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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

УДК 340.134 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ: ВИКОРИСТАННЯ 

ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ 

В. Косович 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail:kosovych_v@ukr.net 

Проаналізовано практику використання у мотивувальних частинах судових рішень 

загальнотеоретичних положень, що вивчаються у межах навчальної дисципліни «загальна 

теорія та філософія права». Об’єктом дослідження обрано рішення Європейського суду з 

прав людини, Конституційного Суду України та Верховного Суду. Встановлено, що в актах 

судового правозастосування найчастіше як компонент аргументації використовують 

положення з таких тем, як «права людини», «чинність правових актів», «правовідносини», 

«застосування права», «тлумачення права». Запропоновано розширити вивчення таких 

загальнотеоретичних блоків, як «юридичні гарантії та межі здійснення прав людини», 

«правові акти», «юридична техніка», «подолання та усунення недоліків законодавста». 

Висловлено думку про доцільність вивчення нової теми «правова аргументація».  

Ключові слова: загальна теорія права, практика ЄСПЛ, рішення Верховного Суду, 

правові акти Конституційного Суду України, теоретичні конструкції, правозастосовні акти, 

інтерпретаційно-правові акти. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.003 

Дослідження сучасної правозастосовної практики ілюструє тенденцію до пос-
тійного зростання у сфері юридичного регулювання суспільних відносин значу-
щості судових правових актів. Якщо ще декілька років тому у мотивувальних 
частинах правових документів, пов’язаних із судочинством, акцент робили на 
нормі закону, то уже сьогодні значну увагу приділяють використанню для обґрун-
тування своїх позицій рішень вищих судів, насамперед Верховного Суду. Ці пра-
вові документи відображають узагальнену аналітику, що поєднує теоретичні пос-
тулати та «досвід» судового правозастосування. У більшості випадків така прак-
тика обумовлена недосконалістю застосовуваних юридичних норм і як результат, 
для прикладу, наявністю виключної правової проблеми та необхідністю розвитку 
права. Вагомим правовим підґрунтям для формування судової практики методо-
логічного характеру виступають юридично-конструктивні положення загальної 
теорії права. Вивчення стану, можливостей та перспектив такого використання є 
актуальним й важливим для визначення основних напрямів розвитку загальної 
теорії права та для вдосконалення судової правозастосовної діяльності. 

Проблематику правозастосування, особливо з огляду його багатоаспектності, 
всебічно дослідили українські та зарубіжні науковці. Серед представників вітчиз-
няної правової спільноти варто згадати праці Л. Луць, Я. Романюка, М. Сірого, 
Н. Стецика, С. Шевчука, Д. Хорошковської та інших. Значне місце проблематика 
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правозастосування займає і в аналізах судової практики. Водночас, на нашу думку, 
своєрідних акцентів потребує саме розгляд потенціалу загальної теорії права у 
сучасному судовому правозастосуванні, яке є своєрідною ілюстрацією конверген-
ції джерел права та правових систем. 

З цією метою розглянемо: 
– практику використання загальнотеоретичних положень у рішеннях Євро-

пейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), правових актах Конституційного Суду 
України, юридичних документах Верховного Суду; 

– найбільш використовувані у судовій практиці загальнотеоретичні конструк-
ції задля встановлення їх практичної витребовуваності та підтвердженності, задля 
визначення можливостей їх розвитку в межах навчальної дисципліни теорія та 
філософія права.  

Особливості правозастосовної діяльності ЄСПЛ (наявність у тексті Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод, якою керується Суд, значної 
кількості формально невизначених понять, індивідуальна спрямованість рішень, 
обумовлена розвитком людиноцентризму постійна еволюція позицій Суду, 
можливості значного правозастосовного огляду тощо) та статус рішень ЄСПЛ як 
джерела права у національному правозастосуванні1 є об’єктивним підґрунтям для 
використання основних положень теорії та філософії права. Розглянемо низку 
відповідних справ ЄСПЛ у контексті використання у їх мотивувальних частинах 
загальнотеоретичного аналізу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Номер справи Стаття Конвенції, що стала 

основою для рішення ЄСПЛ 

Загальнотеоретичні аспекти та 

підходи, що містяться у рішенні 

ЄСПЛ 

D v. France 

(№11288/18) 

Стаття 8 Конвенції (право на 

повагу до приватного і 

сімейного життя) 

Правовідносини «батько‒дитина», 

«мати‒дитина» 

Monica Macovei 

v. Romania 

(№53028/14) 

Стаття 10 Конвенції 

(свобода вираження поглядів) 

Обмеження права на свободу 

вираження поглядів, що є необхідним 

у демократичному суспільстві 

(Межі здійснення прав людини) 

Мельник проти 

України 

(№ 23436/03) 

Стаття 6 Конвенції 

(право на справедливий суд) 

Обмеження права на доступ до суду 

(Межі здійснення прав людини) 

Maestri v. Italy, 

(№ 39748/98) 

Стаття 11 Конвенції 

(передбачений законом) 

Вимоги щодо якості закону 

Кривіцька та 

Кривіцький 

проти України 

(№ 30856/03) 

Стаття 8 Конвенції 

(право на повагу до житла) 

Вимоги до законодавчої термінології 

Заїченко проти 

України  

(№ 45797/09) 

Стаття 8 Конвенції 

(збирання інформації стосовно 

приватного життя особи) 

Вимоги нормопроектної техніки: 

«закон має бути доступним і перед-

бачуваним, тобто сформульованим 

достатньо чітко» 

––––––––– 
1 Варто також зауважити, що, як відомо, майже у всіх процесуальних кодексах України необхідність 

використання рішень ЄСПЛ у вітчизняному судочинстві трактують як чи не найважливішу складову верхо-
венства права.  
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Необхідність оперування загальнотеоретичними положеннями постає і перед 
Конституційним Судом України. Теоретичні конструкції вітчизняний орган конс-
титуційного правосуддя використовує, як правило, у випадках, коли йдеться про 
визначення конституційності правових актів, тлумачення Конституції та Законів 
України. З огляду на великий обсяг відповідної практики звернемо увагу лише на 
декілька випадків тлумачення конституційних норм, змоделювавши відповідну 
таблицю (табл. 2).  

Таблиця 2 
Номер рішення 

Конституційного 

Суду України 

Аргументація, що містить у своїй основі 

загальнотеоретичні положення  

Положення загальної 

теорії та філософії 

права, використані у 

судовому рішенні 

№ 3-рп/2012 від 

25.01.2012 

Україна як соціальна держава визнає 

людину найвищою соціальною цінністю, 

розподіляє суспільне багатство згідно з 

принципом соціальної справедливості та 

піклується про зміцнення громадянської 

злагоди у суспільстві. 

Основними завданнями соціальної держави 

є створення умов для… 

Однією з ознак України як соціальної 

держави є забезпечення загальносус-

пільних потреб у сфері соціального захисту 

за рахунок коштів Державного бюджету 

України… 

Поняття та ознаки 

соціальної держави 

№ 15-рп/2004 від 

02.11.2004  

Верховенство права ‒ це панування права в 

суспільстві. Верховенство права вимагає 

від держави його втілення у правотворчу та 

правозастосовну діяльність, зокрема у 

закони, які за своїм змістом мають бути 

проникнуті передусім ідеями соціальної 

справедливості, свободи, рівності тощо. 

Одним із елементів верховенства права є 

принцип пропорційності, який… 

Поняття та елементи 

верховенства права 

№ 20-рп/2011 від 

26.12.2011 

Невід’ємною складовою правового регу-

лювання відносин у сфері соціального 

забезпечення є визначення правового 

механізму та державних органів, на які 

покладається обов’язок виконання 

соціальної політики держави у цій сфері 

Механізм правового 

регулювання 

суспільних відносин 

№ 4-рп/2008 від 

01.04.2008  

Неухильне додержання органами зако-

нодавчої, виконавчої та судової влади 

Конституції та Законів України забезпечує 

реалізацію принципу поділу влади і є 

запорукою їх єдності, важливою переду-

мовою стабільності, підтримання 

громадського миру і злагоди в державі 

Принцип законності 

як елемент правової 

держави 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#n54
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Закінчення таблиці 2 

№ 1-рп/99 від 

09.02.1999 

За загальновизнаним принципом права 

закони та інші нормативно-правові акти не 

мають зворотної дії в часі. Цей принцип 

закріплений у ч. 1 ст. 58 Конституції 

України, за якою дію нормативно-

правового акта в часі треба розуміти так, 

що вона починається з моменту набрання 

цим актом чинності і припиняється з 

втратою ним чинності, тобто до події, 

факту застосовується той закон або інший 

нормативно-правовий акт, під  

час дії якого вони настали або мали місце 

Напрям дії 

нормативно-правових 

актів у часі 

№ 22-рп/2003 від 

25.12.2003 

Конституційний Суд України в рішенні від 

13 травня 1997 р. (справа щодо несу-

місності депутатського мандата) виклав 

правову позицію, за якою принцип 

незворотності дії в часі поширюється 

також на Конституцію України 

- // -// - 

№ 4-рп/99 від 

19.05.99, 

№ 16-рп/2003 від 

14.10.2003 

Під терміном «акти», що вживається у 

статті 91 Конституції України, необхідно 

розуміти рішення Верховної Ради України 

у формі законів, постанов тощо, які 

приймає Верховна Рада України визначе-

ною Конституцією України кількістю 

голосів народних депутатів України 

Поняття та види 

правових актів 

№ 7-рп/2002 від 

27.03.2002 

До повноважень Конституційного Суду 

України належить, зокрема, вирішення 

питань щодо відповідності Конституції 

України конституційності) правових актів 

Верховної Ради України та Президента 

України, до яких віднесені як нормативно-

правові, так і індивідуально-правові акти 

- // -// - 

№ 4-зп від 

03.10.1997 

Словосполучення «набуває чинності» у 

ст. 160 і словосполучення «набирає 

чинності» у ч. 5 ст. 94 Конституції України 

мають синонімічні значення. Обидва вони 

означають, що відповідні нормативні 

правові акти вступили в силу 

Чинність нормативно-

правових актів 

України 

№ 3-рп/2012 від 

25.01.2012 

В аспекті конституційного подання 

положення ст. 1, частин першої, третьої 

ст. 95 Конституції України у системному 

зв’язку з положеннями ст. 3, частини 

першої ст. 17, частини третьої ст. 22, 

ст. 46, 48 Основного Закону України треба 

розуміти так 

Системне тлумачення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4586
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4588
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4588
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4178
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4215
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4215
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4237
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4317
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4323
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Ознайомлення із практикою Верховного Суду показує, що найчастіше цей 
орган судової влади використовує положення загальної теорії права у випадку 
необхідності відступу від правової позиції, наявності виключної правової проб-
леми та необхідності розвитку права. Розглянемо декілька справ, змоделювавши їх 
у формі таблиці (табл. 3). 

Таблиця 3 
Номер судової 

справи 

Суть правової проблеми  Загальнотеоретичні 

положення, використані 

для подолання правової 

проблеми при розгляді 

конкретної справи  

№ 18/1544/10 Колізія нормативно-правових приписів 

ст. 255 та 331 ГПК України 

Колізії між юридичними 

нормами та способи їх 

подолання 

№ 927/395/13 Колізія між п. »а» ч. І ст. 341 ГПК України 

та ч. 5 ст. 74 Закону України «Про 

виконавче провадження» 

- // - // - 

№ 910/6814/17 Неузгодженість між нормами Закону 

України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI 

«Про центральні органи виконавчої влади» 

та Положення про Міністерство оборони 

України, затвердженого постановою Кабі-

нету Міністрів України від 26 листопада 

2014 р. № 671, щодо розмежування 

повноважень Міністра оборони України та 

державного секретаря стосовно видачі 

довіреностей на представництво цього 

міністерства як юридичної особи, зокрема 

й у цивільно-правових відносинах  

Приховані недоліки 

нормативно-правових 

актів та способи їх 

подолання 

№ 910/4014/16 Прогалина у законодавстві. 

У випадку відшкодування юридичній особі 

майнової шкоди застосуванню підлягають 

ст. 1173, 1174, 1176 ЦК України, водночас 

порядок відшкодування немайнової (мо-

ральної) шкоди, завданої юридичній особі 

внаслідок незаконних дій органів досудово-

го розслідування, є невизначеним, оскільки 

немає належного нормативно-правового 

регулювання такого порядку, у тому числі 

затвердженої методики визначення розміру 

шкоди, а також єдиної правозастосовної 

судової практики з цього питання 

Прогалини у 

законодавстві та способи 

їх подолання 

№ 910/1238/17 Прогалина у законодавстві. 

Відсутність у ст. 536 ЦК України чіткої 

вказівки щодо розміру процентів за 

користування чужими грошовими 

коштами. 

Справа  

- // - // - 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75004257
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2018/ed_2018_02_28/pravo1/T_179800.html?pravo=1#2018
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2618/ed_2018_02_28/pravo1/T_179800.html?pravo=1#2618
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74991006
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2692/ed_2018_07_03/pravo1/T_179800.html?pravo=1#2692
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_699/ed_2018_08_31/pravo1/T161404.html?pravo=1#699
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_699/ed_2018_08_31/pravo1/T161404.html?pravo=1#699
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76207287
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T113166.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T113166.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T113166.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_05_11/pravo1/KP140671.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_05_11/pravo1/KP140671.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_05_11/pravo1/KP140671.html?pravo=1
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76615046
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844276/ed_2018_07_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#844276
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844277/ed_2018_07_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#844277
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844964/ed_2018_07_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#844964
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74809461
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843605/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843605
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Закінчення таблиці 3 

№ 910/23967/16 Прогалина у законодавстві. 

Не конкретизація суб’єкта, який повинен 

бути відповідачем у справах за позовами 

про відшкодування шкоди, завданої 

органом державної влади, його службовою 

або посадовою особою. У випадках, коли 

шкода завдається органом державної 

влади, його посадовою або службовою 

особою, відшкодовувати таку шкоду 

зобов’язана держава (ст. 1173, 1174 ЦК 

України) 

- // - // - 

 

Проведений аналіз показує, що ЄСПЛ використовує такі теоретичні 
конструкції, як правові гарантії прав людини, правові відносини, межі здійснення 
прав людини. Оскільки ЄСПЛ як джерело правозастосовного впливу використовує 
Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, у його практиці 
прямо чи опосередковано можна знайти більшість базових положень з такої теми 
навчальної дисципліни «Теорія та філософія права» як «Природні права людини». 
Значну увагу приділяють в аргументаційній частині рішень ЄСПЛ інтерпретації 
конвенційних оцінних норм загалом та стосовно конкретних правовідносин. 
Правила тлумачення та застосування оцінних понять є складовою юридичної 
техніки [1], вивчення якої сьогодні (нехай і дуже обмежено – одне питання в темі 
правотворчість) здійснюється саме загальною теорією права. Загальнотеоретичний 
характер мають окреслені Судом критерії якісності законів. 

Конституційний Суд України, інтерпретуючи конституційні норми, оперує 
такими загальнотеоретичними положеннями, як «соціальна держава: поняття та 
ознаки», «верховенство права: поняття та елементи», «правове регулювання сус-
пільних відносин», «правові акти: поняття, види», «законність», «чинність та 
напрям дії нормативно-правових актів». Основою правотлумачення слугують за-
гальнотеоретичні способи тлумачення, у наведеному прикладі системне.  

