: 1) поранення 
чужоземного посла, образа його честі або вбивство (арт. 12); 2) образа й побої 
посланця або кур’єра з царськими грамотами й указами або його вбивство (п. 3); 
3) знищення монарших грамот (п. 4); 

– фальшування монарших грамот, привілеїв та печаток (арт. 13); 
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– фальшування монети своєї й чужої держави. Відповідальності підлягали 
також ті особи, які, знаючи про злочин, не повідомили про нього (арт. 14. Додаток, 
ч. 5) [3, c. 157–159; 4, c. ХХVIII]. 

Кримінальній відповідальності за злочин чоловіка й батька, враховуючи підви-
щений ступінь суспільної небезпеки, підлягали також його дружина й діти, якщо вони 
знали про замах і не повідомили про нього (3, 1–5). Карали також злочинця, який 
вчинив самогубство зі страху перед карою, на острах і пересторогу іншим людям. 

Як бачимо з аналізу статей Кодексу, найбільша увага, як й у Військовому 
артикулі, приділяється злочинам проти монарха, адже він є джерелом абсолютної 
влади в державі. За вчинення більшості злочинів особа підлягала покаранню у 
вигляді позбавлення життя, а в певних випадках таке ж покарання застосовувалось 
навіть до членів сім’ї злочинця чи інших осіб за неповідомлення про злочин.  

Важливим для розвитку кримінального законодавства є Уложення про пока-
рання кримінальні та виправні 1845 р. Окремий розділ цього Уложення був 
присвячений так званим «злочинам державним», серед яких найбільш суспільно 
небезпечними законодавець визнає діяння проти священної особи імператора і 
членів імператорського дому (глава 1). Так, ст.ст. 263–265 встановлювали відпові-
дальність за умисні дії проти життя, здоров’я, честі імператора, а також виявлення 
умислу скинути його з престолу, позбавити свободи чи верховної влади та навіть 
вчинити над ним яке-небудь насильство [5, c. 55; 6, c. 232–233]. Підкреслюючи 
надзвичайно великий ступінь суспільної небезпеки вищезазначених діянь, законо-
давець встановлює аналогічну відповідальність за незакінчений злочин та й саме 
виявлення умислу вчинити злочин, тобто так званий «голий умисел». Смертній карі 
підлягали також особи, які знали про можливість вчинення такого злочину, але не 
виконали свого обов’язку повідомити про нього. 

Положення ст.ст. 263–265 нагадували норми арт. 19 Військового артикулу та 
арт. 2, 3, 4 «Прав, за якими судиться малоросійський народ», але на відміну від 
останніх вже містили нові норми, які встановлювали кримінальну відповідальність за 
виявлення умислу на позбавлення верховної влади монарха чи її обмеження. Деякі 
науковці зазначають, що склад злочину, передбачений ст. 263, сформульований 
досить нечітко. Це зумовлено прагненням в разі необхідності забезпечити широту і 
свободу судово-адміністративних репресій [5, c. 55; 6, c. 232–233].  

Уложення захищало також життя, здоров’я, свободу, честь та високі права 
спадкоємця престолу, дружини імператора чи інших членів імператорського дому 
[6, c. 233].  

Вперше появляється такий склад злочину, як складення й поширення письмових 
чи друкованих творів або зображень із метою викликати неповагу до верховної 
влади чи особистих якостей імператора, а також спадкоємця престолу, його дружини 
чи інших членів імператорського дому. Особи, які не перешкоджали таким злочин-
ним діям, будучи свідками вчинення злочину, або не повідомили про його вчинення, 
також підлягали кримінальній відповідальності. Та навіть за саме готування до цього 
злочину наставала кримінальна відповідальність. Всі співучасники, як і за вчинення 
злочинів, які ми розглядали вище, карались однаково. Якщо вищеназвані листівки 
ще не поширили, то покарання було значно меншим [6, c. 233–234].  

Державним злочином вважалась також образа імператора. Цей склад злочину 
був передбачений у Військовому артикулі, а також в Українському кодексі 1743 р. 
Однак в Уложенні законодавець вже передбачає відповідальність і за дії, які 
виражаються у пошкодженні портретів чи інших зображень імператора. 

Необхідно звернути увагу і на главі 2 Уложення, в якому кримінально-
протиправними вважалися діяння, як бунт проти верховної влади та державна зрада. 
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Так, відповідно до ст. 271 навіть за умисел змінити владу у всій державі чи його 
окремих частинах, форму правління чи передбачений законом порядок спадкування 
престолу наставала кримінальна відповідальність. Саме готування до вчинення 
злочину вже вважалось закінченим злочином. Винними вважались не тільки особи, 
які керували організацією змови, а й ті, які брали в ній участь, надавали допомогу у 
будь-якій формі чи не донесли про таку змову. Крім того, у ст. 272 був перелік 
обставин, які пом’якшують покарання за вчинення злочину, передбаченого ст. 271 
Уложення [5, c. 67–68; 6, c. 235]. 

Ще одним новим складом злочину було складення й поширення письмових чи 
друкованих матеріалів із метою спонукати до бунту чи явному непідкоренню 
верховній владі, виголошення публічних промов із вищеназваними цілями, а також 
готування та замах до бунту (ст. 273) [5, c. 68–72; 6, c. 235–237, 252–253].  

Деякі склади державних злочинів містилися також у розділі 4, а саме: у ст. 333 
встановлено відповідальність за пошкодження прикордонних знаків з метою 
передачі землі іноземній державі, ст. 347 – за організацію й керівництво таємних 
організацій; в розділі 5 у ст. 455 передбачено відповідальність за умисне розголо-
шення державної таємниці іноземним органам влади; в 8 розділі у ст. 1147 закріплено 
відповідальність за створення організації для вчинення державних злочинів, ст. 1158 – 
за поширення чуток з умислом, який має «політично шкідливу ціль» чи явно 
образливу для верховного керівництва, ст. 1243 – за виготовлення та зберігання у 
великих розмірах зброї, що підриває державну безпеку, тощо [6, c. 348–349; 5, c. 91–
92]. Як покарання за державні злочини застосовувалась, як правило, найвища міра 
покарання у вигляді смертної кари. 

Проаналізувавши норми Уложення про покарання кримінальні та виправні 
1845 р., ми можемо побачити, що найбільша увага приділяється злочинам проти 
монарха, членів його сім’ї, державній зраді та злочинам, які спрямовані на повалення 
чи зміну державної влади. 

У 1922 р. був прийнятий кримінальний кодекс УРСР. У главі 1 Особливої части-
ни цього кодексу встановлено кримінальну відповідальність за державні злочини та 
поділялася на дві частини. Перша частина вміщувала склади контрреволюційних 
злочинів, а друга – злочинів проти порядку управління. 

Контрреволюційними злочинами визнавались посягання на основи державного 
та суспільного ладу, встановленого Жовтневою революцією 1917 р., вчинені з метою 
повалення або ослаблення радянської влади [7, c. 461–462]. В такому разі це могли 
бути як активні дії, спрямовані на захоплення чи повалення радянської влади, 
наприклад, участь у терористичних актах, спрямованих проти представників радянсь-
кої влади, так і будь-яка пропаганда та агітація із закликами до таких дій. 
Кримінально-протиправними вважалися будь-які шпигунські дії, зносини з інозем-
ними державами з метою схилення їх до збройного втручання в справи республіки, а 
також організація збройних повстань із метою захоплення державної влади чи 
шляхом використання насильства відділити від Української РСР частину території 
[7, c. 462–464]. Навіть за недоведеності вини особа підлягала кримінальній відпові-
дальності, щоправда, їй могли знизити покарання до 3 місяців виправних робіт. 

Що ж стосується злочинів проти порядку управління, то ними визнавалось таке 
діяння, яке було спрямоване на порушення правильного функціонування підпоряд-
кованих органів управління чи народного хазяйства, яке поєднане з перешко-
джанням діяльності її органів, чи інші дії, які послаблювали авторитет влади. До 
таких злочинів належали участь в масових безпорядках, звільнення заарештованих, 
організація і участь в бандах, образа деяких представників влади під час виконання 
ними службових обов’язків, яка вчинена публічно тощо [7, c. 465–472]. 
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Такий поділ на контрреволюційні злочини та злочини проти порядку управління 
є досить штучним, адже, як зазначає В.О. Навроцький, так намагалися привернути 
увагу до необхідності боротьби з «класовим ворогом» [8, c. 7]. 

Після прийняття нового кримінального кодексу 1927 р. практично нічого не 
змінилося. Адже контрреволюційними злочинами законодавець визнав такі діяння, 
які вчинялись із метою повалення, підриву чи ослаблення радянської влади, а 
також діяння, які хоч безпосередньо і не спрямовані на досягнення вищезазначеної 
мети, але завідомо для винного містили замах на політичні та господарські 
завоювання пролетарської революції [9]. 

Норми цього кодексу, як і попереднього, були сформульовані нечітко для 
можливості надто розширити тлумачення цієї норми, а відтак застосовувати широке 
коло репресій до осіб винних у їх вчиненні.  

Після прийняття Кримінального кодексу 1960 р. назва розділу «Державні 
злочини» змінилася на «Злочини проти держави». У главі 1 Особливої частини всі 
злочини поділено на дві групи: особливо небезпечні злочини проти держави та 
інші злочини проти держави. 

Як і в Кримінальних кодексах попередніх років, в Кримінальному кодексі 
1960 р. не закріплено норми, які б прямо стосувались охорони конституційного ладу. 

Лише після внесення змін до Кримінального кодексу Української РСР у квітні 
1989 р. було вперше закріплено статтю, яка стосувалась саме кримінально-правової 
охорони державного та суспільного ладу. До дій, які посягали на державний та 
суспільний лад Української РСР, належали: 

– публічні заклики до насильницького повалення або зміни радянського 
державного і суспільного ладу, закріпленого Конституцією СРСР і Конституцією 
Української РСР; 

– розповсюдження з цією метою матеріалів такого змісту; 
– дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені за завданням іноземних 

організацій чи їхніх представників [10]. 
У зв’язку з проголошенням України незалежною державою Кримінальний 

кодекс був суттєво змінений. Вперше за всю історію в 1992 р. в Кримінальному 
кодексі з’являється ст. 56-1, у якій прямо передбачено кримінальну відповідальність 
за змову з метою насильницького повалення конституційного ладу України або з 
метою захоплення державної влади [11]. 

Проте вже через рік у зв’язку з так званим посиленням захисту конституційного 
ладу держави ця стаття була значно розширена і кримінальна відповідальність вже 
наставала за: 

– дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади, а так само змова про вчинення таких дій; 

– публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або до захоплення державної влади, а так само розповсюдження матеріалів із 
закликами до вчинення таких дій; 

– дії, передбачені частиною 2 цієї статті, вчинені особою, яка є представником 
влади, або повторно, або за попереднім зговором групою осіб [12]. 

Після прийняття Кримінального кодексу 2001 р. назва розділу «Злочини проти 
держави» була змінена на «Злочини проти основ національної безпеки України». 
А ось що стосується статті, яка передбачала кримінально-правову охорону конститу-
ційного ладу, то вона практично не змінилась і ввійшла до розділу під назвою «дії, 
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади (ст. 109)». Такими діями вважатимуться: 
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– дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій; 

– публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із 
закликами до вчинення таких дій; 

– дії, передбачені частиною 2 цієї статті, вчинені особою, яка є представником 
влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів 
масової інформації [13]. 

Як бачимо, диспозиція статті, що передбачає кримінально-правову охорону 
конституційного ладу держави, як і в Кримінальному кодексі 1960 р., сформульо-
вана досить нечітко. Адже кримінально караними вважатиметься будь-яке діяння, 
яке спрямоване на досягнення злочинної мети «насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу». Законодавець не дає навіть приблизного переліку таких 
діянь. А це, своєю чергою, може призвести до свавілля органів державної влади, 
які визначатимуть, яке діяння передбачене ст. 109, та можливості застосування 
кримінальних репресій з метою утримання влади. 