Нарешті у рішеннях Верховного Суду для мотивування обрано такі інститути 
загальної теорії права як «колізії юридичних норм та способи їх подолання», 
«прогалини у законодавстві та способи їх подолання», «приховані недоліки норма-
тивно-правових актів України та способи їх подолання». 

Отож, на основі наведеного можемо стверджувати про практичну викорис-
товуваність у ході норм міжнародного права та приписів національного галузевого 
законодавства низки загальнотеоретичних конструкцій та положень. 

Судова практика водночас ілюструє необхідність розвитку загальнотеоретичних 
положень та їх адаптації до потреб безпосередньо правозастосування. Наведемо 
приклади. Як зазначалося, Конвенція про захист прав людини та основоположних 
свобод, яку активно використовують Європейський суд з прав людини та вітчизняні 
суди, переповнена оцінними поняттями. Особливості застосування норм з оцінними 
поняттями сьогодні розглядають лише науковці у спеціальних дослідженнях. Ні 
студенти, ні практики з ними фактично не ознайомлені, що є об’єктивним під-
ґрунтям для суб’єктивізму та помилок. Цьому повинно запобігати введення у курс 
загальної теорії та філософії права окремої теми юридична техніка, у межах якої 
буде викладатися методологія використання оцінних понять. Ця тема повинна 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73533021
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844276/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#844276
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844277/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#844277
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844277/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#844277
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охоплювати три основні різновиди юридичної техніки: нормопроектну, правотлу-
мачну та правозастосовну. Підтвердженням необхідності вивчення нормопроектної 
техніки як передумови створення якісних нормативно-правових актів є практика 
Верховного Суду. Як правило, суди відступають від існуючих правових позицій у 
випадку недосконалості застосовуваного законодавства. Неформалізованість право-
тлумачної діяльності спонукає до теоретичного моделювання (й відповідно вив-
чення) правотлумачної техніки (правил, прийомів, способів і таке інше). Свідченням 
важливості правозастосовної техніки є закріплення правил структуризації право-
застосовних актів у процесуальних кодексах України.  

Способи подолання колізій між юридичними нормами одного чи різних 
нормативно-правових актів вивчає лише теорія права. Йдеться про верховенство 
нормативно-правового акта вищої юридичної сили, нормативно-правового акта 
прийнятого пізніше, спеціального нормативно-правого акта. На практиці однак 
трапляються випадки конкуренції двох останніх форм. Наведемо приклад з нині 
уже «історичного» законодавства. Стаття 29 Закону України «Про Вищу раду 
юстиції» [3] передбачала, що Вища рада юстиції, за рекомендацією Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України вносила подання Президенту України про приз-
начення громадянина України на посаду судді вперше. До подання Вищої ради 
юстиції повинні були додаватися: 1) рекомендація кваліфікаційної комісії; 
2) особовий листок з обліку кадрів та автобіографія кандидата на посаду судді; 
3) копії дипломів про освіту, науковий ступінь чи вчене звання; 4) примірник 
реферату з питань правознавства, підготований кандидатом на посаду судді; 
5) рецензія на реферат; 6) довідка органу державної податкової служби про подану 
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за останній рік 
кандидата на посаду судді. Натомість пункт 11 ч. 1 ст. 66 та ч. 5 ст. 71 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» [4] установлював, що Вища кваліфі-
каційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради юстиції лише рекомендації 
про призначення кандидатів суддями (без вказівки про інші документи). Крім того, 
перелік документів, указаний у ст. 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції», 
частково суперечив переліку документів, які подає кандидат для участі у доборі на 
посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідно до ст. 67 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: 1) письмова заява про участь у 
доборі кандидатів на посаду судді; 2) копія паспорта громадянина України; 
3) анкета кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього; 4) копії 
дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання; 5) виписка з трудової 
книжки про стаж роботи в галузі права; 6) висновок медичної установи про стан 
здоров’я кандидата; 7) письмова згода на збирання, зберігання та використання 
інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді 
судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки. Ця стаття також перед-
бачала, що вимагати від кандидата надання інших документів заборонено. 

Отож, актуальності набуває потреба теоретичного моделювання ієрархії 
способів подолання колізій та неузгодженостей між юридичними нормами. Мало 
розглядається на рівні теорії права, що впливає й на практику, питання конкуренції 
юридичних норм1. Положення стосовно колізії та конкуренції юридичних норм 
повинні вивчатися в межах окремої теми: «Дефекти у нормативно-правових актах: 
поняття, види, способи усунення та подолання».  

––––––––– 
1
 Проблематику конкуренції юридичних норм ми розглянули раніше [2, с. 111‒113]. 
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Попри загальновідомість та тлумачення Конституційного Суду України не 
закрито у повному обсязі питання зворотної дії нормативно-правових актів у часі. 
Свідченням неабсолютної істинності утверджених підходів до розуміння зворотної 
дії нормативно-правових актів є окремі думки суддів Конституційного Суду щодо 
застосування зворотної дії у конкретних випадках. Пропоновані у навчальних 
посібниках зі загальної теорії права визначення зворотної дії потребують удоско-
налення. На основі проведених раніше досліджень пропонуємо зворотну дію роз-
глядати, як здатність нормативно-правового акта поширювати праворегулятивний 
вплив на відносини, що виникли до набрання ним чинності, поєднану з переоцін-
кою фактів і правовідносин минулого, приведенням їх у відповідність до нових 
вимог, компенсацією, спрямованою на поліпшення правового статусу фізичних (за 
винятком посадових) та юридичних осіб.  

Чіткого формулювання потребує визначення та розмежування правових актів 
на нормативно-правові, індивідуально-правові та інтерпретаційно-правові у 
світлі, на нашу думку, дискусійного рішення Конституційного Суду України № 7–
рп/2002 від 27.03.2002 р., відповідно до якого до повноважень Конституційного 
Суду України належить, зокрема, вирішення питань щодо відповідності Конс-
титуції України (конституційності) правових актів Верховної Ради України та 
Президента України, до яких віднесені як нормативно-правові, так і індивідуально-
правові акти. Між ними фактично у змістовному аспекті поставлено знак рівності, 
хоча перші містять правові норми (які повинні відповідати Конституції України – 
можемо вести мову про їхню конституційність), а другі – індивідуальні приписи, 
прийняті на основі цих норм (які повинні відповідати законодавчим нормам – 
можемо вести мову про їхню законність). Отож, останні, видається, не повинні 
оцінюватися органом конституційного правосуддя на предмет конституційності. У 
попередніх дослідженнях, підтримуючи існуючі загальнотеоретичні підходи, ми 
уже детально зупинялися на критеріях розмежування нормативно-правових та 
індивідуально-правових актів [2, с. 25‒26]. Вочевидь доктринальні положення 
теорії не є переконливими для практики, тому спробуємо аргументувати нашу 
позицію через юридично-практичний аналіз на прикладі указів Президента Украї-
ни з питань громадянства. Відповідно до п. 26 ст. 106 Конституції України: «Пре-
зидент України прийняття до громадянства України та припинення громадянства 
України, про надання притулку в Україні». Критерієм конституційності таких актів 
є те, чи видано цей акт Президентом України відповідно до наданих йому 
конституційною нормою повноважень. Видається, це право Президента і як можна 
ставити питання про конституційність актів, виданих для його реалізації (за такої 
логіки фактично ставиться під сумнів взагалі конституційність відповідного повно-
важення глави держави). Своє конституційне повноваження щодо прийняття особи 
до громадянства України Президент України реалізує, застосовуючи норми Закону 
України «Про громадянство України» від 19.02.2016 р. № 2235-14. Відповідно ж до 
ч. 3 ст. 8 Закону України «Про Конституційний Суд»: «Суд не розглядає питань 
щодо відповідності Законам України актів Президента України (напевно вклю-
чаючи й індивідуально-правові). Такі акти відповідно до ст. 26 Закону України 
«Про громадянство» можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до 
суду. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства 
України юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори фізичних із 
суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-
правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 
Яскравим прикладом є розгляд Вищим адміністративним судом України скарги 
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М. Саакашвілі до Президента України щодо позбавлення його українського грома-
дянства. Наведене ілюструє неузгодженість рішення Конституційного Суду 
України № 7–рп/2002 від 27.03.2002 р. в частині визначення відповідності інди-
відуально-правових актів Президента України з питань громадянства законо-
давчому регулюванню оскарження указів про прийняття до громадянства України 
(чи його позбавлення). На нашу думку, за таких обставин Конституційних Суд має 
керуватися ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Конституційний Суд України» і діяти на 
засадах верховенства права, першою складовою якого відповідно до висновку 
Венеційською Комісією, схваленого на 86_му пленарному засіданні (Венеція, 25–
26 березня 2011 року), є законність. 

На додаток, на нашу думку, потребує «модернізації» визначення поняття та 
класифікація інтерпретаційно-правових актів. Трактування інтерпретаційно-право-
вих актів як зовнішній прояв встановленого компетентними органами формально 
обов’язкового правила розуміння змісту юридичної норми та їх класифікація за 
суб’єктом тлумачення на акти тлумачення державних органів, органів місцевого 
самоврядування, уповноважених законом органів громадських об’єднань [5, с. 184] 
не повністю відповідає загальнотеоретичним положенням, що набули на рівні 
правосвідомості правника аксіоматичного характеру. Конституція України та віт-
чизняне законодавство не наділяє правотворчих суб’єктів правом на автентичне 
тлумачення загальнообов’язкового значення. Існуюча нині практика «відомчого» 
формально обов’язкового тлумачення своїх нормативно-правових актів суперечить 
спеціально-дозвільному принципу: «дозволено лише те, що прямо передбачене 
законом». Невипадково в одній із редакцій проекту Закону України «Про норма-
тивно-правові акти» у статті «Офіційне тлумачення, офіційне роз’яснення норма-
тивно-правового акта» зазначено, що акти офіційного роз’яснення, які видають 
правотворчі суб’єкти мають рекомендаційний характер.  

Ще один, можливо дискусійний, висновок за результатами ознайомлення, 
принаймні із рішеннями Верховного Суду. За нашими спостереженнями у моти-
вувальних частинах судових рішень складно простежити уніфіковану структурну 
та змістовну аргументованість висновків та позицій. Це підштовхує до думки про 
доцільність включення до курсу теорії права теми правова аргументація. 

Наведене дає підстави говорити про обґрунтованість позиції стосовно доцільності: 
– тематичного розвитку та удосконалення навчальної дисципліни «Загальна 

теорії та філософія права» чи запровадження курсу «Проблеми теорії права»; 
– нормативного закріплення базових положень загальної теорії права, зокрема 

у законах про нормативно-правові акти чи засади правотворчості. 
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GENERAL THEORETICAL PROVISIONS 
IN THE COURT PRACTICE: 

THE USE AND NEED FOR THEIR IN-DEPTH STUDY 

V. Kosovych 

Ivan Franko National University of Lviv, 

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

e-mail: kosovych_v@ukr.net 

The article analyses the practice of using general theoretical provisions, studied within 

the discipline «General Theory and Philosophy of Law», in the argumentative parts of court 

decisions. The decisions of the European Court of Human Rights, the Constitutional Court of 

Ukraine as well as the Supreme Court were chosen as the objects of the research. It is 

established that in its decisions, the European Court of Human Rights often uses such 

theoretical constructions as «legal guarantees of human rights», «limits of using human rights» 

and «legal relations» as a component of argumentation, defines quality criteria of legislative 

acts and approaches to the interpretation of evaluative concepts. Interpreting constitutional 

norms, the Constitutional Court of Ukraine operates with such general theoretical provisions as 

«social state: concept and features», «rule of law: concept and elements», «legal regulation of 

public relations», «legal acts: concept, types», «legality», «validity and direction of normative 

legal acts action». Such institutions of general theory of law as «collisions of legal norms and 

ways to overcome them», «gaps in legislation and ways to overcome them», «hidden 

shortcomings of normative legal acts of Ukraine and ways to overcome them» have been 

chosen for argumentation in the decisions of the Supreme Court. 

Attention is drawn to the fact that the court practice simultaneously illustrates the need to 

develop general theoretical provisions and their adaptation to the needs of direct law 

enforcement. The proposal to introduce a separate topic of legal technique into the course of 

general theory and philosophy of law is substantiated. This topic should cover three main types 

of legal techniques: norm drafting, law interpretation and law enforcement. Emphasis is placed 

on the importance of studying the topic «Defects in normative legal acts: concept, types, 

methods of elimination and overcoming». In particular, it should formulate a theoretical model of 

the hierarchy of ways to overcome collisions and inconsistencies between legal norms. 

It is proposed to expand the study of such general theoretical blocks as «Legal 

guarantees and limits of using human rights», «Legal acts», «Quality of legislative acts», 
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«Interpretative legal acts». The opinion is expressed about the expediency of studying a new 

topic «Legal Argumentation» within the general theory of law. 

The necessity of normative consolidation of basic provisions of the general theory of law, 

in particular in the laws on normative legal acts or principles of law-making is pointed out. 

Keywords: general theory of law, practice of the European Court of Human Rights, 

decisions of the Supreme Court, legal acts of the Constitutional Court of Ukraine, theoretical 

constructions, law enforcement acts, interpretative legal acts. 
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ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА: ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ 
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У статті проаналізовано та висвітлено витоки і передумови утворення Львівського 

університету, наголошено на тяглості освітніх та наукових академічних традицій в 

Університеті, показано, які були перешкоди в українського народу періоду Середньовіччя в 

умовах бездержавності створити національний вищий навчальний заклад, зокрема у 

м. Львові, розкрито передумови і час створення юридичного факультету, визначено його 

місце та роль у Львівському університеті. Значна увага зосереджена на характеристиці 

двох традицій визначення дати заснування Львівського університету: східно-європейської 

традиції, яка спирається на королівський привілей 1661 р.; вона має формальний характер, 

опертий на документальні джерела і західноєвропейської традиції, яка спирається на час 

створення першої школи західноєвропейського зразка у м. Львові, також спирається на 

джерельні документи та на міжнародний досвід.  

Ключові слова: освіта, школа, братства, університет, Україна. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.014 

У 2021 р. в Львівському університеті відзначають 360-ліття від часу його 
заснування. В сучасній Україні Львівський університет є патріархом серед універ-
ситетів, одним із найдавніших університетів Східної Європи. Сьогодні Львівський 
національний університет імені Івана Франка є класичним вищим навчальним 
закладом із довготривалими академічними традиціями та прогресивними науко-
вими школами. 

У сучасній історичній літературі наявні наукові статті, у яких тривають актив-
ні дискусії щодо початків вищої школи у Львові, витоків Львівського університету, 
порушено запитання: чи насправді Львівському університету 360 років [2; 3; 6; 17; 
19; 22]. Сьогодні важливо ґрунтовно проаналізувати та висвітлити витоки й пере-
думови утворення Львівського університету, наголосити на тяглості освітніх та 
наукових академічних традицій в Університеті, показати, які були перешкоди в 
українського народу періоду Середньовіччя в умовах бездержавності на шляху до 
створення національного вищого навчального закладу, зокрема у м. Львові. Важли-
во також розкрити передумови і час створення юридичного факультету, визначити 
його місце та роль у Львівському університеті.  
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Донедавна було мало відомо про те, що стосовно дати заснування Львівського 
університету в ХІХ‒ХХ ст. як у середовищі професійних істориків, так і серед 
громадськості неодноразово виникали певні сумніви щодо часу його заснування, 
які переростали в гострі дискусії про те, яку саме подію потрібно брати за точку 
відліку в історії Львівського університету. 

Як видається, найгостріші наукові дискусії у Львівському університеті тривали 
у середині ХХ ст. серед радянських учених, які мали визначальний вплив на 
подальшу долю Львівського університету, зокрема і щодо дати його заснування. 
Проте ці дискусії тривають і до сьогодні. Як видається, успіх у дискусії матимуть 
дослідники, які спиратимуться на наукові аргументи, що запропонують перекон-
ливі конструкції, підкріплені вагомими доказами, які керуватимуться при напи-
санні своїх наукових праць реальними фактами і об’єктивністю, що в результаті 
має допомогти встановити істину, історичну справедливість.  

Пропонована стаття є спробою долучитися до цієї довготривалої дискусії з 
приводу важливого питання, з якого часу Львівський університет має починати 
свою історію. Необхідно зауважити, що можна використати дві традиції визна-
чення дати заснування Львівського університету: східно-європейську традицію, яка 
спирається на королівський привілей 1661 р.; вона має формальний характер, 
опертий на документальні джерела і західноєвропейську традицію, яка спирається 
на час створення першої школи західноєвропейського зразка у м. Львові, а також 
спирається на джерельні документи та на міжнародний досвід. 

Отже, розпочнемо з короткого аналізу східноєвропейської традиції. На сьо-
годні загальновідомо, що Львівський університет було засновано 20 січня 1661 р. 
Саме тоді король Речі Посполитої Ян ІІ Казимир підписав привілей про надання 
«Львівському колегіуму Товариства Ісуса гідність Академії і титул Університету». 
Попри певний супротив вже діючих Краківського університету, Замойської 
академії та шляхетського загалу, Львівська єзуїтська академія функціонувала до 
1773 р., коли її діяльність була призупинена у зв’язку зі забороною Ордену єзуїтів 
[17, с. 504].  

Варто зазначити, що надання статусу Львівському колегіуму Товариства Ісуса 
гідності Академії і титулу Університету мало політичний підтекст. Адже, згідно зі 
статтями Гадяцької угоди (1658 р.), укладеної між Україною та Річчю Посполитою, 
польський уряд обіцяв у майбутньому відкрити в Україні дві вищі школи-академії 
на правах університетів: одну в Києві, а другу там, де знайдеться для неї відповідне 
місце [1, с. 357]. Таким містом став Львів, де було розвинуте шкільництво. Акаде-
міям обіцяно ті самі права університету, якими користувався Краківський універ-
ситет. Впливові кола Речі Посполитої не виключали й того, що під тиском певних 
політичних обставин в Україні могли утворитися власні національні університети. 
Можливість створення в Україні університетів викликала тривогу католицьких 
ієрархії та шляхти, особливо тих, чиї володіння знаходилися на українських 
землях. Тоді ж єзуїтський орден у справі захисту католицизму в Україні покладав 
особливі надії на свій осередок у Львові. Єзуїти з’явились у Львові ще наприкінці 
ХVІ ст., а в 1608 р. відкрили тут свою середню школу-колегію. Вони розгорнули 
активну діяльність, щоб зірвати реалізацію Гадяцького договору. Єзуїти розуміли 
можливість створення на основі Львівської братської школи у Львові університету, 
тому постійно домагалися перетворення своєї школи-колегії в академію. Їхні 
старання отримали підтримку польського королівського двору. Після неоднора-
зових клопотань король Ян ІІ Казимир 20 січня 1661 р. підписав диплом, який 
надавав єзуїтській колегії у Львові «гідність академії і титул університету» (нім. 
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Universität, від лат. universitas – «загальність», «сукупність», universitas magistrorum 
et scholarium – сукупність, об’єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) з 
правом викладання всіх тодішніх університетських дисциплін, присудження вче-
них ступенів бакалавра, ліценціата, магістра і доктора [10, с. 16]. У привілеї короля 
від 20 січня 1661 р. наголошено: «Без сумніву, дуже важливо, щоб і в руських 
провінціях і землях твердо була проголошена належна пошана правді і чесноті; Ми 
[Ян ІІ Казимир] легко і охоче довели, що, згідно з Нашим підтвердженням 
Львівському колегіуму Товариства Ісуса нехай буде надано гідність Академії і 
титул Університету… І постановляємо на вічні часи, щоб цей [заклад] існував під 
назвою Університету» [13, с. 14, 15].  

Упродовж ХІХ ст. традиційно вважалося, що Львівський університет було 
засновано на підставі Акту, виданого імператором Йосифом II 21 жовтня 1784 р. 
Урочисте відкриття Львівського університету відбулося 16 листопада 1784 р. 
Згодом Львівському університету було присвоєно ім’я Франца І, яке він носив до 
розпаду Австро-Угорщини в 1918 р. В австрійський період Львівський університет 
поступово перетворився на один із найпотужніших у регіоні навчальних та 
наукових закладів. Кількість студентів у Львівському університеті упродовж 1817–
1848 рр. поступово зростала. Зокрема, в 1817–1818 н. р. налічувалося 869, 1827–
1828 – 1 643, 1847–1848 – 944 студенти [18, с. 184]. Дані про національний склад 
приблизні, оскільки виведені на підставі інформації про віровизнання: греко-
католики – це українці, римо-католики – поляки тощо. Серед студентів постійно 
переважали поляки. У 1847–1848 н. р. вони становили 57,0 %, українці – 37,4 %. У 
1847–1848 н. р. у гімназії, яка й далі існувала при Університеті, навчалося до 
500 учнів [8, с. 42]. У ХІХ ст. проблема пошуків історичного коріння Львівського 
університету особливо не цікавила ні польських, ні українських дослідників чи 
громадськість. В австрійський період пануючою була думка про те, Львівський 
університет заснували Габсбурґи, а точніше імператор Йосиф ІІ. На користь цього 
промовляв і той факт, що й у фундаційному дипломі Йосифа ІІ від 21 жовтня 
1784 р., і дипломі імператора Франца І не містилося жодної згадки про єзуїтську 
академію, як зрештою, і про будь-які інші навчальні заклади, що функціонували в 
місті у доавстрійський період [17, с. 505]. 

У другій половині ХІХ ст. відбулися значні зміни в соціально-економічному, 
політичному та культурному житті багатонаціональної Австрійської, а згодом 
Австро-Угорської імперії. У той час значний інтерес викликають питання тракту-
вання історії створення Львівського університету, які почали активно обго-
ворювати польські та українські політики, науковці, громадські діячі [17, с. 505]. 
Після Весни Народів 1848 р. стає модним пошук свого історичного коріння, 
починаються відзначення національних свят, історичних подій тощо. Саме тоді 
частина польських інтелектуалів починає звертатися до давніх польських універ-
ситетських традицій, які вони пов’язували із Львівською єзуїтською академією. 
Тоді ж з’являється перше концептуальне бачення історії Львівського університету, 
яке було викладене у фундаментальному двотомному виданні 1894 р. Авторами 
«Історії Львівського університету» були польські вчені Людвік Фінкель (1858–
1930) і Станіслав Стажинський (1853–1935) [20]. Для нас цікаво, що Станіслав 
Стажинський був випускником юридичного факультету Львівського університету, 
одним із найбільш відомих львівських конституціоналістів наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст., який створив власну наукову школу. Після закінчення Універ-
ситету працював у Львівському намісництві. У 1879 р. захистив докторську, у 
1883 р. – габілітаційну дисертацію. У 1889 р. отримав звання надзвичайного 
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професора політичного права й очолив новостворену кафедру політичного права. У 
1895–1896 рр., 1918–1919 рр. – декан юридичного факультету, 1913–1914 рр. – 
ректор Львівського університету [5, с. 53].  

У контексті розкриття цієї теми для нас двотомна «Історія Львівського 
університету» цікава з огляду на те, що Людвік Фінкель, який відповідав за 
написання тієї частини праці, що охоплювала період до 1869 р., одним із перших 
спробував науково обґрунтувати традицію ведення історії Львівського універси-
тету від 20 січня 1661 р. Це було початком тривалих і активних дискусій між 
поляками й українцями у Галичині щодо витоків та часу заснування Львівського 
університету. Висловлена у двотомній «Історії Львівського університету» теза про 
необхідність пошуку історичного коріння Львівського університету саме від 
1661 р. викликала у тогочасному галицькому суспільстві негативну реакцію. Проти 
такої дати заснування Львівського університету виступили українські дослідники, 
зокрема історик Богдан Барвінський (1880–1958), котрий у 1912 р. під псевдонімом 
«Т. Вінковський» опублікував невелику брошурку «Йосиф ІІ чи Ян Казимир?». У 
ній автор головний наголос у львівській університетській традиції зробив на 
відкритті Йосифінського університету в 1784 р. та піддав сумніву право єзуїтської 
академії на відповідне звання, закидаючи їй, у тому числі, відсутність належного 
правового статусу [17, с. 506].  

Після розпаду Австро-Угорщини (в жовтні 1918 р.) і внаслідок падіння Захід-
но-Української Народної Республіки (ЗУНР) у липні 1919 р. та захоплення Поль-
щею західноукраїнських земель за допомогою Антанти, у Львівському університеті 
було ліквідовано всі кафедри з українською мовою викладання, усіх професорів-
українців звільнено з роботи [14, с. 54]. Загалом це унеможливило перегляд 
об’єктивної дати заснування Львівського університету. Наукова та освітня діяль-
ність, що провадилася у Львівському університеті, поступово перетворилася на 
надійний інструмент полонізації західноукраїнського населення [17, с. 507].  

Приєднання у 1939 р. західноукраїнських земель до складу Української РСР 
відкрило нову сторінку в історії Львівського університету. У діяльності Універси-
тету відбулися значні зміни. Новим змістом наповнилися навчальний і науковий 
процеси. Уперше в новітній історії українська мова стала мовою юридичної освіти 
і науки [10, с. 141]. Радянське керівництво Львівського університету спочатку не 
надавало суттєвого значення питанню визначення дати створення Університету, 
більшу увагу акцентувало на тих суттєвих змінах, котрі відбулися в Університеті у 
той час.  

Цікаві події щодо формування нового бачення минулого Львівського універси-
тету почалися навесні 1945 р., коли ректором Львівського університету було 
призначено історика за фахом Івана Бєлякевича (1905–1984). У тому ж 1945 р. було 
зроблено спробу організувати Музей історії Львівського університету, що поклало 
початок новій дискусії про дату його заснування. Для укладення концепції та 
статутних документів Музею було створено авторитетну комісію, до якої увійшли 
виконувач обов’язків декана історичного факультету Володимир Горбатюк, 
в. о. директора Фундаментальної (з осені 1945 р. – Наукової) бібліотеки Львівського 
університету та керівник кафедри історії СРСР Василь Осечинський (1904–1981) та 
троє відомих і авторитетних західноукраїнських учених – завідувач кафедри історії 
України професор Іван Крип’якевич, завідувач кафедри української літератури 
академік Михайло Возняк та завідувач кафедри слов’янської філології професор 
Іларіон Свєнціцький [17, с. 508]. Саме ця комісія у квітні 1945 р. запропонувала 
таку концепцію історії Львівського університету, де початковою точкою історії 
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Львівського університету визначено не королівський привілей 1661 р., а момент 
створення Успенського ставропігійського братства (почало діяльність близько 1439 р. 
та згадуване вже в історичних джерелах під 1463 р.) та його школи, заснованої у 
Львові 8 жовтня 1586 р., а класична університетська історія цього навчального 
закладу починалася лише з 1784 р. [2, с. 138]. Запропонована цією авторитетною 
комісією українських науковців концепція, яку ми поділяємо, є цілком слушною, 
адже у ХVІ–ХVІІІ ст. центрами культурного життя на українських землях були 
братства як національно-релігійні громадські організації українських православних та 
унійних міщан, які виникли на базі традиційних церковних братств при пара-
фіяльних храмах. Користуючись підтримкою українських міщан та духовенства, 
вони сприяли поширенню ідей гуманізму, розвитку науки і шкільництва. Найдав-
нішим в Україні було Успенське ставропігійське братство у Львові, яке стало 
визначним українським культурним центром. Заснована у Львові 8 жовтня 1586 р. 
школа діяла на підставі окремого, виробленого засновниками і першим ректором 
школи Арсенієм, статуту («Порядок шкільний» 1591 р.), який передбачав демокра-
тичні основи організації навчання, школа мала власну друкарню (Степан Дропан, 
1460 р.), що відповідало європейським традиціям започаткування університетської 
освіти. У створеній в 1586 р. у Львові братській школі вивчали церковнослов’янську, 
грецьку, латинську і польську мови, математику, граматику, риторику, астрономію, 
філософію та інші дисципліни; братська школа мала свій статут. До Львівської 
братської школи приймали на навчання не тільки дітей міщан, але й нижчих верств 
населення зі Львова та інших міст і сіл України. Навчання проводилося тодішньою 
руською (українською) літературною мовою. Вивчали риторику, граматику, піїтику, 
діалектику, а також арифметику, геометрію, астрономію, філософію, богослов’я, 
музику. Школа була й осередком розвитку хорового співу та українського шкіль-
ного театру [11]. Із каталогу братської бібліотеки вбачається, що значну увагу 
приділяли творам класичних авторів: тут були видання Аристотеля, Овідія, 
Вергілія, Валерія Максима та інших. У 1591 р. була надрукована греко-слов’янська 
граматика «Адельфотес», складена учнями школи у учителем Арсенієм Еласонсь-
ким. Члени Львівського братства планували навіть перетворити свій «гімнасіон» 
(так вони називали цю школу) в університет [4, с. 349]. 

Проте радянське керівництво Львівського університету не погодилося із 
запропонованою І. П. Крип’якевичем і його однодумцями концепцією давньої 
історії Львівського університету. Як наслідок, у вересні 1946 р., І. П. Крип’якевича 
де-факто, вислали зі Львова, звільнили від праці в Львівському університеті, його 
звинуватили в «українському буржуазному націоналізмі» і 1946 р. він разом із 
частиною львівських науковців був переведений до Києва.  

Дискусії про дату заснування Львівського університету тривали упродовж 
наступних десяти років. Активізувалася дискусія щодо початків Львівського 
університету особливо у першій половині 1950-х рр., після того як посаду ректора 
зайняв Євген Лазаренко. У результаті активних дискусій з участю вищого радянсь-
кого керівництва саме за часів ректорства Євгена Лазаренка перемогла думка, 
згідно з якою датою заснування Львівського університету було вирішено вважати 
1661 р. Історичне обґрунтування такого рішення надав відомий український 
історик Ярослав Кісь. Тоді ж було вирішено підготувати детальну історію 
Львівського університету та видати відповідний збірник документів [17, с. 518–
519]. У тому ж 1961 р. було опубліковано буклет під назвою «300 років Львівсь-
кого університету» [9], який на найближчих два десятиліття став офіційною 
історією цього навчального закладу. 
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На початку 1961 р. перед керівництвом Львівського університету постало 
завдання визначення конкретного дня та формату відзначення. Додатковим пош-
товхом до цього стало нагородження Львівського університету у вересні 1961 р. 
орденом Леніна. Урочистості з нагоди 300-літнього ювілею Львівського універси-
тету відбулися в жовтні 1961 р. і закріпили у свідомості значної частини львів’ян та 
університетських учених традицію відзначення 1661 р. як дати заснування Львівсь-
кого університету імені Івана Франка [17, с. 500]. Ця традиція у Львівському 
університеті була сприйнята після проголошення державної незалежності України. 