Отже, проаналізувавши кримінальні закони, які приймалися в різні історичні 
періоди, можна зробити висновок, що нечіткість формулювання норми про 
кримінально-правову охорону конституційного ладу давало можливість застосо-
вувати великомасштабні репресії, адже багато діянь могли бути такими, що посягали 
на конституційний лад держави. Такої ж необачності законодавець припустився 
приймаючи чинний Кримінальний кодекс, в якому сформульована диспозиція 
ст. 109 є надто загальною. А відтак благородна мета захисту конституційного ладу 
України може призвести до свавілля органів державної влади, які на свій розсуд 
визначатимуть, яке діяння спрямоване на повалення або зміну конституційного ладу 
та застосування кримінальних репресій до широкого кола осіб. 
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В статье осуществлен анализ истории развития законодательства об уголовно-
правовой охране конституционного строя Украины. Особое внимание сосредоточено на 
исследовании возникновения института уголовно-правовой охраны конституционного строя 
Украины. Отмечена необходимость уточнения формулировки ст. 109 УК Украины (2001 г.), 
поскольку слишком широкая трактовка действий, направленных на насильственное измене-
ние или свержение конституционного строя государства, может привести к произволу органов 
государственной власти, а следовательно к широкому применению уголовных репрессий. 

Ключевые слова: конституционный строй, уголовно-правовая охрана, преступления 
против монарха, преступления против государства, преступления против основ националь-
ной безопасности. 
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In the article author analyses the history of the legislation on constitutional order of 
Ukraine legal protection. Special attention is paid to researching the origin of the institution of 
constitutional order of Ukraine legal protection. Author emphasizes the necessity of wording 
improvement of art. 109 of the Criminal Code of Ukraine, since a large amount of actions on 
violent change of the constitutional order in Ukraine can lead to the abuse of power(s) by 
public administrations and to frequent application of criminal repressions. 
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ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ  
ЯК «СОЦІАЛЬНО ПРОЦЕСНІ»  

ТЕОРІЇ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ:  
АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ 

C. Нежурбіда 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
вул. М. Коцюбинського, 2, 58002 Чернівці, Україна 

Проаналізовано вихідні положення теорій соціального навчання як «соціально 
процесних» теорій причин злочинності. Зокрема, піддані аналізу вихідні положення теорії 
диференціальної асоціації, теорії диференціального підкріплення, теорії соціального 
навчання. 

Ключові слова: злочин, злочинність, причина, диференціальна асоціація, диферен-
ціальне підкріплення, соціальне навчання. 

Серед основних проблем української кримінології Концепцією розвитку 
кримінологічної науки в Україні на початку ХХІ ст. виокремлена проблема підняття на 
значно вищий якісний рівень наукової розробки проблем причин і умов злочинності та 
злочинної поведінки. Як зазначають її автори, ця проблема потребує, насамперед, 
сучасного теоретичного осмислення, методологічного спрямування, чіткого розмежу-
вання стосовно злочинності як соціального явища та злочинної поведінки, а теоретичні 
та методологічні висновки мають бути як відповідні гіпотези, переконливо перевірені 
методично обґрунтованими репрезентативними дослідженнями (п. 3.4). Так аналіз 
вихідних положень теорій причин злочинності є актуальним.  

Більшість американських кримінологів, класифікуючи теорії причин злочин-
ності соціологічного напряму, виділяють групу «соціально процесних» теорій – 
теорій, які, на відміну від «соціально структурних» теорій, що зосереджуються на 
поясненні коливань злочинності разом зі структурними умовами, переважно 
намагаються пояснити, як індивіди стають порушниками закону. До «соціально 
процесних» теорій причин злочинності належать теорії навчання (Learning Theories), 
аналіз вихідних положень яких і є метою цієї статті. 

Американські кримінологи Gresham M’Cready Sykes та David Matza 1957 р. 
писали, що «… у своїх справах розкрити корені злочинності неповнолітніх соціологи 
давно вже перестали шукати злого духа в душі та тавра на тілі людини. Зараз широко 
розповсюджене переконання, що делінквентна поведінка, як і більшість форм 
соціальної поведінки засвоюється і що це засвоєння відбувається в процесі 
соціальної взаємодії» [38, c. 664]. Вони мали на увазі представників теорії 
диференціальної асоціації (Differential Association Theory), які обстоювали позицію, 
що злочинна або делінквентна поведінка пов’язана із засвоєнням а) технічних 
прийомів вчинення злочинів; б) мотивів, спонукань, раціональних пояснень та 
установок, що сприяють порушенню закону. 

Сутність теорії диференціальної асоціації, яку запропонував Edwin Hardin 
Sutherland, полягає в тому, що злочинна поведінка засвоюється і набувається в 
процесі соціальної адаптації та внаслідок наслідування переважаючих в групі типів 
поведінки [2, c. 129]. Г. Кайзер зазначив, що теорія диференціальної асоціації 
Sutherland-а – точніше «теорія різних контактів» – за відправну точку взяла теорію 
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навчання, яку автор запозичив із загальної теорії соціальних дій для аналізу 
злочинної поведінки, частково спираючись на концепцію наслідування, розроблену 
Г. Тардом [1, c. 191].  

Свою гіпотезу Sutherland виклав у монографії «Кримінологія» 1924 р. [34]. 
Згодом він змінив її назву на «Закони кримінології» [35] та піддав монографію 
багатьом перевиданням. Отже, вперше запропонована Sutherland-ом теорія диферен-
ційованої асоціації, як пише В. Фокс, містила такі положення: 1) процеси, які 
призводять до систематичної злочинної поведінки, за своєю формою головно 
збігаються з процесами, які нагадують законослухняну поведінку; 2) систематична 
злочинна поведінка є процесом зв’язку з тим, хто вчиняє злочин, і цей процес 
подібний до процесу зв’язку систематичної законослухняної поведінки з тим, хто не 
порушує законів; 3) диференційований зв’язок є особливим причинним процесом 
розвитку систематичної злочинної поведінки; 4) можливість обрання індивідом 
систематичної злочинної поведінки зумовлена частотою та безпосередністю 
контактів з моделями такої злочинної поведінки; 5) індивідуальні відмінності між 
людьми за особистісними характеристиками або особливостями соціальних ситуацій 
зумовлюють злочинну поведінку лише впливаючи на характер диференційованого 
зв’язку або на частоту та стійкість контактів з моделями злочинної поведінки; 
6) конфлікт культур – основна причина диференційованого зв’язку – і водночас 
систематичної злочинної поведінки; 7) соціальна дезорганізація – головна причина 
систематичної злочинної поведінки [4, c. 106–107]. 

Vernon Fox робить висновок, що соціальна дезорганізація призводить до 
конфлікту культур, який, своєю чергою, спричиняє диференційовані зв’язки і, як 
наслідок, вступаючи в контакти з іншими людьми, індивід піддається впливу 
різних соціальних цінностей та моделей поведінки. Злочинна ж поведінка є 
результатом зв’язку окремих людей чи груп з моделями злочинної поведінки. 
Ймовірність того, що індивід стане злочинцем, залежить від частоти та 
стійкості цих зв’язків [4, c. 107].  

Під час перевидання «Законів кримінології» 1947 р. [36] Sutherland розвинув 
свою теорію, виклавши її в кінцевому варіанті: 1) злочинній поведінці вчаться; 
2) злочинній поведінці вчаться, взаємодіючи в процесі спілкування з іншими 
людьми; 3) навчання злочинній поведінці відбувається головно в групах, де відно-
сини мають безпосередній, особистий характер; 4) навчання злочинній поведінці 
охоплює: а) засвоєння прийомів вчинення злочинів (складних і простих); б) специ-
фічну спрямованість мотивів, намагань, установок, а також раціоналізацію 
поведінки; 5) специфічна спрямованість мотивів і прагнень формується на основі 
оцінок правових норм як сприятливих або як несприятливих; 6) особа стає 
делінквентом внаслідок переваги оцінок, що сприяють порушенню закону, над 
оцінками, які цьому не сприяють; 7) диференційовані зв’язки класифікуються за їх 
частотою, тривалістю, черговістю та інтенсивністю; 8) процес навчання злочинній 
поведінці в ході контактів з її моделями охоплює всі механізми, які діють в процесі 
будь-якого іншого навчання; 9) хоча злочинна поведінка є виразом загальних 
потреб та цінностей, вона не може бути пояснена ними, оскільки незлочинна 
поведінка виражає ті самі потреби та цінності [4, c. 108]. 

Так, на думку Г. Кайзера, згідно з теорією диференційованої асоціації людина 
тоді стає злочинцем, коли контакти з кримінальними уявленнями про цінності пере-
важають над контактами з антикримінальними уявленнями про цінності [1, c. 191]. 

Тому ця теорія є соціально-психологічною, згідно з її положеннями контакти 
здійснюються в соціальних групах у формі процесів навчання і, як результат, 
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узагальнюються зразки поведінки, цінність орієнтації та способи реакції. А 
оскільки суспільство складається з безлічі груп з різною структурою норм і 
цінностей, кожний окремий член групи переймає цілком різні ціннісні орієнтації, 
які визначаються статтю, віком та соціально-економічним статусом [1, c. 191].  

Сама теорія диференціальної асоціації зазнала багато критики. Так, Harry Elmer 
Barnes та Negley King Teeters писали про те, що ця теорія не пояснює походження 
злочинності [16]. Robert Graham Caldwell називав цю теорію позаісторичною, що 
вважає злочинність одвічно притаманною людському суспільству, яка ігнорує 
свободу волі людини та трактує процес морального формування особистості по-
біхевіористськи: «стимул – реакції» [19, p. 182]. Sheldon та Eleonora-a Glueck заяви-
ли, що теорія Sutherland-а не підтверджена статистичними або іншими емпіричними 
даними [25, p. 99]. Інші, визнаючи проблеми емпіричного підтвердження цієї теорії, 
шукали шляхи їхнього вирішення (Charles R. Tittle, Mary Jean Burke та Elton 
F. Jackson, Albert J. Reiss Jr. та Lewis Rhodes, James F. Short Jr., Melvin L. De Fleur та 
Richard Quinney, Ros L. Matsueda, A.E. Liska, S. Kirson Weinberg, Harwin L. Voss, 
James D. Orcutt). До критиків теорії Sutherland-а також належать Clarence C. Schrag, 
Mark S. Gaylord та John F. Galliher, Ronald Akers та Robert Burgess, Daniel Glaser, 
Donald E. Strickland. Charles R. Tittle, Mary Jean Burke та Elton F. Jackson 1986 р. 
зробили спробу розвинути теоретичну модель, елементами якої є основні поняття 
теорії Sutherland-а про те, що диференціальна асоціація є головним фактором у 
генезисі злочинності. Як наслідок, вчені отримали тільки позитивні результати 
[40, p. 405]. 

Радянський кримінолог Н.Ф. Кузнєцова зазначала головну ваду теорії диферен-
ціальної асоціації – відповідно до філософії «середнього» рівня – вона не піднімається 
від мікросередовища до макросередовища. На думку Ф.М. Решетнікова, Sutherland: 
1) занадто вузько розуміє соціальне середовище як суто групу осіб, які є найближчим 
оточенням людини, необґрунтовано відкидаючи вплив на злочинність засобів масової 
інформації та кіноіндустрії; 2) не відповідає на питання про те, що ж породжує 
злочинність в суспільстві, а лише описує один з процесів, завдяки якому окремі особи 
стають злочинцями; 3) він ігнорує основні суперечності суспільства [3, c. 80].  

Німецькі кримінологи в особі Г. Кайзера також висловили недоліки цієї теорії: 
1) надмірне спрощення і вельми механістичне розуміння конструкції процесу 
навчання; 2) неврахування індивідуальних особливостей у здатності до навчання; 
3) неспроможність теорії пояснити виникнення девіантних ціннісних орієнтацій та 
кримінальних зразків поведінки; 4) обмеження рамок теорії тільки різними 
контактами між умовною соціальною групою та конкретним членом і неврахування 
реакції з боку носіїв кримінально-правового соціального контролю; 5) неможливість 
усунення вищезазначених недоліків шляхом доповнення та удосконалення теорії [1, 
c. 192]. Водночас Г. Кайзер відзначає і переваги цієї теорії: 1) теорія диференціальної 
асоціації розвиває динамічну концепцію і, порівняно з багатофакторним підходом, 
створила теоретичну основу; 2) перевиховання, компенсаторне навчання та моди-
фікація поведінки є науково обґрунтованими і навіть теоретично виправданими; 
3) теорія протиставляє традиційному поясненню злочинності вродженою схильністю 
або безнадійною часткою пояснення соціальним процесом навчання [1, c. 191–192]. 

На думку Fox-а, критичні зауваження на адресу теорії диференційованого 
зв’язку вдало узагальнив Reed L. Adams [5; 6, p. 5–9; 7]: 1) положення теорії 
диференційованого зв’язку важко звести до рівня емпіричного дослідження для 
визначення її достовірності; 2) наявність неправильного тлумачення теорії деякими 
авторами щодо переваги криміногенних зв’язків, а не просто їх наявності; щодо 
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моделей поведінки, а не зв’язків зі злочинцями; 3) теорія не пояснює, чому є такі 
зв’язки; 4) теорія не може бути застосована до всіх видів злочинів; 5) теорія 
упускає з виду питання про особистість та про відмітності до сприйняття окремих 
людей; 6) теорія не визначає з достатнім ступенем точності обсягу злочинного 
впливу, яким детермінується злочинна поведінка [4, c. 116].  