Це більш поширена концепція історії Львівського університету, яку ми умовно 
назвали як східноєвропейська традиція заснування університету. Проте варто 
розглянути західноєвропейську традицію заснування Львівського університету. 

Сьогодні дедалі частіше висловлюються думки, пропонуються нові підходи, 
тобто інша методика щодо з’ясування точки відліку Львівського університету, які 
ґрунтуються, насамперед на згадках про перші школи західноєвропейського зразка. 
На сьогодні деякі історики, спираючись на західноєвропейські традиції та між-
народний досвід, висловлюють думки про те, що витоки Львівського університету 
треба виводити від часу створення перших шкіл при церквах, у яких вчили дітей 
читати церковнослов’янською мовою, письму, рахунку, церковного співу. Проте ці 
думки не сприймає дехто з істориків через відсутність достатньої кількості 
історичних першоджерел. Варто зазначити, що професійні історики не мали належ-
них умов об’єктивно вивчати питання про давні історичні витоки Львівського 
університету, оскільки тривалий час державотворчі процеси, особливо на західно-
українських землях, були перервані, не було національної держави, у якій би 
велику увагу приділяли вивченню, зокрема, і історії національної освіти та науки, а 
окупаційні держави, у складі яких перебували західноукраїнські землі, знищували 
історичні першоджерела, у яких містилася інформація про історію українського 
народу, його державність, право, культуру, в тому числі освіту і науку. Проте 
етнічні українські землі, українська нація (народ), прагнення до знань, до здобуття 
освіти, освітні та наукові традиції були і є безперервними. 

Проводячи історично-порівняльний аналіз заснування шкіл як в європейських 
державах, так і на українських землях, зокрема у м. Львові в середньовічний 
період, то ситуація була несприятлива через втрату Галицько-Волинської держави. 
Польські окупанти у 1340, 1349 рр. вивезли чи знищили літописи, грамоти, хроніки 
та інші першоджерела часів Галицько-Волинської держави, які містили інфор-
мацію про державно-правовий і освітній розвиток у Галицько-Волинській державі. 
Важко погодитися з тим, що у високорозвинутій, авторитетній на міжнародному 
рівні Галицько-Волинській державі не було шкіл, не писалися літописи, не було 
потреби в урядовцях, суддях, священиках тощо. Варто згадати князя Володимирсь-
кого і Берестейського Володимира Васильковича (1247–1288) часів Галицько-
Волинської держави, якого літописець зобразив як зразкового князя-християнина, 
який читав Священне Писання, підтримував ченців та священнослужителів. При 
дворі Володимира та за його участі діяв потужний осередок книжності – скрипто-
рій, бібліотека, літературне коло, де був упорядкований Південноруський літопис-
ний звід (Літопис Руський) та написана його завершальна частина – так званий 
Галицько-Волинський літопис. Або ще один незаперечний факт високорозви-
нутості Галицько-Волинської держави, зокрема і в питаннях освіти. У 1339 р. 
галицько-волинський князь Юрій ІІ Болеслав видав грамоту місту Сянок, за якою 
воно отримало магдебурзьке право (історично одне з перших українських міст, які 
отримали його) і стало чималим торгово-ремісничим осередком. Ця грамота була 
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написана досконалою латинською мовою, а це свідчить про те, що у той час її 
ґрунтовно вивчали. З цього випливає, що розвиток освіти у Галицько-Волинській 
державі був на високому як для того часу рівні. Проте у ХІV ст. Галицькі землі 
захопив польський король Казимир ІІІ (1349–1370), після його смерті вони 
відійшли до угорських магнатів (1370–1387), згодом з 1387 до 1434 рр. українські 
галицькі землі перебували в особистій власності польської королеви Ядвіги, а після 
її смерті у власності польського короля Владислава ІІ Ягайла, з 1434 до 1569 рр. у 
складі Польського королівства, а упродовж 1569–1772 рр. у складі Речі Посполи-
тої. Перебування українських галицьких земель у складі Польського Королівства, а 
згодом Речі Посполитої негативно позначилося на розвиткові, зокрема української 
науки і освіти. Вища влада Речі Посполитої чинила перешкоди створенню у 
Галичині вищої школи, яка могла б стати небезпечним політичним і культурним 
центром національно-культурного відродження українців. Українська молодь 
змушена була здобувати вищу освіту в європейських університетах. У той час на 
українських землях не було жодного вищого навчального закладу [16, с. 143].  

Щоб говорити про витоки чи уточнення дати заснування Львівського універ-
ситету, варто звернутися до західноєвропейських традицій заснування університе-
тів. Як відомо, однин із перших європейських університетів в Болоньї вважається 
заснованим у 1088 р. як юридична школа, а статус Університету отримав у 1158 р. 
Становлення Оксфордського університету розпочиналося з школи при абатстві 
(1167), Паризький університет сформувався також не відразу за тим чи іншим 
актом. Спочатку існувала богословська школа і притулок для бідних студентів, 
згодом назва богословського факультету Паризького університету, заснованого у 
1253 р. теологом Робером де Сорбоном, духівником Людовика IX Святого. З часом 
назва «Сорбонна» в розмовній мові стала синонімом всього Паризького універ-
ситету. Спершу Сорбонна існувала як інтернат для незаможних студентів теології, 
проте завдяки великим пожертвам та відомим ученим, що тут викладали, Сорбонна 
ставала дедалі престижнішим науково-освітнім закладом [12].  

Варто зазначити, що в університетах Болоньї, Парижа вивчали астрономію, 
право, латинську мову, філософію, медицину, математику. В Англії справи були 
дещо гірші: навіть серед духовенства було немало неосвічених. У 1117 р. був 
створений Оксфордський університет – найстаріший англомовний університет у 
світі, а також перший Університет у Великій Британії. На початку своєї діяльності 
цей Університет мав за мету дати священнослужителям повнішу освіту. Вибір впав 
на Оксфорд, одне з найбільших міст тогочасного королівства. Але тільки за прав-
ління Генріха II Оксфорд став справжнім університетським містом. З часом через 
Оксфорд майже в обов’язковому порядку проходили члени вищого світу, проте в 
середні віки до цього було ще далеко. Там навчалися тільки священнослужителі, 
вони винаймали кімнати у місцевих жителів і часто були бідними [15, с. 1807]. 

Одним із перших університетів Центральної Європи є Карловий (Прага, 
Чехія), що бере свої початки зі світської школи (1348 р.). Як перший університет 
Центральної Європи – Карловий (Прага, Чехія) бере свої початки зі світської 
школи (1348), то Львівський університет (тепер імені Івана Франка) свої витоки та 
літочислення міг би розпочинати зі створення 11 листопада 1372 р. міської 
парафіяльної, а згодом монастирської школи, яку заснував Володислав Опольський. 
Він передав Ордену францисканців у південно-західній частині Низького замку 
Львова руську церкву Святого Хреста і власний дім під монастир та школу 
(сьогодні на цьому місці знаходиться економічний факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка). Православну церкву Святого 
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Хреста францисканці перетворили у костел Святого Хреста, а дім – у монастирську 
школу, у якій учнів навчали читати, писати, рахувати і церковного співу, а також 
основам граматики з елементами «благородних наук». Це відповідало тогочасній 
західноєвропейській системі освіти Середньовіччя, яка передбачала три періоди її 
формування: монастирська школа, соборні школи та університет. Саме в раннє 
Середньовіччя основним осередком освіти і культури в цьому були монастирі та 
школи при них. Можна припустити, що монастирська школа, створена у Львові 
1372 р., поступово трансформувалася у соборну школу при кафедральному соборі 
м. Львова. Вона вже давала знання за повний курс семи «благородних наук»: 
гуманітарний тривій (граматика за античними підручниками з поетичними текстами, 
риторика за трактатами Цицерона, діалектика коментарями з логічних трактатів 
Аристотеля) й частково математичний квадривій (арифметика, геометрія, астро-
номія, музика). У монастирській школі у Львові вивчали астрономію, канонічне 
право, латинську мову, філософію, медицину, математику. У той час у «Королівстві 
Русі» була потреба в місцевих урядовцях, які б вільно володіли латинською мовою. 
Латина була мовою науки й освіти тих часів, також і міжнародною мовою 
спілкування в Західній Європі. Навіть серед духовенства була певна кількість 
неосвячених. Створена у Львові 1372 р. монастирська школа мала за мету дати 
священнослужителям повнішу освіту.  

Отже, процеси становлення і розвитку перших закладів освіти на західно-
українських землях, зокрема у м. Львові, сягають часів Галицько-Волинської 
держави, яка була спадкоємницею і наступницею Києво-Руської держави. Однією з 
перших ланок зародження елементів університетської освіти у Львові можна 
вважати засновану 11 листопада 1372 р. парафіяльну, яку згодом перетворено на 
монастирську школу, а у 1451 р. реорганізовано у кафедральну школу. Наступною 
ланкою становлення університетської освіти у м. Львові, відповідно до західно-
європейської традиції, була Львівська ставропігійська братська школа (1586). Далі 
ідуть Львівський єзуїтський колегіум (1608), Львівська академія (1661) та 
Львівський університет (1784). Через відсутність історичних джерел ми не маємо 
належних історичних даних про парафіяльну (монастирську) школу у Львові 
1372 р., зокрема про викладачів і дисципліни, що читали ті чи інші професори, які 
були відомі випускники, ні історичних даних про власний статут тощо. Проте у нас 
є необхідні історичні дані, оперті на першоджерела про Львівську братську школу 
1586 р., з якої, як видається, можна починати витоки Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 

У 1661 р. в складі Львівського університету серед чотирьох («facultatis») 
факультетів (теологічного, філософського та медичного) було створено юридичний 
факультет «обох прав». У перший період існування Львівського університету в 
його структурі почали діяти зазначені в королівському привілеї факультети, в тім 
числі факультет «обох прав», на якому готували фахівців з канонічного і 
римського права. Правда, у той час факультети в сучасному розумінні як органі-
заційні і навчально-наукові підрозділи Університету, які б передбачали створення 
кафедр, не існували, оскільки навчання проводилося за програмою єзуїтських шкіл, 
розроблених ще наприкінці XVI ст. [19, с. 54].  

У перший період існування Львівського університету (1661–1773 рр.) на 
юридичному факультеті «обох прав» викладали такі навчальні правничі студії 
(курси): основи римського права, публічного права, історії державного устрою, 
політичної географії, «натурального права», цивільного права (на основі комен-
тарів до кодексу Юстиніана), адміністративного устрою європейських країн. У 
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процесі викладання канонічного права і так званих «казусів» – моральної теології, 
вивчали окремі аспекти кримінального права. З 1739 р. почали викладати історію 
права. Викладання відбувалося латинською мовою.  

У межах освітніх реформ від початку XVIII ст. у Львівському університеті 
призначали окремого професора канонічного права, а згодом і професора 
римського права. Система викладання змінювалася під впливом нових соціально-
економічних та політичних умов у Речі Посполитій та країнах Західної Європи [21, 
с. 9]. Основним методом університетського викладання, зокрема і на факультеті 
«обох прав», були лекції професорів. Викладач читав лекції і коментував книги. У 
той час формування знань на правничому факультеті спиралося на вчення 
переважно французьких мислителів. Зокрема, наприклад, специфіку «школи нату-
рального права» визначав доробок теоретика освіченого абсолютизму Гаспара де 
Риаля (1682–1752 рр.). Натомість «право посполите» викладали на основі концепції 
Жана Дома (1625–1696 рр.). Цікаво, що у викладанні «натурального права» для 
його кращого вивчення студентами, віддавали перевагу французькій мові. Нато-
мість інші правничі дисципліни читали польською і латинською мовами. Крім 
лекцій, поширеною формою наукового спілкування були також диспути або 
прилюдні дискусії, які періодично влаштовували на богословсько-філософські та 
правничі теми. Викладання канонічного права та інших правничих дисциплін у 
Львівському університеті забезпечували відомі єзуїтські вчені [7, с. 197, 198, 280, 
408, 412, 417–419, 499, 595, 596]. Зазначимо, що понад 30 % студентів Львівського 
університету у XVIII ст. були етнічними українцями. 

Тогочасні вихованці Львівського університету, зокрема, й юридичного факуль-
тету («обох прав») реалізовували себе не лише в церковній та освітній діяльності, 
але й будували політичну кар’єру як сенатори й посли до сейму, займали посади 
суддів та урядників гродських і земських установ та міських урядів.  

Скасування Ордену єзуїтів у 1773 р. спричинило припинення діяльності 
Львівського університету, зокрема, і його юридичного факультету.  

Після приєднання Галичини до складу Австрійської імперії імператор 
Йосиф ІІ, як вище зазначалося, 21 жовтня 1784 р. відновив діяльність Львівського 
університету в складі чотирьох факультетів (філософського, юридичного, медич-
ного і теологічного). Підготовку юристів, які становили переважну більшість 
державних службовців, а також суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів у Галичи-
ні покладали на юридичний факультет Львівського університету. Саме з цього часу 
юридичний факультет у Львівському університеті функціонував як організаційний 
і навчально-науковий структурний підрозділ Львівського університету, де викла-
дали певний цикл споріднених наукових дисциплін і готували фахівців у галузі 
права, передбачалося створення кафедр, адміністрації та ін. [19, с. 57]. На відміну 
від інших факультетів Львівського університету, юридичний факультет не 
припиняв своєї діяльності, з огляду на ліквідування у 1924 р. філософського 
факультету, а в 1939 р. – теологічного, юридичний факультет є також найдавнішим 
факультетом Львівського університету імені Івана Франка. 
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The article analyzes and highlights the origins and preconditions of the Lviv University, 

emphasizes the longevity of educational and scientific academic traditions at the university, 

shows what were the obstacles for the Ukrainian people of the Middle Ages in the conditions 

of statelessness to create a national higher education institution, particularly in Lviv. The 

preconditions and the time of the Faculty of Law foundation are studied, as well as its place 

and role at the Lviv University are determined. Much attention is focused on the characteristics 

of two traditions on determining the date of foundation of the Lviv University: the Eastern 

European tradition, which is based on the royal privilege of 1661; it has a formal character, 

based on documentary sources; as well as the Western European tradition, which is based on 

the establishment of the first school of the Western European standard in Lviv, also based on 

the source documents and international experience. It is substantiated that the formation and 

development of the first educational institutions in the Western Ukrainian lands, particularly in 

Lviv, date back to the times of the Galicia-Volyn state, which was the heir and successor of the 

Kyiv-Rus’ state. One of the first links in the emergence of the elements of university education 

in Lviv can be considered a parish school founded on November 11, 1372, and later a 
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monastic school, which in 1451 became a cathedral school. The next link in the formation of 

university education in Lviv in accordance with the Western European tradition was the Lviv 

Stauropean Fraternal School (1586). Thereafter follow the Lviv Jesuit College (1608), the 

Academy (1661) as well as the University (1784). Due to the lack of historical sources, we do 

not have proper historical data about the parish (monastery) school in Lviv in 1372, in 

particular about its teachers and disciplines read by certain professors, famous graduates, as 

well as about their own statutes etc. However, we do possess the necessary historical data 

based on primary sources about the Lviv Fraternal School of 1586, from which, it seems, we 

can trace the origins of the Ivan Franko National University of Lviv. 

It is emphasized that since 1661, the Faculty of Law of «both laws» was envisaged 

among the four faculties («facultatis») of the Lviv University. In the first period of the Lviv 

University's existence, the faculties mentioned in the royal privilege began to operate in its 

structure, including the faculty of «both laws», which trained specialists in canon and Roman 

law. At that time, the faculties in their modern sense as organizational and educational-

scientific units of the university, providing for the creation of departments, did not exist, as the 

training was conducted according to the program of Jesuit schools, developed in the late XVI 

century. 

It is also noted that in the first period of the Lviv University (1661–1773) the following 

legal studies (courses) were taught at the «both laws» Faculty of Law: basics of Roman law, 

public law, history of state system, political geography, «natural law», civil law (based on 

comments to the Justinian Code), the administrative system of European countries. In the 

process of teaching canon law and the so-called «incidents» - moral theology, certain aspects 

of criminal law were studied. From 1739, they began to teach the history of law. Teaching was 

in Latin. Within the framework of educational reforms from the beginning of the XVIII century, 

at the University of Lviv, a separate professor of canon law was appointed, and later – a 

professor of Roman law. The teaching system changed under the influence of new socio-

economic and political conditions in the Commonwealth and Western Europe.  

After the annexation of Galicia to the Austrian Empire, a system of state bodies was 

formed, which required a significant number of qualified civil servants. There were few people 

willing to go to Lviv or other cities in Galicia and Bukovyna from Vienna or Prague. Based on 

the urgent need for training for the newly created province of Galicia and Lodomeria personnel 

of various specialties (government officials, judges, medical teachers, priests, etc.), the 

Austrian Emperor Joseph II on October 21, 1784 issued a diploma, which formally established 

and actually restored Lviv University consisting of four faculties (philosophical, law, medical 

and theological), as well as an academic gymnasium with the same rights for all universities of 

the state. The created gymnasium served as a base for staffing university students. The 

training of lawyers, who made up the vast majority of civil servants, as well as judges, 

prosecutors, lawyers, and notaries in Galicia, was entrusted to the Faculty of Law of the Lviv 

University. Since then, the Faculty of Law at the Lviv University had been functioning as an 

organizational and educational-scientific structural unit of the Lviv University, where a certain 

cycle of related scientific disciplines was taught and the specialists in law were trained, as well 

as the creation of departments and administration was provided for etc. 

Unlike other faculties of the Lviv University, the Faculty of Law did not cease its activities, 

due to the liquidation of the Faculty of Philosophy in 1924 and the Faculty of Theology in 1939, 

the Faculty of Law is also the oldest faculty of the Ivan Franko University of Lviv. 

Keywords: legal education, law school, Lviv University, Ukraine. 
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Досліджено особливості юридичної освіти у провідних університетах США та Канади 

як приклад для її вдосконалення у Львівському університеті. Висвітлено освітні та наукові 

підходи до викладання правознавства у різних вишах Північної Америки, які зуміли 

сформувати правові основи для кращого засвоєння та впровадження нових методик до 

викладання права. Показано внесок у розвиток юридичної освіти львівських правників, 

тенденції формування традиції викладання права у Львівському університеті у порів-

няльному контексті зі США та Канадою, де вища правова освіта була основою виховання 

службовців у державних установах різного типу. Обґрунтовано позицію для наслідування з 

метою якісного покращення викладання юридичної освіти у Львівському університеті з 

метою її популяризації у світі. 
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Юридична освіта – частина системи спеціалізованої освіти, яка забезпечує 
підготовку правознавців (юристів) для роботи в державному апараті, судах, адвока-
турі, народному господарстві, правоохоронних органах. Фахівці розглядають 
«юридичну освіту» як: складову більш загальної правової освіти, галузь вищої 
освіти, фундамент юридичної професії, запоруку професійної компетентності 
правника, середовище формування нового покоління правників, один із 
інструментів реалізації соціальної функції права, критерій соціальної стратифікації, 
специфічний вид підприємницької діяльності, шлях розбудови політичної кар’єри, 
спосіб реалізації особистих амбіцій тощо [15]. 

Відтак, існує чимало думок щодо того, що становить собою юридична освіта. 
Розвиток вищої юридичної освіти в Україні розпочато в університетах: від 
1661 р. – у Львівському університеті; у ХІХ ст. – в університетах Харкова (1805), 
Києва (1835), Одеси (1865), Чернівців (1875). Сьогочасний стан вищої юридичної 
освіти позначається суперечливими характеристиками: кількість вищих навчаль-
них закладів, які дають юридичну освіту, в Україні нині сягає майже 300, тоді як до 
1991 р. її розвиток забезпечували шість державних ЗВО. До прикладу, у Польщі їх 
налічується лише 25 (з них 10 – приватні), у Німеччині – 44 (з них – один 
приватний), у Франції – близько 80, у Великій Британії – 97; навіть у Сполучених 
Штатах Америки – менше 200 [14]. 

Юридична освіта у Львівському університеті сягає витоками 20 січня 1661 р., 
коли король Речі Посполитої Ян ІІ Казимир видав указ про відкриття у Львові 
Університету, в якому дозволив викладати римське і канонічне право. Тож цього 
року відзначаємо 360-річчя Львівського університету та юридичного факультету. 
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При цьому наголосимо: факультетів у сучасному розумінні у XVII ст. ще не існу-
вало, а навчання провадили за прикладом єзуїтських шкіл, де вивчали й основи 
правознавства. 

Важливо зазначити, що римське право лежить в основі багатьох сучасних 
галузей права. Відомий римський юрист Цельсій стверджував: «Ius est ars boni et 
aegui» («Право є мистецтвом добра та справедливості»). Тож, де право, там і 
справедливість, тобто постійна та певна воля, яка наділяє кожного належним йому 
правом. Без справедливості не може існувати ані держава, ані найменшого гурту 
людей, ані навіть малого господарства. Зміст правничого життя, за Цельсієм, це 
«honeste vivere» («жити чесно»), «alterum non leadere» («не шкодити іншому») та 
«suum cuigue tribuere» («давати кожному належне») [13]. 

Авторитет правознавців, який був у Римській державі, перебував на найви-
щому рівні, адже кар’єра юриста відкривала найширші можливості. Для осіб, які не 
належали до сенаторської верстви, це був єдиний шлях до державних посад. 
Досконалість римської правової системи на багато століть показала приклад, як 
мають формуватися правові системи. Допускаються навіть прямі запозичення з 
римського права, звичайно ж, з урахуванням національних особливостей кожної 
держави, в тому числі й України. Наголосимо, що римське право було та зали-
шається важливим напрямом наукових досліджень від часу створення юридичного 
факультету Львівського університету. Його викладачі у своїх працях висвітлювали, 
як римське право ставало одним зі складових сучасного європейського права, яке 
інтенсивно розвивалося впродовж тисячоліть; як у ньому кристалізувалися ідеї 
універсалізму зі збереженням національної самобутності права, виникали масиви 
правових норм, що мали вплив на значні терени [16]. 

Від часу проголошення незалежності України юридична освіта залишається 
однією з важливих складових вітчизняної системи вищої освіти, зважаючи на 
започатковані в державі реформи політичної, правової, суддівської систем, розви-
ток ринкових відносин в економіці. Як стверджує український правознавець, 
заслужений юрист України Віталій Опришко, з року в рік привертають до себе 
увагу проблеми, що гальмують створення в нашій державі належної системи підго-
товки юридичних кадрів, яка б характеризувалася не лише високим рівнем їхньої 
теоретичної та практичної підготовки, а й різноманітністю останніх, керуючись 
потребами різних сфер і галузей суспільного життя в сучасному світі [17]. 

На сьогоднішній день юридична освіта в сучасному українському суспільстві 
відіграє надважливу роль. Це обумовлено складними процесами становлення на-
шої країни як правової держави, а також важливістю створення наукового 
підґрунтя правової системи і відповідної нормативно-правової бази (включаючи її 
ефективне функціонування у всіх напрямах та сукупності складових). Наявний 
досвід державотворення беззаперечно свідчить, що проголошений в Україні 
конституційний принцип верховенства права не може бути втілений у життя без 
існування високоякісної системи юридичної освіти. Таку позицію висловлює 
відомий правник Володимир Сущенко [18]. 

Для порівняння розглянемо процес отримання юридичної освіти у США та її 
особливості відносно інших держав. У різних країнах, щоб отримати ступінь у 
сфері права, студенту необхідно одразу ж вступити на перший курс Університету з 
цієї спеціальності. Для вступу у більшість університетів студентам необхідно 
всього лише надати атестат про середню освіту. Натомість у США навчання побу-
доване по-іншому. Система юридичної освіти і саме право в США розцінюють, як 
професійно-академічну сферу, що є еквівалентом програм магістратури більшості 
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університетів світу. Це означає, що студенти можуть вступати до університетів на 
правові спеціальності тільки після здобуття ступеня бакалавра. Додамо, що школи 
права в США є частиною приватних і державних університетів. Вони дають 
можливість студентам отримати ступінь Juris Doctor (J. D.). Програма Juris Doctor 
триває три роки (навчання на стаціонарі) або чотири роки (заочне навчання). 
Найскладнішим етапом навчання є перший курс через профільні предмети, екзаме-
ни та метод Сократа, котрий використовують у викладанні права студентам. Метод 
Сократа спонукає багатьох іноземних студентів вивчати право саме в універ-
ситетах США. Цей метод допомагає студентам виробити унікальне юридичне 
мислення і з легкістю опанувати практичні навички юриста [19]. Такий підхід у 
вивченні права є певною особливістю у США. 

На першому році навчання студенти здебільшого змушені повторно засвою-
вати той чи інший предмет, позаяк скласти всі предмети за першим разом не так 
просто. Це пов’язане саме з особливими підходами до засвоєння матеріалу. 
Наприклад, уже згаданий метод Сократа полягає у формі навчання за допомогою 
розбору судових справ та правових питань. Студенти читають перед заняттям 
справу, а потім мають самі її пояснити. Професор задає студентові запитання за 
певною системою. У результаті його питання все більше і більше проясняють 
мислення студента, звертають увагу на нюанси, про існування яких студент 
спочатку не здогадувався. Ідея методу полягає в тому, що студент сам виробляє 
свою доказову логіку і переконується в тому, що певне рішення суду в цій справі є 
найкращим. Натомість в Україні викладач переважно пояснює, розкладає весь 
матеріал і студентові залишається лише почути його та запам’ятати. Вважаємо, що 
в Україні потрібно змінювати підходи до викладання правових дисциплін, позаяк, 
на прикладі США, бачимо, що впровадження нових методик допомагає її прав-
никам тримати першість у викладанні права та юриспруденції загалом. Звичайно, 
нині й в Україні впроваджується чимало нових методів викладання, є багато 
різноманітних нововведень у методиці викладання, проте цього недостатньо, 
оскільки їх потрібно впроваджувати на державному рівні. 

Юридична освіта має на меті всебічну підготовку фахівців – професіоналів в 
галузі юриспруденції, здатних правильно тлумачити та застосовувати закон, 
розбиратися з позиції права у всіх тонкощах конкретної життєвої ситуації, 
приймати рішення, керуючись винятково буквою і духом закону, реалізовувати 
свої здібності та повноваження на благо особистості, суспільства, держави. Тому 
юридична освіта сьогодні, в умовах модернізації всієї вищої школи, вимагає до 
себе особливо пильної уваги в цілях виявлення сукупності проблем, пов’язаних з 
якістю підготовки юристів, організаційною та змістовною сторонами процесу 
викладання, фінансовим станом закладів вищої освіти та ін. 

Звернімося знову ж до прикладу Північної Америки, яка стала ще одним 
джерелом ідей у сфері юридичної освіти для англійських та австралійських 
юристів. У США норми вступу у вигляді обов’язкового стажування, введені ще в 
колоніальний період, були ослаблені або скасовані до 1860 р. і доступ до практики 
часто залежав не більше ніж від особистої рекомендації. Усунення бар’єрів для 
вступу часто приписують егалітарним1 нападкам на державні привілеї, проте 
Лоуренс Фрідман стверджував і про роль економічного чинника у цьому процесі 
[7]. 

––––––––– 
1 Егалітаризм (фр. égalitarisme, від фр. égalité ‒ рівність) ‒ концепція, що пропонує створення суспільства з 

рівними можливостями з управління і доступу до матеріальних благ всім його членам. 
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У 1817 р. розпочато курс підготовки бакалаврів в університетських юридичних 
школах Гарварда. У 1846 р. репутація цього Університету досягла членів Бри-
танського виборчого комітету. Наголосимо, що це був єдиний американський 
університет, до якого вони проявили інтерес. Проте потужний вплив Гарвардської 
юридичної школи як зразка для інших університетів розвинувся пізніше – після 
призначення у 1870 р. деканом Крістофера Ленгделла. У 1850-х роках в Гарварді 
скасовано іспити як обов’язкову умову для отримання диплома юриста, й біль-
шість студентів навчалася стільки, скільки вважала за потрібне – для доповнення 
до практичної підготовки [12]. 

До 1860 р., згідно з Альфредом Рідом, в університетах чи коледжах США була 
21 юридична школа. Юридичні факультети діяли не лише в університетах. 
Відмінною рисою американської юридичної освіти (частково нагадує англійські 
приватні коледжі або професійні школи) була велика кількість комерційних, 
приватних юридичних шкіл. Їхні відносини з університетами були складними, 
позаяк іноді вони змагалися, іноді співіснували, орієнтуючись на різних студентів, 
а іноді знову зливалися або ж розпадалися [11]. Єль, наприклад, приєднався до 
приватної юридичної школи у 1820-х роках. Незважаючи на те, що університеті від 
1843 р. присуджував дипломи юристів, до початку ХХ ст. школа залишалася 
приватною в тому сенсі, що Університет не брав на себе жодної фінансової 
відповідальності [6]. 

Наголосимо й на тому, що у 1850-х роках більшість юридичних факультетів 
пропонували необов’язкову кваліфікацію, необхідну для акредитації в якості 
практикуючого юриста. Замість цього їхні студенти прагнули отримати знання з 
права заради його практичного застосування (дехто – через його необхідність у 
межах загальної освіти) [3]. 

Отже, лише в меншості штатів дипломи юристів були визнані з метою допуску 
до юридичної практики. Питання про кваліфікацію не виникало, принаймні в тому, 
що стосувалося формальних вимог, які висловлювали до практичної діяльності. У 
штатах, де було введено тести або додаткові вимоги, юридичні факультети почали 
проводити атестацію, яка дозволяла їхнім успішним студентам проходити на 
практику без додаткових іспитів. Цей підхід уперше був застосований в 1842 р. у 
Вірджинії, поширювалася повільно і в 1870 р. все ще застосовувався лише у семи 
штатах, хоча впродовж наступних двох десятиліть їхній список розширився [9]. 

Університетська юридична освіта як попередня підготовка до окремих іспитів 
для вступу до адвокатури – тенденція, що з’явилася наприкінці XIX ст., набула 
широкого поширення тільки у XX ст., коли зросли бар’єри для вступу й універ-
ситети стали домінувати в американській юридичній освіті [5]. 