Подальший розвиток цій теорії надав Donald Ray Cressey, головно в монографіях 
«Делінквентність, злочинність та диференціальна асоціація» (1964) [24], «Закони 
кримінології» (у співавторстві з Sutherland-ом, 1966) [37] та статтях «Проголошення та 
верифікація теорії диференціальної асоціації» (1952) [20], «Теорія диференціальної 
асоціації та насильницькі злочини» (1954) [21], «Змінюючи злочинців: проголошення 
теорії диференціальної асоціації» (1955) [22]. Cressey, так само як і Sutherland, вважав, 
що особа стає делінквентом внаслідок переваги у нього оцінок, які сприяють 
порушенню норм права, над оцінками, які такому порушенню не сприяють [23, p. 49].  

Іншою спробою пояснити феномен злочинності як виду поведінки, якій 
навчаються, є теорія диференціального підкріплення (Differential Reinforcement 
Theory – DRT), яку запропонували Ronald L. Akers та Robert L. Burgess у 1966 р. в 
статті «Теорія диференціальної асоціації-посилення кримінальної поведінки» [18]. У 
запропонованому варіанті теорія була поєднанням теорії диференційованої асоціації 
Sutherland-a та теорії біхевіоральної психології – теорії підкріплення (оперантного 
обумовлення) (Burrhus Frederic Skinner [32; 33]) [14, p. 1]. Обумовлення оперантної 
поведінки є результатом двох складових: 1) підкріплення (посилення); 2) покарання 
(послаблення). А саме оперантне навчання простежується тоді, коли людина 
добровільно вчиняє дії для досягнення бажаного нею результату, причому її дії 
зумовлює навколишнє середовище. 

Згодом Akers удосконалив й перейменував DRT на теорію соціального навчання 
(Social Learning Theory – SLT), яку Robert Agnew визнав домінуючою теорією 
злочинності та делінквентності в США [8]. В ході дослідження девіантної поведінки 
та злочинності за допомогою підходу «соціального навчання» [9, p. 45–61] Akers 
сформулював своє бачення їх причин: «Можливість того, що особи будуть займатись 
кримінальною та девіантною поведінками зростає та можливість їх нормативної 
відповідності зменшується, коли вони диференціально взаємодіють з іншими 
особами, які вчиняють кримінальні акти та підтримують поняття, що цьому 
сприяють, є відносно більш підданими особисто або символічно впливу яскраво 
виражених кримінальних/девіантних моделей, визначають це як бажане або 
справедливе в ситуації, розрізненій для поведінки, та отримали в минулому та 
очікують в існуючій або майбутній ситуації відносно більшого заохочення ніж 
покарання за поведінку». Akers також визначив чотири елементи, за допомогою яких 
визначається поведінка: 1) диференціальні зв’язки; 2) поняття; 3) диференціальне 
підкріплення; 4) наслідування [12, p. 50].  

Диференціальні зв’язки (асоціації) пов’язані з процесом, описаним Sutherland-ом, 
який включає навчання до понять, що сприяють або не сприяють закону через 
процес соціальної інтеракції. Поняття є категоріями соціальної позиції особи, що 
охоплюють її орієнтації, раціоналізації, визначення ситуацій та інші оцінні аспекти 
«правильного та неправильного». Також поняття включають і загальні (релігійні та 
інші моральні цінності та норми, які не сприяють неконформній поведінці) і 
специфічні переконання (поняття, що спрямовують особу на вчинення специфічних 
дій). Диференціальне підкріплення складається з реальних або очікуваних наслідків 
специфічної поведінки. Заохочення чи інші позитивні наслідки підкріпляють 
бажаність поведінки, тоді як покарання слугуватиме як стримування. Наслідування 
має місце незалежно від процесу навчання. Зокрема, у деяких ситуаціях спостере-
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ження за поведінкою, яка викликає шанування, може призвести до її наслідування. 
Так, Akers вважає вищезазначені елементи частиною комплексного процесу 
навчання, а кримінальна поведінка, на його думку, є наслідком диференціального 
підкріплення та визначення її бажаною [17, p. 282–283].  

Незважаючи на те, що теорія Akers-а містить деякі елементи теорії раціонального 
вибору, її автор зробив спробу обґрунтувати положення про те, що поняття та 
чинні постулати раціонального вибору є частиною загальних принципів 
соціального навчання [11, p. 676]. 

У 1998 р. Akers видав монографію «Соціальне навчання та соціальна структура: 
загальна теорія злочину та девіантної поведінки», в останньому розділі якої презен-
тував модель «соціальної структури та соціального навчання у злочині та 
девіантній поведінці» (модель SSSL). Саме так Akers намагається пояснити, як 
моделі в соціальній структурі продукують вплив делінквентних понять на 
індивідуальні риси: «Змінні макро- та мезо-рівнів визначають ймовірність того, що 
особа піддавалась, піддається, або буде піддана впливу змінних соціального 
навчання різних рівнів. Різні рівні цих змінних визначають можливість того, що 
особа почне, продовжить або утримається від поведінки, та з якою інтенсивністю 
та ступенем спеціалізації або різнобічності» [12, p. 335]. До соціально структурних 
змінних, представлених теорією, належать: 1) структурні кореляти (суспільство, 
спільнота, культура, соціальні інституції, регіон); 2) соціально-демографічні коре-
ляти (вік, стать, національність, соціально-економічний статус, релігія); 3) диферен-
ціальне розташування в головних та другорядних групах (сім’я, однолітки, школа, 
робота, церква, засоби масової інформації). 

Модель SSSL відразу була піддана критиці (Robert Sampson, Merry Morash та 
Marvin Krohn). Так, зважаючи на те, що «існує маленький сумнів у тому, що теорія 
соціального навчання є одним з титанів у війні за етіологію делінквентності», Robert 
J. Sampson переконаний у необхідності для кримінологів ознайомитись з її поло-
женнями [30, p. 438, 449]. Критичний аналіз моделі SSSL, який провела Merry 
Morash, дав їй змогу визначити три головні методи, які використав Akers для побудови 
теорії: 1) метод «концептуальної абсорбції», за допомогою якого запозичуються 
ключові поняття інших теорій; 2) метод «однорівневої інтеграції», за допомогою 
якого поняття інших теорій застосовуються для пояснення; 3) метод, за допомогою 
якого пояснено, як структурні змінні впливають на соціальне навчання, яким, своєю 
чергою, пояснюється злочин та девіантна поведінка [28, p. 453]. 

Marvin D. Krohn не висловлює великого оптимізму з приводу розвитку цієї 
теорії та вказує на три основні проблеми, які не розв’язав Akers: 1) Проблема І 
«Проблема концептуального серця теорії»: якою є роль диференціальної асоціації в 
теорії соціального навчання?; 2) Проблема ІІ «Проблема концептуальної інтеграції»: 
включення понять, головних для інших теорій девіантної поведінки, до теорії 
соціального навчання. Наявність такого процесу, характерним для якого є 
використання результатів, спрямованих на підтримку одних теорій девіантної 
поведінки, для обґрунтування теоретичних положень теорії соціального навчання 
впливає на її цілісність. Це, своєю чергою, може представляти загрозу для теорії 
соціального навчання – такий «інтеграційний» підхід може заважати розвитку 
теорії; 3) Проблема ІІІ «Проблема включення соціально структурних змінних до 
теорії соціального навчання», яка полягає в успішності такого процесу [27, p. 463]. 

Водночас Akers, уважно розглядаючи критичні зауваження зазначених вище 
кримінологів, їх заперечує [13]. 

Варто також навести приклади емпіричної перевірки теорії соціального навчання 
Akers-а. Зокрема, мета-аналіз емпіричного положення теорії соціального навчання, 
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який провели Travis C. Pratt, Francis T. Cullen, Christine S. Sellers, L. Thomas Winfree Jr., 
Tamara D. Madensen, Leah E. Daigle, Noelle E. Fearn та Jacinta M. Gau, засвідчив 
наявність значної відмітності у розмірі та стабільності величин впливу для 
змінних, визначених теорією соціального навчання з різними методологічними 
положеннями. Зокрема, простежують потужний зв’язок злочину/девіантної пове-
дінки з масштабами диференціальної асоціації та поняттями (антисоціальних 
позицій), чого не простежується у випадку з диференціальним підкріпленням та 
моделюванням/імітацією. Крім того, величини впливу для диференціальної 
асоціації, понять та диференціального підкріплення значно відрізнялися відповідно 
до варіацій у специфікації моделі та планах досліджень [29].  

І навпаки, перевірка теорії соціального навчання на міжнаціональному рівні з 
використанням безпосереднього виміру конструкцій соціального навчання та 
зосередженням уваги на каузальній структурі (визначеній теорією), яку розробили 
Charles R. Tittle, Olena Antonaccio, Ekaterina Botchkovar, підтвердила сутність теорії – 
кримінальне підкріплення та поняття, сприятливі для злочину, взаємопов’язані та 
передують кримінальній поведінці. Проте, процеси, які характеризують прямі 
впливи підкріплення на кримінальні можливості, потребують подальшого пояснення. 
Також кримінологами зазначено, що не всі поняття характеризуються однаковим 
ступенем впливу. І, врешті, соціокультурне оточення ймовірно впливає на 
елементи процесу підкріплення [39]. 

Тим не менше, автори та представники цієї теорії (Wesley G. Jennings) вважають: 
1) теорію соціального навчання загальною теорією кримінальної та девіантної пове-
дінки; 2) що теорія отримала глибоко послідовну та потужну емпіричну підтримку; 
3) загальність та аргументованість цієї теорії доведеними; 4) цю теорію «центральною» 
серед кримінологічних теорій; 5) що ця теорія найчастіше підтримується як пояснення 
легкого ступеня тяжкості делінквентності та значного ступеня тяжкості кримінальної 
поведінки [15]. 

Сьогодні, як вбачаємо з американських кримінологічних джерел, теорія 
соціального навчання не втратила популярності. Підтвердженням цього є активний 
розвиток теорії в працях, авторами яких є Clarence Ray Jeffrey [26], Christine 
S. Sellers, B.F. Skinner, Albert Bandura, Ross L. Matsueda, Kathleen Anderson, Ronald 
L. Akers, Marvin D. Krohn, Lonn Lanza-Kaduce, Marcia Radosevich, Sunghyun Hwang, 
Cesar J.Rebellon, Travis C. Pratt, Scot B. Boeringer, Constance L. Shehan, L. Thomas 
Winfree Jr, Teresa Vigil Bдckstrцm, G. Larry Mays, L. Keith Akins, Paul E. Bellair, 
Thomas L. McNulty [31].  

Так, серед теорій соціального навчання як «соціально процесних» теорій причин 
злочинності можна виділити три головні теорії: 1) теорія диференціальної асоціації; 
2) теорія диференціального підкріплення; 3) теорія соціального навчання. Серед них 
найбільша перевага надається кримінологами теорії соціального навчання. Однак, і 
вона не позбавлена недоліків, що, на нашу думку, позбавляє її права претендувати на 
місце загальної теорії злочинності.  
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ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК «СОЦИАЛЬНО 
ПРОЦЕССНЫЕ» ТЕОРИИ ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ: 

АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

C. Нежурбида 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 
ул. М. Коцюбинского, 2, 58002 Черновцы, Украина 

В статье проанализованы исходные положения теорий социального обучения как 
«социально процессных» теорий причин преступности. В частности, подвергнуты анализу 
исходные положения теории дифференциальной ассоциации, теории дифференциального 
подкрепления, теории социального обучения. 

Ключевые слова: преступление, преступность, причина, дифференциальная ассоциация, 
дифференциальное подкрепление, социальное обучение.  
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N. Kotsyubinskogo Str. 2, UA – 58002, Chernivtsi, Ukraine 

The article presents the analysis of the initial positions of social learning theories as 
«social process» theories of crime causation. Specifically, the initial positions of Differential 
Associations Theory, Differential Reinforcement Theory, Social Learning Theory were 
analyzed. 

Кey words: crime, criminality, cause, differential association, differential reinforcement, 
social learning. 