У Канаді університетська підготовка в галузі права була найсильнішою у 
французькій системі Квебека, де в 1848 р. в Університеті Макгілла створено 
юридичну школу. В інших провінціях стажування та високорозвинена професійна 
підготовка (як в Онтаріо) стали основою для прийому на практику, навіть після 
відкриття першої школи загального права в Університеті Дальхауз у Новій 
Шотландії (1883) [1]. Наголосимо, що, на відміну від Австралії, канадські колонії 
контролювали прийом в асоціації практикуючих юристів, а не суддів. Широко 
розповсюджене в США на початку та середині ХІХ ст. усунення формальних 
вимог для вступу в професію не мало аналогів у Канаді, хоча з 1850 р. по 1864 р. 
законодавство Нової Шотландії надавало кожному громадянину, який голосував 
або мав низьку ставку оплати праці, повне право практикуючих юристів виступати 
в суді, а на початку 1850-х років Законодавчі збори Канади заслухали клопотання 
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членів і петиції громадян, які закликали до демократизації судового процесу та 
припинення монополії юристів на адвокатську діяльність [4]. 

Навіть у межах провінцій зі загальним правом були виражені регіональні 
відмінності. Альберта перебувала під впливом зразка Нової Шотландії, де навча-
лося багато видатних юристів провінції; університетську освіту для майбутніх 
юристів в Альберті було впроваджено раніше, ніж в Онтаріо, а Університет 
Альберти здійснював проведення фахових вступних екзаменів для місцевих 
юристів цивільного права [10]. У Саскачевані викладання в Університеті також 
почалося порівняно рано, і в 1923 р. Саскачеванський університет перебрав на себе 
усю юридичну освіту, витіснивши конкуруючу юридичну школу, керовану місце-
вою професійною організацією [2]. На відміну від цього, юридична освіта в 
Британській Колумбії нагадувала освіту в Онтаріо, однак це не було зроблено 
шляхом свідомого наслідування. Фахівці-практики управляли юридичними 
школами в перші десятиліття ХХ ст., а університетський юридичний факультет був 
створений тільки в 1945 р. [8]. 

Як підсумок зазначимо, що Львівський університет має добрі традиції та 
приклади для наслідування зі становлення юридичної освіти для майбутніх поколінь. 
Тому попередні внески та досягнення дуже важливі для майбутніх дослідників та 
науковців, які впроваджують нову методику у викладання правових дисциплін. 
Досвід розвинених країн сьогодні свідчить про важливість засвоєння їхніх мето-
дик, але, водночас, у нас існує своя практика та підходи до вивчення та засвоєння 
права студентами. Наш підхід формувався впродовж багатьох століть і приніс 
визнання Львівському університету далеко за межами України. Але для зміцнення 
цього визнання недостатньо лише історичної спадщини. Необхідно зважати на 
досвід провідних університетів. Зважаючи на це, задля покращення та закріплення 
свого статусу у світових рейтингах, Львівський університет має вдосконалюватися 
та розвиватися. Тоді наша юридична освіта буде більш затребуваною у світі та 
зможе репрезентувати себе в контексті нових трендів та підходів. 
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FEATURES OF LEGAL EDUCATION 
IN THE LEADING UNIVERSITIES OF THE USA AND CANADA 

AS AN EXPERIENCE FOR THE LVIV UNIVERSITY 

V. Kakhnych 

Ivan Franko National University of Lviv, 

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

e-mail: volodymyr.kakhnych@lnu.edu.ua 

The article examines the features of legal education at leading universities in the United 

States and Canada as an experience for the Lviv University. Legal education at the University 

of Lviv dates back to January 20, 1661, when King of the Commonwealth Jan II Casimir 

issued a decree on the opening of a university in Lviv, which allowed to teach Roman and 

canon law. Consequently, this year we celebrate the 360th anniversary of the Lviv University 

as well as the Faculty of Law. 

It is noted that Roman law is the basis of many modern branches of law. The famous 

Roman jurist Celsius claimed: «Ius est ars boni et aegui» («Law is the art of good and 

justice»). So, where is law, there is justice, that is, a constant and definite will that gives 

everyone the right they deserve. Without justice, there can be no state, no smallest group of 

people, not even a small household. The perfection of the Roman legal system for many 

centuries has shown an example of how legal systems should be formed. Even direct borrowings 

from Roman law are allowed, of course, taking into account the national characteristics of each 

state, including Ukraine. It should be noted that Roman law has been and remains an important 

area of research since the establishment of the Faculty of Law of the Lviv University. His 

teachers in their works highlighted how Roman law became one of the components of modern 

European law. Legal education remains one of the important components of the domestic 
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system of higher education, given the ongoing reforms in the state of political, legal, judicial 

systems, the development of market relations in the economy. 

Educational and scientific approaches to the teaching of law in various universities in the 

United States and Canada, which have managed to form a legal basis for better mastering and 

implementation of new methods for teaching law, are studied. In different countries, to obtain a 

degree in law, a student must immediately enter the first year of university in this specialty. To 

enter most universities, students only need to provide a high school diploma. In the United 

States, on the other hand, education is structured differently. The legal education system and 

law in the United States are regarded as a professional-academic field, which is equivalent to 

the master’s programs of most universities in the world. This means that students can enter 

universities in law only after obtaining a bachelor's degree. In addition, law schools in the 

United States are part of private and public universities. They give students the opportunity to 

earn a Juris Doctor (J. D.) degree. The Juris Doctor program lasts three years (full-time 

training) or four years (extramural studies). The most difficult stage of studying is the first 

course through specialized subjects, exams as well as the method of Socrates, which is used 

in teaching law to students. The Socrates method encourages many international students to 

study law at US universities. This method helps students to develop unique legal thinking and 

easily master the practical skills of a lawyer. 

The contribution to the development of legal education of Lviv lawyers is shown, the 

tendencies of forming the tradition of teaching law at the Lviv University in a comparative 

context with the USA and Canada, where higher legal education is the basis of education of 

civil servants, are revealed. Legal education aims at a comprehensive training of 

professionals – professionals in the field of jurisprudence, able to correctly interpret and apply 

the law, understand the position of law in all the intricacies of a particular life situation, make 

decisions based solely on the letter and spirit of the law, exercise their abilities and powers for 

the individual, society, state. Therefore, legal education today, in the context of modernization 

of the entire higher school, requires special attention in order to identify a set of issues related 

to the quality of training of lawyers, organizational and substantive aspects of the teaching 

process, the financial condition of higher education institutions. 

Keywords: legal education, Faculty of Law, Lviv University, USA, Canada. 
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ XVII СТ. 
В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: 

СВІТОГЛЯДНІ ВИТОКИ 

Л. Шевчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail:liliana.shevchuk@lnu.edu.ua 

Аналізуючи події в Україні середини ХVІІ ст. як складову загальноєвропейського 

революційного руху, автор розглядає світоглядні, ідеологічні та ідейні витоки української 

революції. З’ясовано і охарактеризовано їх спільні зі загальноєвропейськими, а також 

специфічні риси. Загалом, зміна світоглядної системи в Україні пов’язується з ренесансно-

гуманістичними та реформаційними ідеями, які почали поширюватися на українських 

землях. З одного боку – вони не втрачали тут свого первісного змісту, а з іншого – набу-

вали національного виразу, зумовленого осмисленням актуальних проблем українського 

суспільства. 

З’ясовано, що підґрунтям української революції ХVІІ ст. стала теорія природного 

права з її концепцією невід’ємних природних прав людини та концепцією суспільного дого-

вору. Дехто з українських мислителів, незважаючи на те, що до 1649 р. Україна не мала 

власної держави, обмірковував майбутній шлях її політичного розвитку. Конкретні плани 

побудови власної держави втілені, зокрема, у працях Й. Верещинського, П. Могили, 

Ю. Немирича тощо. Вони відображали тенденцію до поєднання осмислення історії власної 
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Упродовж XVI‒XVII ст. започатковується нова, кардинально відмінна епоха в 
історії європейської цивілізації – епоха Нового часу. Відбувається становлення, а в 
подальшому й утвердження право-державного укладу, що ґрунтується на політич-
ній демократії, правовій свободі і громадянській рівності. Суспільство поступово 
вивільнюється від традиційних державних, феодальних, релігійних і подібних 
обмежень. Цілком зрозуміло, що такі ґрунтовні зрушення не могли бути проведені 
мирно і безболісно та й, зрештою, їх утвердження затягнулося не на одне десяти-
ліття. Подолання старих, обмежуючих поступ феодальних устоїв, вилилося в 
історичну низку політичних революцій. Відтак, Новий час став епохою рево-
люційного у своїй основі утвердження нового державного ладу. 

Не залишилась осторонь глобальних цивілізаційних зламів і Україна, входжен-
ня якої у добу Нового часу відбувалося в доволі складних обставинах. Підпорядко-
вана суспільно-політичним структурам Речі Посполитої, по суті, позбавлена 
власної політичної еліти, піддана політичним, соціальним, економічним та релі-
гійним обмеженням, українська спільнота саме в цей час спромоглася, як 
відзначають В. Смолій та В. Степанков, на реалізацію унікального за своїми 
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масштабами і наслідками політичного проекту, складовими якого стали створення 
національної політичної і правової систем та унітарної Української держави, яка, 
маючи свою специфіку, подеколи демонструючи певну недосконалість інституцій, 
втім, будувалася за європейськими канонами ранньомодерної державотворчості [7, 
с. 6]. Подібно як і в інших європейських країнах, суттєві суспільно-політичні 
перетворення в Україні були зумовлені національною революцією 1648‒1676 рр. 
Відтак, вона не лише логічно вписується в загальну картину революційних змагань 
європейців, але й, без сумніву, відіграє вагому роль у загальноєвропейському про-
цесі цивілізаційних змін Нового часу.  

При всій своїй складній парадигмі, спонтанності й стихійності, насильствах і 
перепривласненні благ, попри відмінність (часто діаметрально протилежну) у 
поглядах, жорстокість міжусобної боротьби за владу, непослідовність і суперечли-
вість у діях, консервативну поведінку, прагматизм, вимушений реалізм, уго-
довство, компроміси, (весь цей спектр ознак української революції цілком 
виправдано можемо накладати і на інші європейські революційні рухи як тієї 
епохи, так і наступні) – революція, ‒ явище, аж ніяк не суперечне природі життя, а, 
навпаки, відповідне їй. Адже попри перелічені негативи, революції – це рух 
суспільства, це його внутрішня потреба, коли інший (еволюційний) шлях не дає 
можливостей виходу з кризових станів, а лише загострює суперечності. Саме 
стрімкі революційні зрушення в системі світосприйняття і ціннісних орієнтацій, 
дозволили Україні не тільки продемонструвати своє «пан’європейське покликан-
ня», а й прилучитися через утворений тут «культ свободи» до «універсального 
фонду Європи». Причому у цьому контексті свобода розуміється як прагнення до 
національної незалежності і громадянських прав [4, с. 20].  

Аналізуючи події в Україні середини ХVІІ ст. як складову загальноєвро-
пейського революційного руху, у цій статті ставимо собі за мету розглянути лише 
частину, але надзвичайно важливу, широкого спектру чинників, притаманних 
революціям як явищу. Ітиметься про світоглядні, ідеологічні та ідейні витоки 
української революції.  

Базовими постулатами європейських революцій Нового часу загалом і 
української зокрема стали теорії природного права й суспільного договору, які, хоч 
і були закладені ще в попередні епохи, але отримали своє теоретичне обґрунту-
вання саме в процесі переформатування світоглядних уявлень, притаманних періо-
ду, що розглядається. Головна ідея цих теорій полягала в тому, що боротьба за 
природні права (на життя, свободу, щастя, рівність, братерство) розумілася як 
абсолютно правомірна, відтак, революції в ім’я цих прав теж визнавалися право-
мірними власне через свою природність.  

Перш за все варто наголосити, що всі революційні інновації привнесені в 
суспільну свідомість України політичними подіями середини ХVІІ ст., подібно як і в 
інших європейських країнах, не лягали на чистий аркуш, а більшою чи меншою 
мірою підготовлялися попереднім розвитком суспільно-політичного та духовного 
життя українського етносу. Зміна світоглядної системи пов’язується з ренесансно-
гуманістичними та реформаційними ідеями, які почали поширюватися на українсь-
ких землях. З одного боку – вони не втрачали тут свого первісного змісту, а з іншого – 
набували національного виразу, зумовленого осмисленням актуальних проблем 
українського суспільства. В суспільну свідомість все глибше укорінюються сте-
реотипи громадянських свобод, національного самовизначення, релігійної толе-
рантності, соціальної справедливості, природної рівності людей, тобто тих свідо-
місних стереотипів, що згодом стали лозунгами повсталого народу [4, с. 19‒20].  
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Як відомо, в політико-правовому сенсі крива феодальної системи досягла своєї 
кульмінації в період нідерландської та англійської революцій. Під час ідейної 
підготовки цих революцій, у процесі їх проведення склалось і активно втрутилось 
у боротьбу таке явище політико-правової свідомості, як юридичний світогляд, що 
прийшов на зміну теологічному світогляду середніх віків і за своєю сутністю, 
джерелами аргументації, способами пізнання суспільно-політичних явищ виступав 
його антиподом. Методологічною основою юридичного світогляду став раціона-
лізм, що вимагав вивчення й оцінки суспільно-політичних явищ, у тому числі 
держави і права, неупереджено і вільно, з позицій здорового глузду. З огляду на це – 
феодальна держава, її порядки й установи вбачалися нелогічними. Розумне 
суспільство – це сукупність вільних, юридично рівних індивідів, пов’язаних 
відносинами, які врегульовані та гарантовані нормами права. Класичним втіленням 
юридичного світогляду стала теорія природного права і пов’язаного з нею суспіль-
ного договору. Право вважалося основою, зв’язком суспільства, а держава розгля-
далася як гарант права. Для її розвитку першорядне значення мало створення 
міцного правопорядку, заснованого на формальній рівності суб’єктів права, 
гарантіях свободи підприємництва, приватної ініціативи і конкуренції, непоруш-
ності власності і договорів [6, с. 173‒174]. У природних правах вбачали продик-
товані розумом, дані від природи людям властивості, зокрема ‒ бути вільним у 
переконаннях та діях, володіти й розпоряджатися власністю, бути рівним один з 
одним, мати гарантії від свавілля. Права на життя, свободу, рівність трактували як 
невід’ємні природні права. Відтак, нові суспільні і політичні порядки, що 
утверджувалися в ході революцій, як вже зазначалося, вважалися природними, 
тобто такими, які відповідали, знаходили своє виправдання у вищеозначених 
властивостях і правах людської істоти. Ідею природних прав розвивала і допов-
нювала концепція суспільного договору, завдяки якій радикально змінився панів-
ний раніше погляд на джерело публічної влади. Відтепер саме народ визнавався 
джерелом і зверхником усякої влади.  

Усі вищеозначені ідеї стали більшою чи меншою мірою підґрунтям і 
Української революції ХVІІ ст. Втілення цих ідей знаходимо вже у творчості 
українських «ренесансних гуманістів» ХVІ – початку ХVІІ ст., зокрема 
С. Оріховського, Й Верещинського, І. Домбровського, С. Кленовича, С. Пекаліда, 
Я. Щасного-Гербурта, Л. Зизанія-Тустановського, Д. Наливайка, М. Смотрицького, 
Й. Борецького, К. Саковича. Одним із перших теоретиків концепції природного 
права в Україні був відомий україно-польський («руського народу польської 
держави») мислитель і публіцист ХVІ ст. Станіслав Оріховський-Роксолан (1513–
1566 рр.). Серед природних прав С. Оріховський виділяв такі: право на життя, 
мир, злагоду в суспільстві, право на справедливість, право власності, рівні 
можливості індивідів, неухильне дотримання договорів тощо. Порушення права 
власності, на його думку, є джерелом незгод у суспільстві, що приводить до 
заколотів, а відтак неминучого кінця держави. Людина повинна мати право на 
повноцінне життя, на свободу совісті, слова, справедливість при вирішенні будь-
яких справ. Як відзначає відомий дослідник спадщини С. Оріховського В. Литвинов, 
«відсутність або порушення якогось із цих прав, на думку мислителя, є свідчен-
ням дикості, варварства, деспотизму і суперечить природному праву» [3, с. 446]. 
Природне право є вищим за людські закони, тому останні за потреби можна 
змінювати. Одним із найважливіших принципів природного права С. Оріховський 
уважав суворе дотримання договору. Його порушників він зараховував до 
найбільших злочинців.  
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Вагомого значення українські гуманісти надавали ідеї рівності представників 
усіх станів перед судом і законом (особливо у цьому сенсі доцільно відзначити 
С. Оріховського, погляди якого еволюціонували від християнської ідеї рівності 
усіх людей перед Богом до визнання правової рівності). Також вони відстоювали 
релігійну рівність, національну, а часами і рівність соціальну, виступали також на 
захист прав жінок. Зокрема, С. Оріховський заявляв, що жінка має навіть право 
брати «участь разом з чоловіком в управлінні державними справами» [3, с. 454]. 
Важливе місце ренесансні гуманісти відводили і такій морально-правовій категорії, 
як справедливість, розглядаючи її з погляду відповідності життя окремих людей і 
суспільства загалом природному праву і моральному закону. Саме держава, на 
думку С. Оріховського, повинна дбати про справедливість, вона ж можлива у 
суспільстві лише за умови рівності усіх громадян перед законом. Отже мислитель 
розрізняє право і справедливість, зокрема не тільки термінологічно, але й по суті. 
Як зазначає В. Литвинов «право, на його думку, одне для всіх: бідних і багатих, 
високих правителів і поспільства. Це твердження важливе, бо запроваджувало 
новочасний погляд про рівність усіх громадян стосовно права. Оріховський 
виразно усвідомлював, що лише на такій засаді можна забезпечити справедливість 
у державі. Цілком у дусі концепції природного права Оріховський вимагає суво-
рого, але справедливого покарання за скоєні злочини і винагороди – за доблесні 
вчинки» [3, с. 458]. 

Вагомого значення в тогочасній Україні набула також ідея свободи як 
суспільного ідеалу. Головно це зумовлювалося відсутністю державності в Україні, 
намаганням іноземних країн поневолити її. Звідси – і народні повстання, і поява 
козацтва, як вільних людей, які виборювали собі право на володіння землею і 
ніколи не мирилися з рабством. Касіян Сакович у 1622 р. писав: «Вольність – ось 
найважніша річ поміж усіми, гідність їй уступає речами своїми. Тож освідчити 
можуть цю думку народи, бо вони до свободи ідуть од природи… Мужньо рицар у 
війнах до неї простує, не грішми, але кров’ю свободу купує. Запорозькеє військо ту 
вольність здобуло… Україна тим військом себе захищає…» [10, с. 98]. Для 
Оріховського, свобода теж є найбільшим надбанням людини, найвищим добром, 
природним станом. Водночас справжню свободу породжує такий лад, коли всі 
підкоряються праву. Запорукою свободи є дотримання законів. Їхня відсутність або 
ж виконання на власний розсуд, фактично означає і відсутність свободи.  

Близькою була українським мислителям кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. проб-
лема війни і миру. Подібно до європейських учених, вони чітко розрізняли 
справедливі і несправедливі війни. «Війни святі, як боронять свободу, несправед-
ливі ж – прокляті з породу» (М. Пашковський «Україна татарами терзана» 1608 р.) 
[10, с. 48]. Несправедливими є загарбницькі війни, вони суперечать природному 
праву та є аморальними, а кожна держава, незалежно від її потужності, має бути 
рівноправним суб’єктом міжнародних взаємин. 

Розмірковуючи над проблемою постання держави і загалом не заперечуючи 
ідеї Божественного її походження, вітчизняні вчені все-такипричини її становлення 
пояснювали цілком природними чинниками: свободою волі, вродженою потребою 
людей до співжиття і суспільним договором. Особливо яскраво це можна про-
ілюструвати на прикладі відомого трактату С. Оріховського «Напучення польському 
королю» (1543 р.), наскрізною темою якого стала ідея суспільного договору, який 
виражає волю народу та його суверенність. В основі справедливих відносин між 
правителем і підданими, на думку українських мислителів, теж повинен бути 
договір для виконання якого обидві сторони присягають взаємно виконувати взяті 
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на себе зобов’язання, дотримуючись закону. Набуває чітко визначеного змісту і 
думка про необхідність добровільної відмови кожного індивіда від певної частини 
своїх прав та передачі їх державі в ім’я спільного добра. Так, кожна людина, – 
писав, наприклад, П. Могила, – «від Бога й від природи має право на життя, на 
свободу та її захист, але якусь частку цих прав вона відчужує від себе й передає 
носіям державної влади», яка внаслідок цього стає виразницею волі та інтересів 
усіх [5, с. 110]. Повною мірою договірна теорія походження держави була 
відображена в «Пактах і конституціях законів та вольностей війська Запорізького» 
1710 р., але це вже було юридичне (правове) оформлення такої ідеї [12, с. 149 ], а її 
витоки й розвиток необхідно шукати власне в розглядуваний період. 

Дуже близькими до ідей тогочасних західноєвропейських мислителів видаються 
міркування українських гуманістів про сутність і призначення держави. Як зазна-
чає В. Литвинов «держава, на їхню думку, має стояти над усіма станами, угру-
пуваннями та окремими громадянами і водночас відображати волю та інтерес 
кожного. Вона є сторожем і гарантом забезпечення добробуту народу та запорукою 
його вільного розвитку. Функції держави пов’язувались із охороною миру і майна, 
передусім із захистом вітчизни від зовнішніх і внутрішніх ворогів та ширенням 
освіти і плеканням культури» [3, с. 437]. 

Ідеї гуманізму епохи Відродження, які розвивалися на вітчизняному ґрунті, 
загалом були явищем інтегрованим у загальноєвропейський процес. Водночас для 
української політико-правової думки кінця XVI – середини XVII ст. була 
характерною здатність до творчого синтезу цих ідей, які набували тут певного 
національного виразу, спрямованого на осмислення актуальних проблем тогочас-
ного суспільства. Гуманізм епохи Відродження в Україні, як і загалом в Європі, 
породжував антифеодальну, передбуржуазну ідеологію, що готувала дорогу 
новому світогляду, у тому числі і юридичному, вільному від диктату церкви, 
авторитаризму і догматизму. 

У ХVІІ ст. значного поширення в Україні набувають праці таких визначних 
політичних мислителів, теоретиків природного права, як Ю. Ліпсій, Г. Гроцій, 
згодом Б. Спіноза, Т. Гобс, С. Пуфендорф. Їхні твори були в бібліотеках Києва, 
Чернігова, Острога, Новгород-Сіверського, Кременця, Луцька тощо [11, с. 193], а 
також у приватних книгозбірнях українських інтелектуалів, серед яких було 
чимало представників козацької старшини та духовенства. Філософські і при-
родно-правові ідеї творів Ю. Ліпсія та Г. Гроція знайшли в Україні сприятливий 
ґрунт ще за життя їхніх авторів, а, отже, вплив цих ідей на українську революцію 
не варто недооцінювати. На Україні етичні та державно-правові ідеї цих мислите-
лів особливої популярності набули не лише в середовищі інтелектуальної еліти, а й 
серед козаків, яким імпонували стоїчні ідеали незалежності, свободи, волелюбства, 
мужності, душевної незворушності, зневаги до смерті, готовності пожертвувати 
власним життям заради інших тощо. Завдяки цим постулатам у тогочасній Україні, 
як і в інших європейських країнах, проблематика призначення людини, її місця в 
житті та ролі в історії, набула особливої гостроти особливо в політичній, націо-
нальній і соціальній сферах. Відтак, виникла потреба в ідеологічному обґрунтуван-
ні революційних зрушень, метою яких було національне і соціальне визволення. 
Цю потребу надзвичайно вдало і лаконічно сформулював один із викладачів 
риторики Києво-Могилянської академії кінця XVII ст. За його словами, «як меч на 
полі бою, так і перо на папері волю здобуває» [11, с. 197].  

Проблема зв’язку ренесансно-гуманістичних ідей із суспільно-політичною 
дійсністю була надзвичайно актуальною для багатьох тогочасних європейських 
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країн. І хоч України як окремої держави тоді не існувало, низка українських 
мислителів, перебуваючи під впливом цих ідей, все ж обмірковували майбутній 
шлях її політичного розвитку. Вони пов’язували його або з минулим (у вигляді 
князівства), або проектували нові моделі, покладаючи надії на державотворчий 
потенціал Війська Запорозького, авторитет якого у цей період неухильно зростав, 
причому серед різних верств тогочасного українського суспільства. Конкретні 
плани будівництва власної держави знаходимо, зокрема, у працях Й. Верещинсь-
кого, П. Могили, Ю. Немирича тощо. Об’єднує їх розуміння того, що тільки власна 
держава здатна вирішити назрілі політичні проблеми сучасного їм українського 
суспільства, забезпечити його внутрішню стабільність та оборону від зазіхань 
зовнішніх ворогів. Правда, на думку В. Шевчука, тоді ці плани «звучали цілком 
утопічно і мали характер мисельної системи чи уявлення, а не чину» [13, с. 382]. 
Але це аж ніяк не применшує їх впливу на державотворчі процеси передреволю-
ційних десятиріч, адже, разом зі світоглядними ідеями вітчизняних гуманістів, 
вони стали ідеологічною основою козацтва, визначили його політичні цінності, 
суспільні та правові орієнтації, ідейні основи.  

Зокрема, Й. Верещинський у його «Війську Запорозькому пресвітлому виказі» 
від 1596 р. уважав, що державність України повинна ґрунтуватися на основі 
запровадження автономного козацького самоуправління. Визначальною у його 
концепції державності є автономія України у формі князівства чи герцогства з 
підпорядкованістю королю. З одного боку, це було повернення до старого князівсь-
кого укладу, традиційного в Україні, а з іншого ‒ державне утворення проекту-
валося нове, козацьке, з метою державного упорядкування козацтва, що було 
вельми на часі [13, с. 383]. Проект організації Війська Запорозького на Задніпров’ї 
мислитель уклав ще 1590 р., а остаточно опрацював 1596. Відтак, Йосип 
Верещинський був першим, хто накреслив конституцію (в розумінні лат. constitutio ‒ 
установлення, устрій, порядок) України як Козацької держави, де князь ставав 
чільним правителем краю. Князь володів правом адміністративного управління 
всіма цивільними підданими ‒ не козаками, незалежно на території якого полку 
вони жили. Йосип Верещинський політично обґрунтував державницький статус 
нового утворення: Українське задніпровське князівство мало бути у васальній 
залежності від короля. Чисельність війська, що виставлялося на вимогу короля з 
князівства, визначало Запорозьке Військо, яке жило за традиційними військовими 
звичаями та самоврядуванням. Вищою посадовою особою в козацькому війську 
лишався гетьман. У своєму першому проекті 1590 р. Й. Верещинський радив 
підпорядкувати гетьмана київському єпископу, в другому, 1596 р., гетьман уже мав 
підпорядковуватися князеві [13, с. 384]. Й. Верещинському також належить ідея, 
яка згодом стала особливим предметом домагань козаків: розглядати козацький 
стан як шляхетський, котрий має статус повноправних підданих Речі Посполитої, з 
відповідними соціально-економічними і політичними правами. Відтак, Й. Вере-
щинському належить честь першого теоретика-фундатора Козацької держави, саме 
він визначив її корінні ідейні постулати і ступінь самоорганізації. Цікавим є те, що 
ідея Козацької держави була висунута й обґрунтована не православним за 
конфесією, а римо-католиком. 

Інший український католик Ян Щасний Гербурт у «Розмислі про народ 
руський, написаний під час Московської конфедерації (1613)…» виразно ідентифі-
кує національну належність свого народу, називаючи його українським. Виявляю-
чи високу національну свідомість, він послідовно і категорично виступає проти 
польської експансії в Україні. Ведучи мову про претензії поляків щодо України, 



Л. Шевчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 72 41 

він зазначив, що жодні обставини не здатні знищити руський народ, бо він живе на 
своїх землях від давніх часів, він створив на цих землях сильну державу, тому 
«жоден розум, жодне насильство не можуть досягти того, щоб Русі не було в Русі» 
[9, с. 449]. Отже, Ян Щасний Гербут утверджує думку про те, що український 
народ має давню державницьку традицію, закладену в його історичних звичаях. І 
саме ці звичаї є головним правом для України на свободу і самовизначення [1, 
с. 180]. А щодо привілеїв польської шляхти, які входять у суперечність з правами 
Русі, він зазначив: «Всяке право має бути таке: ті привілеї треба утримувати, котрі 
не суперечать праву, а цей привілей не тільки ламає право, але й згоду народів 
розрива; …той привілей є вугіллям, котре може викликати великий вогонь» [9, 
с. 452]. Отже, мислитель акцентує увагу на тому, що прагнення польської шляхти, 
які вивищуються над привілеями самого українського народу, порушують його 
давнє право, і, фактично можуть розглядатися як зневажання його інтересів. 
Наслідком такого конфлікту може стати народне повстання. Своїм завданням 
мислитель уважає потребу «застерегти польську шляхту, закликаючи два народи – 
польський та український – до миру. Для цього варто зберегти права українського 
народу на його землі, православну віру, волевиявлення» [1, с. 181]. 

Продовжувачем ідеї козацького державотворення, але вже на вищому рівні був 
Тома Євлевич, який у поемі «Лабіринт» (1625 р.), за словами В. Шевчука, висував 
постулат Козацької держави вже цілком незалежної («Але треба: хай буде і 
держава і віра»), бо тільки тоді, коли це станеться, «по темряві ночі ясність сонця 
засяє» [10, с. 12]. Цікаво, що «Т. Євлевич звертається до державних традицій 
Київської Русі, бачачи сучасну йому Україну спадкоємицею тих традицій, 
політичних цінностей, він закликає українську шляхту повернутися до рідної 
вітчизни, стати їй справжніми синами, засуджує їх за те, що вони «давно з доріг… 
збились, втоптаних дідами»« [1, с. 182].  