Стаття: надійшла до редакції 28.12.2012 
прийнята до друку 14.01.2013 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 304–307 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 304–307 

© Остапик Я., 2013 

УДК 343.287 

ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ 
ПРИЧЕТНОСТІ ДО ЗЛОЧИНУ 

Я. Остапик 

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

У статті обґрунтовано похідний характер суспільної небезпечності причетності до 
злочину від суспільної небезпечності основного злочину та особливості такої залежності. 

Ключові слова: злочин, причетність до злочину, суспільна небезпечність причетності 
до злочину. 

Питання суспільної небезпечності діянь, які вчинялись у взаємозв’язку зі 
злочинами інших осіб, завжди були актуальними у суспільстві з двох причин.  
З одного боку таких осіб намагалися покарати тією самою мірою, що і винних у 
злочині, з іншого, їхні дії не вплинули на вчинення злочину іншими особами, тож 
суспільство задумувалося, чи взагалі доцільно карати таких осіб. Як наслідок, 
явище причетності до злочину поєднує у собі бажання суспільства покарати осіб, 
які якось пов’язані зі злочинами інших осіб, а з іншого боку, полегшити цю 
відповідальність о порівняно з винними у вчиненні первинного злочину. 

Визначення суспільної небезпечності будь-якого злочину вирішується з 
врахуванням того, як оцінює суспільство ту чи іншу поведінку, розповсюдженості 
явища у суспільстві, актуальності боротьби із ним кримінально-правовими засобами. 
Поряд із цим для з’ясування суспільної небезпечності причетних діянь є необхідним 
також дослідження їх зв’язку з основним злочином. Наприклад, відносини власності 
поставлені під охорону кримінального закону шляхом заборони крадіжки, при цьому 
діяння, які складають причетність до злочину, можуть суттєво зашкодити або 
об’єктивно унеможливити реалізацію цієї кримінально-правової заборони. Як 
висновок, визнання суспільством причетності до злочину суспільно-небезпечною 
поведінкою визначається у зв’язку з потребою удосконалення механізму захисту 
суспільних відносини, які вже охороняються основним злочином. 

Справді, суспільна небезпечність причетності до злочину є похідною, і обурює 
суспільну думку явище причетності саме у зв’язку з його пов’язаністю із 
суспільною небезпечністю основного злочину. Виходячи з цього, хибною, на нашу 
думку, є практика притягнення до відповідальності за причетність до злочину у 
випадку, коли основний злочин вчинено особою, яка не може бути суб’єктом 
злочину. Зокрема, вироком Городоцького районного суд Львівської області від 
10.03.2010 р. по справі № 1-78 як приховування злочину за ч. 1 ст. 396 КК України 
були кваліфіковані дії особи, яка умисно приховувала сліди скоєння малолітнім 
суспільно-небезпечних дій, що призвели до смерті іншої особи При цьому 
кримінальну справу, порушену по факту вбивства за ч. 1 ст. 115 КК України було 
закрито у зв’язку з недосягненням малолітнім віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність [1]. У цьому випадку відсутність суспільної небезпечності 
основного злочину визначає відсутність суспільної небезпеки причетності до 
злочину, а отже, і відсутність самого явища причетності до злочину. 

З цих позицій усталена у доктрині кримінального права вказівка на об’єктивну 
залежність суспільної небезпечності причетності до злочину від суспільної небез-
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печності основного злочину [2, с. 54; 3, с. 202; 4, с. 196] без висвітлення залежності 
від якісної та кількісної ознак суспільної небезпечності – її характеру та ступеня, 
не повною мірою дає змогу охарактеризувати суспільну небезпечність причетності 
до злочину як явища.  

В юридичній літературі висловлюється думка, що при визначенні суспільної 
небезпечності причетності до злочину і, зокрема, приховування злочину, за 
відправну точку необхідно брати основний злочин, а для вироблення критеріїв 
визначення кола злочинів, приховування яких необхідно карати у кримінально-
правовому порядку слід враховувати важливість об’єкта приховуваного злочину 
(життя, здоров’я, свобода людини, фізичне і моральне здоров’я дітей) [5, с. 101]. 

Характер суспільної небезпечності як якісна характеристика вказує, які 
важливі цінності – життя, здоров’я, власність тощо охороняються кримінальним 
законом, і якщо причетність до злочину також покликана не допустити шкоди тим 
цінностям, які поставлені під охорону основного злочину, то в цьому випадку ми 
можемо говорити не про залежність характеру суспільної небезпеки причетності, а 
про те, що характер суспільної небезпечності причетності до злочину визначається 
характером суспільної небезпечності основного злочину.  

Причетність до злочину, як і співучасть у злочині, від якої причетність була 
відмежована, є поняттям універсальним, тобто причетність може бути вчинена 
щодо будь-якого злочину, без обмеження з об’єкта посягання. З універсальності 
інституту причетності до злочину та можливості причетності до будь-якого 
злочину випливає значна поширеність зазначеного явища у суспільстві, адже в разі 
збільшення кількості тих чи інших злочинів, завжди наявні причетні діяння 
(приховування злочину, потурання злочину чи неповідомлення про нього), які 
супроводжують основний злочин. При цьому на фоні значної поширеності діянь, 
причетних до злочину, не всі вони достатньою мірою обурюють суспільну думку, 
так, на приклад, суспільство схильне пробачити особі, яка приховує вбивство з 
необережності, проте те саме суспільство глибоко засуджує дії особи, яка приховує 
умисне вбивство.  

Як умисне, так і необережне вбивство своїм об’єктом мають життя особи, проте 
вони відрізняються з урахуванням передбаченого ст. 12 КК України поділу за 
ступенем тяжкості злочинів: відповідно до санкцій ст. 115 та ст. 119 КК України 
вбивство через необережність може бути злочином середньої тяжкості, тоді як 
умисне вбивство є особливо тяжким злочином. Як зазначено в юридичній літературі, 
різниця між термінами «суспільна небезпечність» та «тяжкість злочину» має лише 
термінологічний характер, тому що сутність цих понять, які визначають матеріальну 
ознаку злочину, становить шкідливість злочину для суспільних відносин, що 
підлягають охороні кримінальним законом (реальне заподіяння шкоди чи створення 
реальної загрози заподіяння шкоди злочином) [6, с. 284]. З урахуванням того, що 
санкція статті є відображенням ступеня суспільної небезпечності злочину, ми можемо 
зробити висновок, що ступінь суспільної небезпечності причетності до злочину 
залежить від ступеня суспільної небезпечності основного злочину і впливає на 
встановлення кримінальної відповідальності за причетність до того чи іншого виду 
злочинів.  

Зазначимо, що більшість дослідників явища причетності до злочину вважали 
за необхідне ступінь суспільної небезпечності причетності до злочину порівняти 
зі ступенем суспільної небезпечності співучасті у злочині, вирішуючи при цьому 
питання відмежування причетності від співучасті у злочині [2, с. 202; 3, с. 38], 
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проте на сьогодні для з’ясування сутності суспільної небезпечності причетності 
до злочину, а отже, і необхідності встановлення кримінальної відповідальності за 
це діяння, важливішим є визначення співвідношення ступеня суспільної небез-
печності причетності до злочину та ступеня суспільної небезпечності основного 
злочину. 

Ступінь суспільної небезпечності злочину зумовлений як об’єктивними ознаками, 
такими як розмір завданої шкоди, спосіб вчинення злочину, так і суб’єктивними 
ознаками (форма вини, мотив тощо). Зважаючи на те, що причетність до злочину 
лише об’єктивно пов’язана з основним злочином, і може бути лише об’єктивною 
умовою вчинення злочину третіми особами, суб’єктивні ознаки основного злочину 
не мають впливу на ступінь суспільної небезпечності причетності до злочину. З 
цього погляду ступінь суспільної небезпечності причетності до злочину не досягає 
ступеня суспільної небезпечності основного злочину, з чого ми можемо зробити 
висновок про те, що суспільна небезпека причетності до злочину є меншою, ніж 
суспільна небезпечність основного злочину.  

Про те, що суспільна небезпечність причетності до злочину за своїм ступенем є 
меншою, ніж суспільна небезпечність основного злочину, засвідчує також КК України, 
який встановлює кримінальну відповідальність за приховування лише тяжкого та 
особливо тяжкого злочину, при цьому розмір покарання за приховуваний злочин є 
значно вищим, ніж за саме приховування. Цікавою при цьому плані є ст. 452 
Кримінального кодексу Іспанії, яка визначає покарання за приховування злочину і 
вказує, що за приховування злочину не можуть встановлюватись заходи позбавлення 
волі, строк яких перевищує строк позбавлення волі на приховуваний злочин. 

З позицій залежності суспільної небезпечності приховування злочину від 
суспільної небезпечності основного злочину цілком закономірною є та обставина, 
що причетність не до всіх злочинів буде кримінально-караною: у низці випадків 
причетність не матиме необхідного ступеня суспільної небезпечності. Зокрема, 
кримінально-карана причетність до злочину має встановлюватись лише щодо 
злочинів, вчинених умисно, адже, на нашу думку, ступінь суспільної небезпеки 
причетності до необережних злочинів не досягає ступеня суспільної небезпеки, 
який є необхідним для встановлення кримінальної відповідальності за причетність 
до необережних злочинів.  
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НОВИЙ ПОГЛЯД НА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ  

ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ  

В. Шаблистий  

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
просп. Гагаріна, 26, 49005 Дніпропетровськ, Україна 
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У статті наведено аргументи на користь криміналізації окремих суспільно небезпечних 
діянь працівників пологових будинків та запровадження в Україні інституту уповноваженого 
із захисту прав осіб з особливими потребами – передусім вагітних жінок та людей з 
обмеженими фізичними можливостями.  

Ключові слова: кримінальний закон, злочин, покарання, безпека людини, репродук-
тивна безпека, права, свободи, обов’язки і відповідальність людини і громадянина.  

З проголошенням незалежності України почався наш рух в бік європейських 
цінностей, які є показником високого рівня життя людини вже не одне століття. Цей 
шлях «довжиною» в двадцять років був різним, проте саме сьогодні ми як ніколи 
наблизилися до омріяного європейського простору. Чи не головним завданням 
керманичів держави стала гармонізація вітчизняного законодавства із законодавством 
країн Європейського Союзу. Чи не найбільше нарікань надходило і надходить до 
положень Кримінального кодексу (далі – КК) України, від застосування норм якого 
залежать людські долі. Вирішення цієї проблеми розпочато підготовкою проекту 
Закону України «Про внесення змін до КК України щодо введення інституту 
кримінальних проступків» [1], який по суті є новим кримінальним законом. Однією 
з цілей цього законопроекту є унормування законодавства України відповідно до 
практики Європейського Суду з прав людини. 

Саме сьогодні настав час спробувати виправити хоча би більшу частину 
прогалин нині чинного КК України. Вважаємо, що однією з них є неналежне кримі-
нально-правове забезпечення безпеки людини. Сама безпека людини є комплексним 
багатовекторним поняттям, що поєднує у собі практично всі сфери діяльності 
держави. 

Проблема безпеки охоплює майже всі права людини, проголошені Загальною 
декларацією прав людини, затвердженою ООН 10 грудня 1948 р. Найважливішими 
з них, відповідно до Конституції України 1996 р., є право кожної людини на життя, 
на свободу і особисту недоторканність. Безпека людини – передумова всіх інших 
прав людини. 

Зазначимо, що наше дослідження ґрунтується на працях таких вчених, як 
П.П. Андрушко, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, О.І. Бойко, В.І. Борисов, С.В. Боро-
дін, Г.М. Борзєнков, В.М. Бурдін, О.М. Джужа, В.П. Ємельянов, А.М. Красіков, 
М.Й. Коржанський, В.М. Куц, П.С. Матишевський, М.І. Матузов, М.І. Мельник, 
В.І. Осадчий, В.В. Сташис, Є.Л. Стрельцов, В.Я. Тацій, А.А. Тер-Акопов, В.П. Тихий, 
М.І. Хавронюк, Є.В. Фесенко, С.С. Яценко та ін. 

Метою статті є наведення аргументів на користь криміналізації окремих 
суспільно небезпечних діянь працівників пологових будинків та запровадження в 
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Україні інституту уповноваженого із захисту прав осіб з особливими потребами – 
насамперед вагітних жінок та людей з обмеженими фізичними можливостями.  

Актуальність забезпечення безпеки людини сьогодні зумовлена вкрай несприят-
ливим впливом умов життя, що загрожують фізичному існуванню багатьох громадян. 
Мається на увазі не тільки економічна криза, яка майже третину громадян змушує 
щодня боротися за виживання, але й криза багатьох сторін соціального життя, 
пов’язана із зростанням кількості надзвичайних ситуацій, небезпечних для людей. 

Так С.В. Бородін наводить найпоширеніші види загроз для безпеки людини. 
Зокрема, до них автор зачислює постійно високу та зростаючу кількість вбивств 
та смертей від них, самогубства, пожежі, автоаварії, безвісні зникнення людей, 
виробничий травматизм і низький рівень медичної допомоги, авіакатастрофи, 
побутовий травматизм, аварії на водному і залізничному транспорті та ін. 
[2, с. 26–28]. 

Натомість А.А. Тер-Акопов, основоположник досліджень безпеки людини, 
серед різних її видів, на перше місце поставив репродуктивну безпеку [3, с. 7], 
загрозу якій можна побачити у низькому рівні медичної допомоги.  

Усі знайдені юридичні енциклопедії та словники не містять визначення терміна 
«репродуктивний», оскільки він не є власне юридичним. Великий тлумачний 
словник сучасної української мови визначає його як біологічний термін, що 
використовується для позначення тих видів активності організмів, які призводять до 
появи нових організмів; відтворення організмами собі подібних [4, с. 1215–1216]. Те 
саме джерело термін «безпека» визначає як стан, коли кому-, чому-небудь ніхто, 
ніщо не загрожує [4, с. 43]. 

На підставі викладеного під репродуктивною безпекою людини пропонуємо 
розуміти такий стан відтворення людиною собі подібних, якому ніхто і ніщо не 
загрожує.  

У зв’язку із цим постає досить риторичне питання: «А чи існує в Україні загроза 
репродуктивній безпеці?» Хай це буде досить аксіоматичним, але вважаємо, що 
певна частина батьків, які стикалися із сучасними пологовими закладами, на жаль, 
дадуть позитивну відповідь. Саме тому на сторожі здорової, нормальної появи на цей 
світ людини має стояти кримінальний закон.  

Водночас, варто погодитися з С.В. Бородіним стосовно того, що не слід 
обмежуватися кримінально-правовим аспектом розглядуваної проблеми (безпеки 
людини загалом – В. Ш.). Він вважає, що одні тільки правові рішення не можуть 
суттєво вплинути на забезпечення безпеки громадян, оскільки коріння беззахисності 
людини в країнах СНД лежить глибше – в загальній кризі суспільства, породженій 
тоталітарним режимом і помилками у керівництві країною в пострадянський період, 
у катастрофі етичних засад поваги до людини та низьку культуру переважної 
більшості населення. Процес подолання кризи, ймовірно, займе десятиріччя. Хоча у 
ньому право і відіграватиме перетворювальну функцію, було б помилкою його 
перебільшувати. Прикрою оманою є думка деяких юристів про те, що подоланню 
труднощів заважає лише відсутність «хороших» законів. При всій важливості 
оптимальних законодавчих приписів, спрямованих на зміцнення безпеки людини, 
рішення проблеми неможливе без створення ефективного механізму застосування 
законодавства, покликаного забезпечити цю безпеку. Інакше кажучи, цю проблему, 
як і всі проблеми ефективності дії законів, потрібно розглядати з двох боків: з боку 
вдосконалення законодавства, що охороняє людину (правовий бік), і з боку ство-
рення дієвого механізму застосування законодавства, що має забезпечити безпеку 
людини (організаційно-правовий бік) [2, с. 28]. 
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Саме з удосконалення законодавства варто розпочати розробляти заходи щодо 
забезпечення репродуктивної безпеки людини, оскільки, за даними С.В. Бородіна, 
у нас в пологових будинках під час пологів помирає 58 жінок на тисячу; в США – 
9, в Англії – 7, в Скандинавських країнах – 2,8 [2, с. 28]. 

У вільному обігу ми не знайшли ще більш жахливої статистики – кількості 
пологів із летальним наслідком для новонароджених, або проблемних пологах, що 
призводять до їх реанімації і, на жаль, не завжди успішної. 

Страшно собі навіть це уявити, але чи існують сьогодні в Україні медичні 
працівники, які умисними або необережними діяннями поповнюють такі статистичні 
дані. Якщо навіть таких немає, то все одно потрібно створити законодавчу перепону 
цьому.  

Ґрунтовний аналіз КК України засвідчив, що у ньому відсутні статті в Особливій 
частині, саме існування яких стримувало б недобросовісних медичних працівників 
від створення штучних перешкод на шляху до вінця людського існування – 
народження дитини. Не є нашою метою розкриття процесуальної сторони піднятої 
проблеми, а лише спроба науково обґрунтувати введення нової кримінально-право-
вої норми. 

У Розділі ІІ «Злочини проти життя та здоров’я особи» Особливої частини КК 
України міститься лише дві статті (ст. 139 та ст. 140), застосування яких спрямовано 
на захист лише спеціального потерпілого – «хворого». Водночас, О.О. Дудоров 
вважає, що саме для ч. 2 ст. 139 КК України обов’язковою ознакою є хворий, тоді як 
для ст. 140 КК України – ні [4, с. 349]. Не вступаючи у дискусію із визначним 
вченим, зазначимо, що в обох розглянених нормах йдеться саме про хворого. Тоді 
залишається відкритим питання про заподіяння шкоди здоровій людині, особливо 
тій, якій умисно перешкоджають з’явитися на світ.  

Проведене опитування батьків новонароджених дітей, які через різні причини 
знаходилися у відділеннях реанімації, засвідчило, що близько 35% з них вважають 
винуватими саме працівників пологових будинків. Близько 20% з них засвідчують 
те, що безводний період у плода був добу і більше. Незважаючи на це, 
медперсонал продовжував переконувати у нормальному проходженні пологів.  

Водночас, відповідно до Додатку 1 до протоколу «Первинна реанімація і після 
реанімаційна допомога новонародженим», затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 08.06.2007 № 312, одним з інтранатальних чинників 
ризику необхідності реанімації новонароджених є тривалий безводний період 
(≥18 год.) [6]. 

З огляду на це виникає питання щодо умисної бездіяльності медперсоналу 
пологових будинків з метою обов’язкового поміщення до реанімації новонародженої 
дитини, яка потребує неабияких матеріальних та моральних ресурсів. 

Саме тому пропонуємо в оновленому КК України передбачити статтю, у 
частині першій якої передбачити відповідальність медичного персоналу пологових 
будинків за неналежне виконання своїх професійних обов’язків, а в частині другій – 
за умисність таких суспільно небезпечних діянь.  

Пропонована норма може мати порядковий номер 140-1 і називатися «Неналежне 
виконання своїх професійних обов’язків працівником пологового будинку».  

Дослідження сучасного стану кримінально-правового забезпечення репродук-
тивної безпеки людини в Україні наштовхнуло ще на одну загрозу для неї, проте 
вона носить міжгалузевий характер.  

Народ України завдячує своїй Конституції 1996 р. появою уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини. Діяльність цього цілого державного органу не 
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потрібно недооцінювати, адже він справді виконує свої функції – є додатковим 
гарантом захисту прав і свобод людини і громадянина та арбітром щодо виконання 
ними своїх обов’язків.  

Водночас, згідно з наказом Державного комітету України з питань розвитку 
підприємництва від 17.11.98 р. № 32 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.11.98 р. за № 753/3193, в нашій країні запроваджено інститут уповнова-
женого з питань підтримки підприємництва, який функціонує і нині [7].  

Не применшуючи значення підприємців у підтриманні належного стану еконо-
міки держави, вважаємо, що протягом всієї історії людства та останніх 20-ти років 
незалежності в Україні є більш знедолені та незахищені верстви населення. 
Запровадження інституту уповноваженого з їхніх прав принаймні приверне увагу 
громадськості, що в ХХІ ст., в ері інформаційного суспільства, може стати визна-
чальним фактором у вирішенні хоча б однієї конкретної проблеми.  

Слід визнати, що перший крок у цьому напрямі зроблено. 11.08.2011 р. в Україні 
нарешті запроваджено інститут уповноваженого Президента України з прав дитини. 
Про давно вже назрілу потребу у цьому може свідчити той факт, що з серпня 2011 р. 
постійно зростає кількість звернень, які в тому числі стосуються насильства над 
дітьми. Зокрема: 

– насильство над дітьми в навчальних закладах (дитсадки, школи, інтернати). 
Вся система роботи освітніх навчальних закладів, а особливо інтернатних, пронизана 
принципом приховування фактів та кругової поруки; 

– насильство над дітьми в сім’ї; 
– скарги на відмови в порушенні кримінальних справ правоохоронними органами 

щодо зґвалтувань; 
– скарги на відмови в порушенні кримінальних справ правоохоронними 

органами щодо розбещення дітей рідними батьками. 
Є проблема з тлумаченням у законодавстві поняття «розбещення». Нечітко 

виписана ця норма в переважній більшості випадків дає змогу правоохоронним 
органам не порушувати кримінальної справи. Як наслідок, навіть тоді, коли 
доведені дії по розбещенню дитини, правоохоронні органи залишаються на 
позиції: якщо не було зґвалтування, тоді немає складу злочину; 

– насильство як фізичне, так і психологічне, з боку міліції; 
– скарги на неадекватність покарань вчиненого злочину [7].  
Наведене вище стосується періоду з серпня 2011 р. до квітня 2012 р. діяльності 

уповноваженого президента з прав дитини, тієї людини, яка є нашим майбутнім та 
сьогоденням.  

З огляду на це викликає лише подив та здивування той факт, що за чотирнадцять 
років наявності уповноваженого з питань підтримки підприємництва, в Україні не 
створено інститут із захисту прав людей з особливими потребами. До них, передусім, 
слід зачислити вагітних жінок, людей з обмеженими фізичними можливостями та 
осіб, які самостійно не в змозі захистити свої права (особи похилого віку, визнані 
судом обмежено чи недієздатними та ін.). 

Вважаємо, що не важливо, уповноваженим якого державного органу, якої гілки 
влади буде цей інститут. Головне, щоб він був створений і функціонував. Перший 
аргумент «за» таку пропозицію лежить на поверхні. Кожен із нас, пересуваючись по 
вулиці міста, містечка чи села, може дійти до простого висновку, що лише деякі 
заклади харчування чи розваг мають обладнані належно пандуси. Більше того, цим 
іноді не можуть похвалитися і органи державної влади та місцевого самоврядування. 
А як же тоді матері із дитиною у колясці чи людині, яка пересувається винятково за 
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допомогою спеціального візка, придбати собі медикаменти першої необхідності. У 
засобах масової інформації іноді піднімають схожі проблеми, проте системного 
підходу у їх вирішенні не спостерігається. На нашу думку, головною перешкодою у 
цьому є відсутність спеціально уповноваженої, а головне відповідальної посадової 
особи. 

Отже, наведене вище дає підстави зробити декілька висновків.  
По-перше, безпека людини в цілому на належному рівні забезпечена нормами 

кримінального закону, тому вони потребують лише часткового, точеного удоскона-
лення та захисту тих найважливіших суспільних відносин, які раніше не були під 
кримінально-правовою охороною.  

По-друге, завжди варто пам’ятати та використовувати міжгалузеві зв’язки 
кримінального права з іншими галузями права та сферами існування суспільства. 
Свідченням цьому може бути нагальна потреба у запровадженні в Україні інституту 
уповноваженого із захисту прав людей з особливими потребами.  

По-третє, в медичних навчальних закладах всіх рівнів варто запровадити 
обов’язковий спецкурс щодо відповідальності лікарів за свої дії. Особливу увагу 
варто приділяти тим майбутнім фахівцям, які щодня сприятимуть появі на світ 
нової людини. Окремого дослідження потребує питання доцільності проведення 
психологічної перевірки (не рідше одного разу на рік) професійної придатності 
серед фахівців пологових будинків, адже їхня діяльність не може і не повинна бути 
щоденною рутинною працею.  

По-четверте, можливо повторно, а тому головне. Сучасний стан репродуктивної 
безпеки людини в Україні потребує свого належного забезпечення всіма можливими 
засобами. Одним з них є правові. На сторожі ще ненародженої дитини обов’язково 
має стояти кримінальний закон зі спеціальними нормами, саме існування яких має 
стримувати відповідних фахівців від будь-яких протиправних дій.  
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ПОНЯТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ  
ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ 
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 

О. Іващенко 

Івано-Франківський факультет  
Національного університету «Одеська юридична академія» 
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Проаналізовано поняття та зміст судової повістки, охарактеризовано основні способи 
її вручення учасникам судового провадження. На підставі наукових праць та положень 
нового Кримінального процесуального кодексу України автор досліджує перспективи 
використання електронної пошти як сучасного електронного засобу інформування учасника 
судового провадження, а також вносить пропозиції з удосконалення законодавства 
України. 

Ключові слова: інформування, повідомлення, судова повістка, судове провадження, 
електронна пошта. 

Однією з основ сучасного кримінального провадження, елементом справедли-
вого судового розгляду є інститут належного повідомлення учасників судового 
провадження. Його розуміють як необхідність інформування осіб, які беруть участь 
у судовому розгляді кримінальної справи, про час та місце судового засідання для 
заслуховування їхніх доводів та прийняття доказів. Ця вимога в ході багатовікового 
процесу апробації та вдосконалення в кінцевому підсумку зведена до утвердження 
певної процедури, без здійснення якої учасник процесу, який не був присутнім у 
судовому засіданні, не вважається повідомленим про час і місце судового розгляду, 
навіть якщо фактично він володів цією інформацією. Власне, на цій думці і 
ґрунтується твердження про те, що належне повідомлення – це не просте інформу-
вання, а здійснене за певною процедурою. 

Аналіз норм КПК, які регулюють інформування учасників судового провадження, 
свідчить про значне розширення способів доведення до відома адресата змісту судової 
повістки, у тому числі за рахунок сучасних засобів зв’язку. Водночас судді, державні 
обвинувачі, захисники-адвокати та інші, як професійні, так і непрофесійні учасники 
судового провадження не надто довіряють таким формам повідомлення. 

З причин відсутності у новому КПК України та підзаконних нормативно-
правових актах положень, які б деталізували порядок використання сучасних засобів 
електронного інформування учасників судового провадження, зазначене питання не 
знайшло належного наукового обґрунтування. Окремі аспекти досліджуваної 
проблеми висвітлені у працях А.П. Вершиніна, Н.І. Масленнікової, М.М. Пархо-
менко, В.О. Смірнової та ін. Однак, у своїх працях вказані автори, досліджуючи 
поняття судової повістки, лише зазначали про можливість застосування засобів 
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електронного її надіслання адресатові. Можливості застосування електронної пошти 
для інформування сторін цивільного процесу певною мірою розкриті у статті 
С.С. Кузьміна [6, с. 112]. Водночас проблеми використання засобів електронного 
інформування учасників судового провадження у кримінальних справах залиша-
ються недослідженими. 

Враховуючи зазначене, метою цього дослідження є визначення поняття та 
перспектив використання засобів електронного інформування учасників судового 
провадження у кримінальних справах. 

Для досягнення зазначеної мети вирішенню підлягають такі завдання: 1) розкрити 
поняття та зміст судової повістки; 2) з’ясувати поняття належного повідомлення 
учасника судового провадження; 3) дослідити найпоширеніші способи інформування 
учасників судового провадження у кримінальних справах; 4) встановити переваги та 
недоліки електронної пошти як сучасного електронного засобу інформування 
учасника судового провадження. 

Згідно новим КПК України викликають учасників судового провадження 
способами, встановленими у ст. 135 цього кодексу [5]. До них зачислюють: вручення 
повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факси-
мільним зв’язком, здійснення виклику телефоном або телеграма; виклик особи, яка 
перебуває під вартою, через адміністрацію місця ув’язнення. 

Судова повістка – це «коротке письмове повідомлення про виклик куди-
небудь», «сигнал повідомлення». Під судовою повісткою в юридичній літературі 
розуміють документ, його надсилає суд для повідомлення або про виклик до суду 
осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, інших учасників процесу на 
адресу, що зазначена стороною, переліченими особами [8]. Повістка, якщо вона 
належно вручена адресатові, є юридичним фактом, що тягне виникнення, зміну або 
припинення кримінально-процесуальних правовідносин. Наприклад, суд у випадку 
нез’явлення без поважних причин або неповідомлення про причини свого непри-
буття має право застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, свідка привід. 

Судова повістка – це юридичний документ, оскільки вона є джерелом 
інформації та підтверджує обставини, що мають публічне значення [1, c. 5]. Так, 
О.В. Дунаєвська і П.В. Вєсєлов справедливо відзначають необхідність чіткої 
форми та інформаційного змісту правових документів [4, c. 6; 2, c. 3–4]. 

Повістка є специфічним юридичним документом і вона виконає своє призна-
чення тільки в тому випадку, якщо, по-перше, міститиме в собі всю необхідну для 
даного виду судового документа інформацію. У матеріалах справи повинні бути 
відомості не лише про вручення відповідачеві повістки, але й пряма вказівка на 
наслідки неявки [7, c. 14–15]. По-друге, якщо вона буде вручена адресатові належно – 
під розписку. По-третє, якщо розписка про отримання повістки буде повернута в суд 
і долучена до матеріалів справи. 

Разом з повідомленням у формі судової повістки або рекомендованого листа 
учасникові судового розгляду можуть бути спрямовані копії процесуальних 
документів, зокрема копії постанов чи ухвал суду та ін. 

Так, на підставі вищевикладеного потрібно зробити висновок про те, що закон 
визначає судову повістку як одну з форм судових повідомлень і викликів, які 
законодавець використовує як збірне поняття, охоплюючи ним обидва основних 
процесуальних документа, що виконують функцію інформування учасників процесу 
про судове засідання. Водночас повісткою закон у низці випадків називає і спосіб 
повідомлення осіб, які беруть участь у справі, хоча на практиці документ, що 
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надсилається учасникам судового розгляду, в цілях інформування їх про час і місце 
проведення судового засідання, називають «повідомлення». 

Кримінально-процесуальний закон визнає належним практично будь-який 
спосіб вручення повістки чи ознайомлення з її змістом за умови, якщо він забезпечує 
отримання судом відомостей про доведення до відома адресата інформації 
конкретного змісту. Інакше кажучи, використання засобів зв’язку або доставки має 
забезпечувати фіксування повідомлення (виклику) та його вручення адресатові. 

Незважаючи на відмінності у розумінні процедури належного повідомлення, 
які існують сьогодні між різними правопорядками і порівняно з правопорядками 
минулого, майже всі з них ґрунтуються на тому, що факт повідомлення особи, яка 
бере участь у справі, про час і місце судового розгляду або провадження окремої 
процесуальної дії так чи інакше повинна підтвердити третя особа, яка не бере 
участі у справі і не зацікавлена у результатах її розгляду. Вітчизняне 
процесуальне право не дає змоги зацікавленим особам доводити те, що учасник 
процесу, який не з’явився, фактично повідомлений про час та місце слухання 
справи. Це питання навіть не може бути поставлене на обговорення сторін.  

Найпоширеніша сьогодні процедура повідомлення учасників судового прова-
дження реалізується шляхом спрямування їм повістки рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення.  

Однак поштові повідомлення в умовах значних відстаней і постійного збіль-
шення кількості справ у судах не можуть забезпечити оперативного та належного 
повідомлення.  

Саме тому законодавець у ст. 135 нового КПК України запропонував суду такі 
способи інформування учасників кримінального провадження, як надсилання 
повідомлення електронною поштою, факсимільним зв’язком, здійснення виклику 
по телефону. Більше того, у ст. 136 нового КПК України законодавець зазначив, 
що належним підтвердженням ознайомлення зі змістом повістки можуть бути 
будь-які дані, які засвідчують цей факт. 

Таким чином, перелік способів інформування учасників судового провадження 
не є вичерпним та підлягає розширювальному тлумаченню. У зв’язку з цим суд має 
право використати будь-який засіб повідомлення, який дозволяє зафіксувати факт 
доведення до відома адресата змісту повістки [3, c. 307].  

Однак, на думку окремих науковців, використання широкого спектра засобів 
повідомлення учасників судового провадження засвідчує про відхід законодавця 
від ідеї обов’язкової участі у належному інформуванні «незалежної третьої особи» 
[6, с. 112]. Крім того, під час використання сучасних засобів зв’язку особливо 
яскраво проявляється проблема доказування належності інформування. 

Якщо з першим твердженням частково можна погодитися, то інше є досить 
сумнівним. Проблема доказування полягає у необхідності для суб’єкта доказу-
вання довести наявність або відсутність того чи іншого факту, відповідно, 
вирішує проблему доказування цей суб’єкт, керуючись правилами, встанов-
леними законом для різних засобів доказування та правил оцінки доказів. У 
цьому сенсі проблема доказування належного повідомлення учасників процесу, 
якщо під суб’єктом доказування розуміти суд, що повідомляє учасників, а під 
особою, якій потенційно належить довести цей факт, – суд, що здійснює 
перевірку рішення чи іншого судового акта, законодавцем вирішена. КПК 
України встановив основне правило оцінки доказів повідомлення – такий доказ 
має фіксувати текст повідомлення і його вручення адресатові. Відповідно, у разі 
встановлення цих фактів особа вважатиметься належним чином повідомленою, за 
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відсутності – ні. А відповідь на питання, фіксує той чи інший доказ текст 
повідомлення і його вручення, залежить від внутрішнього переконання суду, яке, 
своєю чергою, формується залежно від використання тих чи інших технологій 
передачі і фіксації вручення. 

Для сучасних засобів зв’язку, якщо під ними розуміти електронну пошту (інші 
перелічені в новому КПК України засоби зв’язку, якщо враховувати момент їх 
виникнення, складно назвати сучасними), характерною є фіксація з високою 
хронологічною точністю багатьох обставин передачі інформації, у тому числі і 
доставку повідомлення адресатові. Набагато складніше довести факт доведення до 
відома адресата відповідної інформації за допомогою традиційної телефонограми, 
під час використання якої домогтися фіксації доставки тексту повідомлення і, 
головно, його отримання адресатом майже неможливо. З огляду на це незрозуміла 
позиція законодавця, який вказав поряд можливість повідомлення учасників процесу 
телефонограмою і вимогу фіксації повідомлення і його вручення адресатові, оскільки 
ці поняття багато в чому суперечать один одному. Ці проблеми з телефонограмами 
виникають і в практиці. 

У разі використання телефонограм доводиться покладатися на належність 
виконання свого обов’язку навіть не судом, а працівниками його апарату щодо 
передачі належного тексту за належним учасникові провадження телефонним 
номером і, основне, щодо достовірності визначення того, що особа, яка підняла 
слухавку, є безпосереднім учасником провадження або належним представником 
юридичної особи – учасника провадження, з необхідними повноваженнями. 

Враховуючи зазначене, за всіх позитивних моментів, а саме: швидкість, 
економія часу, матеріальна економічність, зручність, виклик чи повідомлення особи 
телефоном, має бути застосовано лише у виняткових випадках. Зокрема, у ч. 8 
ст. 135 КПК України до таких випадків віднесено здійснення процесуальних дій, які 
не дають змоги зробити виклик у зазначений строк. 

На наш погляд, у разі застосування зазначеного засобу виклику чи повідом-
лення необхідно його обов’язкове документальне підтвердження, яким може бути 
довідка, складена секретарем судового засідання. 

З цього погляду суду простішим, ефективнішим і юридично «надійнішим» є 
використання електронної пошти як засобу повідомлення осіб, які беруть участь у 
справі. Електронна пошта дає змогу одержати підтвердження про отримання 
повідомлення адресатом, доставка яких забезпечується особою, яка експлуатує 
електронний поштовий сервер (оператором електронної пошти), – тобто незаці-
кавленою третьою особою. Можливостей у цієї третьої особи для «довірчих» цілей 
забезпечити доставку і повідомлення про доставку більше, ніж у пошти, оскільки, 
по-перше, операторів електронної пошти багато, а пошта – державний монополіст, 
по-друге, в технологічному ланцюгу передачі електронного повідомлення майже 
завжди беруть участь кілька юридично не пов’язаних один з одним операторів 
електронної пошти. 

Електронна пошта як технічний засіб повідомлення може вирішити ще одну 
проблему. На повідомленні про вручення стоїть підпис лише працівника пошти, що 
за певних умов здатне підірвати довіру до такого повідомлення. У разі використання 
електронної пошти повідомлення про доставку повідомлення міститиме підпис не 
лише оператора електронної пошти, але й особи, якій це повідомлення було 
адресовано, що забезпечить наявність у матеріалах справи прямого доказу 
інформування учасників процесу. Традиційне ж повідомлення про вручення – доказ 
непрямий, хоча і широко застосовується на практиці. 
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Абстрактно-теоретично, отже, використанню електронної пошти для повідом-
лення учасників судового провадження надається більша перевага перед традицій-
ними способами як з погляду організаційно-технічного – повідомлення електронної 
пошти доходять до адресата швидше і надійніше, ніж звичайні листи, так і з правової – 
технологія електронної пошти дає відправникові змогу встановити не лише підпис 
оператора електронної пошти в тому, що електронне повідомлення доставлене, але і 
підпис адресата про одержання повідомлення, що усуває сумніви щодо отримання 
листа і, отже, про неналежність повідомлення в разі можливої недобросовісності 
працівника пошти. Системний зв’язок норм ст. 135 і 136 нового КПК України про 
можливість суду інформувати учасників судового провадження за допомогою 
електронної пошти також теоретично дає змогу використовувати електронну пошту 
як спосіб повідомлення. Застосуванню такого способу інформування учасників 
судового провадження сприяють також інші норми КПК. Так, передбачаючи вимоги 
до апеляційної та касаційної скарги та заперечення на них, п. 2 ч. 2 ст. 96 КПК, п. 2 
ч. 2 ст. 402 КПК, п. 2 ч. 2 ст. 427 КПК та п. 2 ч. 2 ст. 431 КПК відповідно зазначають 
про обов’язковість вказівки в них поряд з місцем проживання (перебування) 
апелянта, також номера засобу зв’язку та адреси електронної пошти. Такі самі 
вимоги містяться і до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом 
України (п. 2 ч. 2 ст. 448 нового КПК) та за нововиявленими обставинами (п. 2 ч. 2 
ст. 462 нового КПК). Однак, на відміну від норм нового КПК України, які регулюють 
провадження на судових стадіях, та свідчать про необхідність повідомлення 
учасниками електронної адреси під час подачі ними процесуальних документів, 
положення КПК не містять таких вимог на стадії досудового розслідування, що своєю 
чергою, ускладнює використання сучасних засобів зв’язку на початкових етапах 
розгляду справи у суді першої інстанції, зокрема, під час підготовчого провадження. 

Водночас потрібно зазначити, що зняття обмеження на використання електронної 
пошти та інших сучасних засобів повідомлення учасників судового провадження 
не вирішує проблеми реалізації цих положень на практиці. 

Забезпечення швидкого та належного повідомлення учасників судового прова-
дження – це завдання, у вирішенні якого зацікавлений, зазвичай, лише суд. Щодо 
інших учасників судового провадження, то їхня зацікавленість є ситуативною. 
Тлумачення норми, яка передбачає можливість вказівки у відповідній скарзі чи заяві 
адреси електронної пошти дає підстави зробити висновок про те, що, вказуючи його, 
заявник чи скаржник висловлює свою згоду на можливе повідомлення судом 
електронною поштою самого себе, але аж ніяк не інших осіб, які беруть участь у 
судовому провадженні. Вважаємо, що інформування судом інших осіб можливе 
лише після отримання їхньої згоди.  

Окремого дослідження потребує також питання про межі повідомлення 
електронною поштою, тобто про що саме суд має право повідомити учасника 
судового провадження за допомогою сучасних засобів зв’язку. Цілком логічним 
видається нам надання суду права у такий спосіб інформувати учасників судового 
провадження про дії та рішення самого суду (час та місце розгляду справи, про зміст 
рішень суду та ін.). Разом з тим спірним залишається питання про інформування 
електронною поштою про зміст та факт надходження будь-яких документів 
(клопотань, скарг, заяв та ін.) від інших учасників судового провадження. На думку 
С.С. Кузьміна, не суперечитиме чинному законодавству відправлення електронною 
поштою цифрові копії наданих учасником провадження документів із засвідченим 
електронним цифровим підписом судді [6, с. 119]. 
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Перші дії судді після отримання матеріалів кримінальної справи, пов’язані з 
інформуванням учасників провадження, ґрунтуються на відомостях, вказаних 
особами, які проводили досудове розслідування, у складених ними процесуальних 
документах. Суддя повідомляє учасників провадження за адресою, вказаною у 
матеріалах кримінальної справи, навіть якщо йому з інших джерел відомо, що 
насправді у конкретної особи є інша адреса. Оскільки є певна аналогія між звичай-
ним та електронним поштовим відправленням, можна припустити, що первинне 
повідомлення, тобто повідомлення до моменту встановлення конкретної позиції 
особи, яка інформується, суд має право здійснювати в електронній формі за 
адресою електронної пошти, зазначеної у матеріалах кримінальної справи. Однак, 
новий КПК України питання про повідомлення учасником провадження своєї 
електронної адреси пов’язує з його волевиявленням, закріплюючи у ч. 2 ст. 136 
нового КПК України право особи попередньо повідомити слідчого, прокурора, 
слідчого суддю, суд про адресу своєї електронної пошти. 

За таких умов реалізація пропозиції щодо інформування судом учасників 
судового провадження вже починаючи зі стадії підготовчого провадження у суді 
першої інстанції значно ускладнюється. Тому вважаємо за доцільне закріпити у 
новому КПК України обов’язок органів досудового розслідування з’ясовувати та 
фіксувати у процесуальних документах (протоколах слідчих (розшукових) дій, 
постановах та ін.) адресу електронної пошти учасників кримінального прова-
дження. Крім того, на нашу думку, на осіб, які беруть участь у досудовому 
розслідуванні, необхідно покласти обов’язок вказувати адресу їх електронної 
пошти у процесуальних документах, які ними складаються та подаються на даній 
стадії кримінального провадження (клопотання, заяви скарги та ін.). 

Однак, якщо для повідомлення поштовою адресою крім самої адреси більше 
нічого знати не потрібно, то для належного повідомлення електронною поштою, 
крім електронної адреси, потрібно також певне обладнання та програмне забез-
печення, яке б фіксувало факт отримання адресатом повідомлення, забезпечувало б 
таке повідомлення про вручення електронним цифровим підписом учасника 
кримінального провадження і спрямовувало б його в суд. За відсутності такого 
обладнання в особи, яку повідомляють, будь-яке її інформування електронною 
поштою буде неналежним. 

Адреса місця знаходження є однією з публічних характеристик особи фізичної 
та юридичної. Це пояснює наявність у законодавстві вимог вказувати при реєстрації 
юридичної особи адресу її місця знаходження, а також вимогу до фізичних осіб 
перебувати на реєстраційному обліку за місцем перебування та проживання. Тому 
доводити фактичне використання тією чи іншою особою адреси, заявленої цією 
особою як адреси свого місця знаходження або місця проживання, не потрібно – таке 
використання презюмується. 

Адресу електронної пошти, на відміну від поштової адреси, зачислити до 
публічних характеристик особи, навпаки, не можна, хоча б у силу необов’язковості її 
наявності. Тому «первинне повідомлення» судом учасника судового провадження 
електронною поштою може бути здійснено лише за наявності у матеріалах кримі-
нальної справи відомостей про адресу електронної пошти особи, а також відомостей 
про наявність у суб’єкта спеціального устаткування, що дає змогу направити 
підписане електронним цифровим підписом особи, яка отримала повідомлення, 
підтвердження цього факту. 

Так, закріплення у новому КПК України таких способів інформування учасників 
кримінального провадження, як надсилання повідомлення електронною поштою, 
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факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону зумовлені, передусім, 
проблемами оперативності та надійності поштових повідомлень. 

З огляду на викладене, найперспективнішим сучасним засобом інформування 
учасників судового провадження вважаємо електронну пошту.  

Переваги електронної пошти вбачаються у такому: 1) вона дає змогу одержувати 
підтвердження про отримання повідомлення адресатом, доставка яких забезпечу-
ється особою, яка експлуатує електронний поштовий сервер (оператором електрон-
ної пошти). Її технологія дає змогу відправникові встановити не лише підпис 
оператора електронної пошти в тому, що електронне повідомлення доставлене, але й 
підпис адресата про одержання повідомлення, що усуває сумніви щодо отримання 
листа; 2) її використання забезпечить наявність у матеріалах справи прямого доказу 
інформування учасників процесу; 3) її повідомлення доходять до адресата значно 
швидше і надійніше, ніж звичайні поштові листи. 

Водночас на практиці є низка організаційно-правових проблем, які підлягають 
вирішенню з метою ефективного застосування вказаного засобу інформування 
учасників судового провадження. 

За умов, коли повідомлення особою слідчому, прокуророві, слідчому судді, 
суду адреси своєї електронної пошти є її правом, а органи, які здійснюють 
досудове розслідування, не зобов’язані з’ясовувати адресу електронної пошти 
учасника кримінального провадження, реалізація пропозиції щодо інформування 
судом учасників судового провадження вже починаючи зі стадії підготовчого 
провадження у суді першої інстанції значно ускладнюється. 

Тому вважаємо за доцільне закріпити у новому КПК України обов’язок 
органів досудового розслідування з’ясовувати та фіксувати у процесуальних 
документах (протоколах слідчих (розшукових) дій, постановах та ін.) адресу 
електронної пошти учасників кримінального провадження. Крім того, на нашу 
думку, на осіб, які беруть участь у досудовому розслідуванні, необхідно покласти 
обов’язок вказувати адресу їх електронної пошти у процесуальних документах, які 
ними складаються та подаються на даній стадії кримінального провадження 
(клопотання, заяви скарги та ін.). 
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ул. Максимовича, 13, 76007 Ивано-Франковск, Украина 

Анализируется понятие и содержание повестки, характеризируются основные 
способы ее вручения участникам судебного производства. На основании научных работ и 
положений нового Уголовного процессуального кодекса Украины автор исследует 
перспективы использования электронной почты как современного электронного средства 
информирования участника судебного разбирательства, а также вносит предложения по 
совершенствованию законодательства Украины. 

Ключевые слова: информирование, уведомление, судебная повестка, судебное 
производство, электронная почта. 
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PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES 
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Maksimovich Str. 13, UA – 76007 Ivano-Frankivsk, Ukraine 

The article analyzes the concept and content of the summons; the main ways of its 
serving to the judicial proceedings participants are highlighted. Taking into consideration the 
scientific works and the provisions of the new Criminal Procedure Code, author explores the 
prospects of using e-mail as a modern electronic means of participant to the judicial 
proceedings informing; suggestions for improving the legislation of Ukraine on this issue are 
made. 

Key words: informing, notification, summons, judicial proceedings, e-mail. 
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ТЯГАР ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: 
НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ ТРАДИЦІЙНОГО ПІДХОДУ 

В. Навроцька 

Львівський державний університет внутрішніх справ 
вул. Городоцька, 26, 79007 Львів, Україна 

У статті наведено аргументи, що доводять необхідність перегляду традиційного 
підходу до тягаря доказування у кримінальному процесі, що полягав би у покладенні саме 
на підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) обов’язку доводити свою невинуватість. 

Ключові слова: тягар доказування, свобода від самовикриття, засади кримінального 
процесу. 

В юридичній літературі (зокрема, А.Г. Волеводз, Ю.М. Грошевий, О. Прима-
ченко, Б.Г. Розовський, Г.М. Собко) останнім часом звернено увагу на те, що злочин-
ність досягла такого масштабу та рівня організованості, що боротьба з нею тради-
ційними способами є малоефективною, а інколи – й взагалі недієвою. Зазначено, що 
тенденція не тільки до розширення прав підозрюваного та обвинуваченого 
(підсудного), але й до збереження наявних прав та свобод цих учасників процесу 
суперечить приватним та публічним інтересам, яким заподіюється дедалі 
наростаюча шкода в ході діяльності організованих злочинних формувань. А тому є 
нагальна необхідність реформування деяких засад кримінального процесу. Зокрема, 
згадувані вчені пропонують на законодавчому рівні закріпити положення, відповідно 
до якого в окремих випадках на підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) варто 
покласти обов’язок давати правдиву інформацію про певні обставини справи (у тому 
числі й тоді, коли такі обставини стосуються його особисто і навіть доводять його 
вину у вчиненні злочину). З’ясування того, наскільки обґрунтованою (або ж, 
навпаки, безпідставною) є така рекомендація, і буде висвітлено у цій статті. 

Свобода особи від самовикриття та викриття близьких родичів і членів сім’ї – 
одна із засад кримінального провадження (ст. 18 КПК 2012 р.). Вона, своєю чергою, 
ґрунтується на положенні ч. 1 ст.63 Конституції України, де сказано: «Особа не несе 
відповідальності за відмову давати пояснення або показання щодо себе, членів сім’ї 
або близьких родичів, коло яких визначається законом». Ця засада передбачена й 
ч. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, що передбачає: 
«Кожен має право при розгляді будь-якого пред’явленого йому кримінального 
обвинувачення… не бути змушеним давати показання проти себе чи до визнання 
себе винним». 

Твердження про те, що тягар доведення факту вчинення підсудним злочину 
покладений на сторону обвинувачення і не може перекладатися на захист, чітко та 
недвозначно висловлено у низці рішень Європейського Суду з прав людини 
(зокрема, у § 77 Рішення по справі «Барбера, Мессеге і Хабардо проти Іспанії («Barbera, 
Messeque and Jabardo v. Spain») № 10590/83 від 6 грудня 1988 р. [17, с. 327–328] та 
§ 39 Рішення Страсбурзького суду «Капо проти Бельгії» (Capeau v. Belgium) 
№ 4291/98 від 13 січня 2005 р. [17, с. 271]. 

За кілька десятків років до народження Христа італієць Амміан Марселін у 
«Римській історії» описує випадок, коли колишнього намісника однієї з римських 
провінцій було притягнуто до суду за розкрадання. Однак обвинувачений відпирався, 
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викрити його в інкримінованих злочинах не вдавалося. Прокурор у справі – 
Дельфіній засмучений через те, що доказів виявилося недостатньо, вигукнув: «Чи 
може хтось виявитися винуватим, якщо достатньо заперечувати обвинувачення?». 
На це імператор Юліан негайно дав дотепну відповідь: «Чи може хтось виявитися 
невинуватим, якщо достатньо пред’явити обвинувачення?» [16, с. 469]. 

Дослідник Ю.І. Стецовський зазначає, що «у якій якості не допитувалася б 
людина, закон не вимагає від неї доносу на саму себе, тому кримінальна відпові-
дальність за відмову від дачі показань наступати не повинна» [6, с. 322]. В 
юридичній літературі неодноразово звернено увагу на те, що відмова підозрюваного 
чи обвинуваченого від дачі показань не може розглядатися як доказ його вини 
[3, с. 34–35; 9, с. 122–128]. Ще давні римляни казали: «Nemo tenetur accsuare se 
ipsum» – «ніхто не зобов’язаний сам себе обвинувачувати» та «Ei incumbit probatio 
qui dicit (non qui negat)» – «тягар доказування лежить на тому, хто стверджує, а не на 
тому, хто заперечує» [8, с. 70, 172]. 

Водночас на необхідності перегляду традиційного підходу до тягаря доказу-
вання у кримінальному процесі, що полягав би у покладенні саме на підозрюваного, 
(обвинуваченого, підсудного) обов’язку доводити свою невинуватість, уже неодно-
разово звернуто увагу в юридичній літературі [1, с. 213–16; 2, с. 59; 4, с. 576; 
5, с. 103–106; 11, с. 10; 13, с. 32–33; 14, с. 200]. 

Так, із критикою однобокого підходу до права не свідчити проти себе 
(зокрема, й на основі аналізу справи Міранди) виступив Б.Г. Розовський. Вчений 
докоряє тим, що в Україні покірно, безумовно, сприймається наявна процесуальна 
регламентація права підозрюваного та обвинуваченого не давати показань щодо 
себе. Дослідник зазначає, що аналізоване право викликало неоднозначну реакцію 
серед американських вчених та юристів-практиків (особливо дискусія щодо 
збереження відповідних правил загострилася у США після сумнозвісних подій 
11 вересня 2001 р.).  

У справі «Міранда проти штату Арізона», найвідомішій справі, що ґрунту-
ється на самообмові, Верховний Суд США визначив процесуальні гарантії для 
захисту прав підозрюваного, одна з яких полягає у тому, що підозрюваний має 
право відмовитися говорити, і жодна заява, зроблена ним у ході допиту, не може 
бути використана у суді, хіба поліція та обвинувач зможуть довести, що 
підозрюваний чітко усвідомлював, що у нього є право не відповідати на питання. 
Справа Міранди розглядалася 1966 р. і цей звід правил одразу ж став відомим. 
Звід «Правил Міранди» суворо критикували адепти законності та правопорядку, 
які обвинувачували Верховний Суд у потуранні «поганим хлопцям». Але він 
проклав собі шлях у правову культуру після того, як кожен поліцейський на 
телеекрані, проводячи затримання, почав вистрілювати ці слова: «Ви маєте право 
зберігати мовчання…». 

Проведені дослідження, – продовжує Б.Г. Розовський, – засвідчили, що ці 
правила негативно впливають на готовність підозрюваних відповідати на 
запитання поліцейських. Наприклад, якщо до прийняття відповідного рішення 
Верховного Суду США близько 90% підозрюваних, заарештованих поліцією у 
Філадельфії, робили самоінкримінуючі заяви, то після виконання правил Міранди 
у повному обсязі цей показник знизився майже на 50%. За даними американських 
ЗМІ, – продовжує науковець, – поліція у п’яти південних штатах (Меріленд, 
Віргінія, Західна Віргінія, Північна та Південна Кароліна) тепер не зобов’язана 
повідомляти заарештованим про їхнє право зберігати мовчання згідно з рішенням 
Федерального апеляційного суду в Річмонді, що встановив 1999 р. нову правову 
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норму, котра проголошує небезпеку збереження відомого рішення у справі 
Міранди у національному масштабі. У зазначеному рішенні було вказано, що 
правила Міранди, перешкоджаючи обвинуваченню злочинця, деякою мірою 
унеможливлюють захист правослухняних громадян. Їх застосування суттєво 
зменшило готовність підозрюваних відповідати на запитання поліції. А тому 
положення, яке надає підозрюваному можливість не давати показань проти себе, 
суперечить інтересам жертв злочину. 

Натомість Б.Г. Розовський вважає, що право не свідчити проти себе є проявом 
відсутності елементарної логіки в наявній концепції кримінального процесу, адже 
підозрюваному та обвинуваченому від імені держави оголошено, що вони мають 
право продовжувати протистояти державі. А так у цих учасників процесу створю-
ється психологічна впевненість у тому, що відмова від розкаяння не засуджується 
самою державою [12, с. 243–250]. Звісно, шановний вчений не закликає до 
цілковитої відмови від зазначеного права (це вже було б занадто!), але фактично 
він (у формі риторичних запитань) робить спробу підвести читачів свого есе до 
думки, згідно з якою право не давати показання проти себе повинно мати 
обмежену сферу застосування, а нижньою планкою його недотримання має бути 
загроза громадській безпеці [12, с. 248–249]. 

Із категоричністю висловлювань Б.Г. Розовського можна посперечатися. 
Передусім, не факт, що підозрюваний та обвинувачений – це фактично винний, 
можливо зазначений учасник процесу ніякого відношення до вчинення діяння (яке 
є предметом розслідування) не має, ймовірно, що така особа є правослухняною, а її 
кримінальне переслідування – помилкою. А тому говорити про «продовження 
протистояння державі» не завжди коректно: може такого «протистояння» й 
близько не було. Крім того, якщо прислухатися до наведеної вище рекомендації і 
покласти на особу обов’язок давати самовикривальні показання, то, найімовірніше, 
що загроза настання відповідальності за невиконання подібного обов’язку в 
окремих випадках буде способом психологічного впливу на не надто стійких 
підозрюваних, які хоч і не вчинили інкримінованого їм діяння, але, побоюючись 
призначення покарання і за це діяння, і за відмову від дачі показань, будуть 
поставлені перед непростим вибором. 

Звісно, наведену вище пропозицію критикувати легко: вона виглядає явно 
єретичною з погляду ортодоксального кримінального процесу. Я й сама, спочатку 
ознайомившись із нею, заздалегідь була налаштована проти цього погляду і збиралася 
її спростовувати. Але аналіз ефективної правозастосовної практики низки країн 
змусив мене задуматися. Сама ідея насправді не є такою абсурдною, як може 
видатися на перший погляд, категоричного несприйняття у мене вона уже не 
викликає і потребує, принаймні, обговорення. 

У світі спостерігається тенденція до поступового відходу від традиційного 
розуміння тягаря доказування (передусім це стосується злочинів у сфері економіки, 
діянь терористичної спрямованості тощо). Хоча, мабуть, варто говорити не про 
відхід від усталеного трактування поняття «тягар доказування», а навпаки, про 
повернення до первісних підходів до його суті (недаремно кажуть, що усе нове – це 
добре забуте старе). Адже ще у законі одного із семи грецьких мудреців – Солона 
було зазначено, що якщо особа не може пояснити, на які кошти вона існує, то вона 
позбавляється громадянських прав та підлягає вигнанню за межі поліса [15, с. 117]. 

Сьогодні чимало держав повертаються до минулого досвіду, використовуючи 
його в нових умовах. Так, У Великобританії Закон «Про кримінальну юстицію і 
суспільний порядок» 1994 р. (з наступними змінами від 2002 р.) суттєво обмежив 
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право обвинуваченого на мовчання, частково поклавши на нього обов’язок 
доведення своєї невинуватості. Переважно цей закон стосується підозрюваних у 
тероризмі, участі у діяльності організованих злочинних угруповань та корупції. У 
Франції передбачено, якщо особа не зможе довести законність свого доходу, який 
відповідає стилю її життя (живе «не по кишені») і має постійні контакти з 
учасниками злочинної асоціації (ст. 4501 КК), то ризикує відбути п’ять років 
ув’язнення або сплатити штраф у 75 тисяч євро. З 2003 р. у Польщі тягар доведення 
законності доходів покладено на обвинуваченого [10, с. 5]. Відсутність доказів 
законності володіння майном тягне кримінальну відповідальність в ряді країн Азії. 
Обговорюється також пропозиція швейцарських експертів по розширенню 
можливостей заморожування і подальшої (через 1–2 роки) конфіскації коштів, 
походження яких викликає сумнів, якщо володілець коштів протягом зазначеного 
строку не доведе, що вони отримані законним шляхом [1, с. 218]. 

До речі, подібна ідея відображена й у ст. 20 Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй проти корупції від 31.10.2003 р. (яка набула чинності для України з 
01.01.2010 р.) [7]. Там йдеться про те, що «кожна Держава-учасниця розглядає можли-
вість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для 
визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів 
державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може 
раціонально обґрунтувати» [курсив мій – В. Н.]. Враховуючи те, що 07.04.2011 р. 
Розділ ХVІІ КК України – «Злочини у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» був доповнений ст. 368-2 
«Незаконне збагачення», наведені вище міркування потребують прискіпливішої 
уваги. 

Втім Б.Г. Розовський пише про те, що окремі заборони у праві (а до них він 
зачислює й заборону порушувати право обвинуваченого не свідчити проти себе) – це 
результат усвідомленої міфотворчості [12, с. 237–238] і, відповідно, є проявом 
догматизму, «закостенілості», консерватизму тих, хто підтримує подібні законодавчі 
положення. Інколи справді звинувачення інших у «твердолобості», у нездатності 
подивитися на проблему під іншим кутом зору, у неможливості відійти від 
традиційного трактування певних норм, від того, що було «вбито» у голови 
більшості юристів під час навчання в університеті, є небезпідставними. 

Однак, як казав Конфуцій, «не завжди все старе є поганим» Переконана, що в 
цілому право не давати пояснень та показань щодо себе (а також членів сім’ї та 
близьких родичів, коло яких визначено законом) є абсолютно виправданою можли-
вістю, наданою законом особі. Можна упевнено прогнозувати, що рекомендація про 
перекладення тягаря доказування на плечі приватних осіб (у разі її реалізації на 
законодавчому рівні) матиме обмежену сферу застосування. 

Вчений передбачає, що й в Україні підхід до тягаря доказування у нинішньому 
трактуванні (принаймні під час розслідування злочинів у сфері господарської 
діяльності) помалу відійде у минуле. Йому на зміну прийде положення: особа 
повинна довести законність отримання грошових коштів та іншого майна. Адже 
йти від зворотного правоохоронні системи найрозвинутіших країн уже не в змозі 
[1, с. 213–216; 11, с. 10]. 

Може й справді настав час визнати: злочинність іноді досягає такої критичної 
межі, коли, згідно з народною приказкою «втративши голову, за волоссям [у 
даному випадку – демократичними цінностями – В.Н.] не плачуть» (тим більше, 
що таке «волосся» з корінням виривати й не пропонують). 
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БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:  

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРА  
ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА 

В. Навроцкая 
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ул. Городоцкая, 26, 79007 Львов, Украина 

В статье приводятся аргументы, указывающие на необходимость пересмотра 
традиционного подхода к бремени доказывания в уголовном процессе, который заключался 
бы в возложении именно на подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) обязанности 
доказывать свою невиновность.  

Ключевые слова: бремя доказывания, свобода от самообличения, принципы уголовного 
процесса. 
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NECESSITY FOR REVISING TRADITIONAL APPROACH 
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The article deals with the necessity for revising a traditional approach to burden of proof 
in criminal procedure, which would consist in suspect’s or defendant’s obligation to prove his 
innocence. 

Key words: burden of proof, freedom from self-incrimination, principles of criminal 
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