Одним із перших мислителів православного спрямування, які не лише 
вдавалися до загальнофілософських міркувань політико-правового змісту, а й 
нерідко підходили до самої ідеї української держави в її теоретичному виразі був 
Петро Могила. За умов піднесення та спадів національно-визвольного руху він 
починає замислюватися над долею України і майбутньою українською державою, 
адже, видається, П. Могила виразно усвідомлював факт, що рано чи пізно 
зростання національної свідомості виштовхне на порядок денний питання про 
державно-політичне оформлення статусу українського етносу. Його роздуми про 
майбутню державу ще не були достатньо чіткими й завершеними, але, безперечно, 
вони мали тісний зв’язок з національно-визвольною боротьбою [5, с. 100]. 
Насамперед П. Могила був прихильником вже висловлених у середовищі українсь-
ких діячів ідей – неперервного історичного розвитку України від найдавніших 
часів та її спадкоємного зв’язку з Київською Руссю, а також самодостатності Русі. 
У творах П. Могили виразно простежується розрахунок на злагоду суспільних 
станів, на конфесійну толерантність, на духовну єдність українського народу, яка 
дасть йому можливість усвідомити загальнонаціональні інтереси та потреби й 
створити державу на чолі зі сильним православним володарем. Уже звідси, на 
думку відомої дослідниці творчості П. Могили Валерії Нічик, видно, що він не 
думав про збереження подальшого підпорядкування України Польщі й підданство 
її православного населення королю-католику [5, с. 103]. Ідеальний володар зобра-
жується мислителем і як сильний проти ворогів батьківщини, і як гуманний щодо 
підданих. Його мудрість повинна виявлятися в керуванні зовнішньою й внутріш-
ньою політикою держави, особливо у створених ним законах та їх непохитному 
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дотриманні. П. Могила свідомо віддає перевагу зверхності права, закону над 
царським маєстатом і необмеженою волею державного володаря. Хоч би якою 
сильною була воля володаря, він, навіть творячи громадянські закони, повинен їм 
підпорядковуватися й обмежувати ними свої дії. Тому, за П. Могилою, верховна 
влада повинна діяти й говорити від імені права й згідно з ним. Надання 
П. Могилою пріоритету законові й моралі перед особистою волею володаря вво-
дило українську правосвідомість у контекст європейського політичного мислення. 

У творах П. Могили значну увагу приділяють також ідеї справедливого суду, 
висувають вимогу рівності перед ним усіх людей: багатих і бідних, знатних і 
простих, можновладних і принижених. Суд повинен установлювати правду й 
карати за скоєні злочини відповідно до існуючих законів, незважаючи на особу 
злочинця. Але ця рівність не може бути здійснена, коли прихильники однієї зі 
сторін чинять на суд тиск. Вона порушується й тоді, коли судді керуються не 
правом, а особистими симпатіями та пристрастями, беруть хабарі, використо-
вують правові інституції для власного збагачення й престижу [5, с. 125]. У 
роздумах П. Могили чітко простежуються і соціальні аспекти. Вимагаючи 
справедливого й рівного суду для всіх, він особливо піклується про захист 
інтересів бідних, сиріт і вдів. Головно, це випливало з християнської моралі й 
було спробою відродити гасло рівності первісних християнських громад за нових 
історичних умов, яку використовували також усі теоретики держави і права 
раннього Нового часу, зокрема Юстиніан Ліпсій, Гуго Гроцій, Томас Гоббс, 
Самуїл Пуфендорф та інші [5, с. 125]. 

Оригінальні погляди на ідею української державності викладені у концепції 
Ю. Немирича (представника української протестантської шляхти). Насамперед 
вони відображені у підготованому ним ще в 1632 р. та виданому в Парижі у 1634 р. 
трактаті «Роздуми про війну з московитами», промовах на сеймі та віршованих 
творах. Як випливає з їхнього аналізу, Ю. Немирич був противником абсолютизму 
та диктатури, сваволі та рабства, тиранії та деспотизму. Водночас він постає як 
поборник громадянських прав та свобод, у тому числі і свободи сумління. 
Порівнюючи суспільно-політичний устрій Речі Посполитої та Голландської рес-
публіки, він показує повну перевагу останнього, натомість устрій Росії порівнює з 
турецьким і зображає його як розсадник деспотизму і тиранії. «Некерований 
законами священний характер цієї країни так зміцнює владу, що сповнені 
забобонної шаноби мешканці ні свободи не прагнуть, ні неволі (даної, на їхню 
думку, Богом і царем) не відчувають і не уникають. Звідси цар такого схильного до 
забобонного страху народу втішається надмірним славослів’ям і найбільшою 
порівняно до інших могутністю» [8, с. 440]. Як бачимо, ці слова Ю. Немирича і на 
сьогодні не втрачають своєї гостроти.  

Ідеальним Ю. Немирич вважає республіканський устрій держави. Таке 
бачення сформувалося у нього ще за часів навчання в західноєвропейських 
університетах Лейдена, Амстердама, Оксфорда, Кембриджа, Парижа, та під впли-
вом ознайомлення з державним устроєм Голландії, Італії, Англії. Цей ідеал він 
намагався втілити і в Україні, теоретично обґрунтувавши в основних статтях 
Гадяцького трактату. У концепції Ю. Немирича вагоме місце займає ідея суверені-
тету, розбудови української національної держави з урахуванням досвіду тогочас-
них республікансько-федеративних держав Західної Європи та реальних потреб 
України. Ю. Немирич осмислює категорію «обов’язку» як одну з визначальних у 
відстоюванні інтересів Вітчизни. «Саме «обов’язок кличе прийти на допомогу 
Батьківщині усіх або принаймні тих, які віддані їй». На цій основі Ю. Немирич 
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формує і свою концепцію державного лідера, від постаті якого залежить безпосе-
редньо становище держави» [1, с. 183]. Важливими у Ю. Немирича виступають 
союзи України з іншими державами. Вони є неминучими і необхідними, оскільки 
Україна ще не має достатньо потуги, щоб самостійно протистояти зовнішнім 
експансіям. Адже «важко-бо, здається, і вельми обтяжливо без союзу, без допомоги 
союзників тій державі, яка понад волю всіх ревно, власними силами протистоїть 
вельми могутнім ворогам християнського світу» [8, с. 444]. Отже, враховуючи 
тогочасне становище України, головно, геополітичне, Ю. Немирич виступає побор-
ником ідеї автономності Козацької держави під протекторатом іншої держави. 
Вірогідно, саме він був автором концепції Великого князівства Руського як 
складової частини Речі Посполитої, втіленої у Гадяцькій угоді. 

Не можемо оминути увагою і неодноразово висловлювану в українській 
політико-правовій думці як революційного (в риториці її діячів), так, особливо, 
післяреволюційного періоду, ідею права народу на опір владі. Тут, як видається, 
вітчизняні автори були суголосними з європейськими мислителями, навіть певною 
мірою випереджаючи деяких з них у гостроті своїх поглядів. Аналізуючи Літопис 
Самійла Величка, Н. Яковенко наголошує: «доходячи до сакраментального пункту – 
обґрунтування законності status quo, здобутого козацькою шаблею в ході рево-
люції, Самійло Величко резюмує: у тому, що козаки зламали присягу, винні перш 
за все поляки, бо це вони незалежно від королівської волі зневажили права й 
вольності козаків та малоросіян, зламавши таким чином і свою присягу... Отже, 
козаки, за логікою його доказів, лише використали право на опір, що належало їм 
як вірним слугам-рицарям короля (на вірності попередніх козацьких служб 
послідовно наголошено). Ці міркування Величко підсилює думкою про натуральне 
право будь-якої живої істоти шукати всілякими способами собі свободи. Тож не 
гріх було зробити це й козакам, піднісши зброю на своїх озлобителів, які порушили 
Боже і природнє право вільного, шляхетного, савроматійського козацько- руського 
народу» [14, с. 292]. Ці висновки Літопису С. Величка співпадають із положеннями 
«Виводу прав України» та «Маніфесту до європейських держав» Пилипа Орлика, 
що мали на меті довести законність державотворчого чину Івана Мазепи. 
Обґрунтувавши порушення царем суверенітету козацької держави – незалежного 
князівства, створеного Богданом Хмельницьким, П. Орлик наголосив: «…козаки 
мають за собою право людське й природнє, одним з головних принципів котрого є: 
народ завжди має право протестувати проти гніту і повернути уживання своїх 
стародавніх прав, коли матиме на це слушний час» [14, с. 292]. Також і автор 
«Історії Русів» доводив, що всіляке творіння має право буття своє боронити, 
власність і свободу і що народ Руський прагнув волі, або ліпшого життя у власній 
землі своїй і мав про те задуми, всьому людству властиві [14, с. 379] 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можемо зробити такі висновки. У 
XVІ‒XVIII ст. майже на всьому європейському континенті починаються процеси 
революційного становлення, а в подальшому і утвердження нового політико-
правового ладу. З XVI ст. аналогічні процеси розгортаються і в Україні. Насам-
перед, відбувається зміна світоглядної системи, що пов’язується з поширенням на 
українських землях ренесансно-гуманістичних та реформаційних ідей. Теорія 
природного права з її концепцією невід’ємних природних прав людини та концеп-
цією суспільного договору стали підґрунтям як європейських, так і української 
революції ХVІІ ст. Їхнє втілення знаходимо у творчості українських «ренесансних 
гуманістів» ХVІ – початку ХVІІ ст. ‒ С. Оріховського, Й. Верещинського, 
І. Домбровського, С. Кленовича, С. Пекаліда, Я. Щасного-Гербурта, К. Саковича. 
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У ХVІІ ст. значного поширення в Україні набувають праці таких визначних 
політичних мислителів, теоретиків природного права, як Ю. Ліпсій, Г. Гроцій, 
згодом Б. Спіноза, Т. Гобс, С. Пуфендорф. Державно-правові ідеї цих мислителів 
особливої популярності набувають не лише в середовищі інтелектуальної еліти, а й 
серед козацтва – основної рушійної сили революції. Дехто з українських мислите-
лів, незважаючи на те, що до 1649 р. Україна не мала власної держави, обмірко-
вував майбутній шлях її політичного розвитку. Конкретні плани побудови власної 
держави втілені, зокрема, у працях Й. Верещинського, П. Могили, Ю. Немирича 
тощо. Вони стали логічним продовженням і розвитком державницьких підходів 
українських ренесансних гуманістів та відображали тенденцію до поєднання 
осмислення історії власної державотворчої традиції з вивченням західного досвіду. 
Аналіз політико-правових ідей українських авторів, реальні історичні події 
ХVІІ ст. засвідчують появу серед українського населення виразних тенденцій до 
побудови власної держави. Відтоді ідея української національної держави стала 
основоположною для козацького державотворення і провідною у визвольних зма-
ганнях народу усіх наступних століть. 
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UKRAINIAN NATIONAL REVOLUTION OF THE 17TH CENTURY 
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Throughout the course of the 16th – 17th centuries, a new epoch begins in the history of 

European civilization – the epoch of the New Age. A revolutionary formation and, 

subsequently, the establishment of a new state system based on political democracy, legal 

freedom and civil equality are taking place. As in other European countries, significant socio-

political transformations in Ukraine were also due to the national revolution of 1648–1676. 

Analyzing the events in Ukraine in the mid-seventeenth century as a component of the 

pan-European revolutionary movement, the author considers the attitudinal and ideological 

origins of the Ukrainian revolution. Their common European features, as well as specific 

features are clarified and characterized. In general, the change in the worldview system in 

Ukraine is associated with the renaissance-humanist and reformation ideas that began to 
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spread in the Ukrainian lands without losing its original meaning, but acquiring here a kind of 

national color, aimed at understanding the urgent problems of Ukrainian society. 

In the field of political and legal doctrine, the assertion of the legal worldview takes place, 

replacing the theological. Its classic embodiment became the theory of natural law with its 

concept of inalienable natural human rights as well as the concept of social contract. These 

ideas became, to a greater or lesser extent, the basis of the Ukrainian revolution of the 

seventeenth century. Their embodiment can be found in the works of Ukrainian «Renaissance 

humanists» of the 16th – early 17th centuries: S. Orikhovsky, J. Vereshchynsky, I. Dombrovsky, 

S. Klenovych, S. Pekalid, J. Shchasny-Herburt, K. Sakovych. 

It is found that in the seventeenth century, the works of such prominent political thinkers, 

theorists of natural law as J. Lipsius, G. Grotius, later B. Spinoza, T. Hobbes, S. Pufendorf 

were becoming widespread in Ukraine. They found a favorable ground in Ukraine and directly 

influenced the Ukrainian revolution, as the state and legal ideas of these thinkers became 

especially popular not only among the intellectual elite, but also among the Cossacks – the 

main driving force of the revolution. 

A number of Ukrainian thinkers, despite the fact that until 1649 Ukraine did not have its 

own state, were considering the future path of its political development. Specific plans of 

forming own state are embodied, in particular, in the works of J. Vereshchynsky, P. Mohyla, Y. 

Nemyrych, and others. They became a logical continuation and development of the state 

approaches of Ukrainian Renaissance humanists and reflected the tendency to combine the 

understanding of the history of their own state-building tradition with the study of Western 

experience. The analysis of political and legal ideas of Ukrainian authors, real historical events 

of the seventeenth century testify to the emergence among the Ukrainian population of clear 

tendencies to build their own state. Since then, the idea of the Ukrainian nation-state became 

fundamental to the Cossack state-building and leading in the liberation struggles of the 

Ukrainian people of all subsequent centuries. 

Keywords: Ukrainian statehood, history of philosophy of law, natural law, justice, 

freedom, resistance to government. 
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У статті проаналізовано правову природу Інтернетправа. Досліджено позиції науковців 

щодо сутності Інтернетправа. Доведено, що Інтернет-право – це комплексна галузь 

законодавства, сукупність правових норм, що містяться як у міжнародних нормативно-

правових актах, так і в національному законодавстві різних країн, інших регуляторів, які 

регулюють відносини між учасниками правовідносин, що виникають, змінюються та 

припиняються у цифровому середовищі (у мережі Інтернет). Встановлено, що Інтернет-

право містить норми з різних галузей права та галузей законодавства. Обґрунтовано, що 

ознаками Інтернету є: технічний характер, всесвітній, екстериторіальний характер, наяв-

ність загального доступу для користувачів незалежно від місця перебування, наявність 

логічно пов’язаного глобального адресного простору, базування на Інтернет-протоколі, 

наявність необмеженої величезної кількості користувачів Інтернету, які шукають інформа-

цію, розміщають інформацію в Інтернеті, здійснюють інші права в Інтернеті. Встановлено, 

що до принципів Інтернет-права варто віднести свободу вираження поглядів у мережі 

Інтернет; неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини, 

неприпустимість зловживання технічними знаннями, засобами для досягнення особистих 

інтересів; повагу до результатів інтелектуальної власності, яку використовують у мережі 

Інтернет; неприпустимість зловживання цифровим середовищем для поширення забо-

ронених світовою спільнотою ідей та інші. Доведено, що Інтернет виконує інформаційну, 

комунікаційну, рекламну, комерційну, розважальну, соціальну, освітню функції. 
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Постановка проблеми. У 1990-х роках активно почав розвиватися Інтернет як 
явище технологічного характеру. Його стрімке поширення зумовило необхідність 
появи правового регулювання, яке б об’єктивно могло належно унормувати 
відносини, що почали виникати у зв’язку з використанням мережі Інтернет. Так 
з’явилося поняття, яке можна назвати Інтернет-правом, комп’ютерним правом, 
технологічним правом тощо. Україна певною мірою відстає від країн Європи та 
США у становленні та розвитку саме Інтернет-права, позаяк Інтернет в Україні як 
технологічна система досі розвивається, і досі не всі громадяни з певних причин 
можуть користуватися Інтернетом. Це зумовлено або низькими доходами певної 
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частини населення (і відсутністю економічної можливості доступу до Інтернету), 
або проживання у віддалених сільських районах (де провайдери не зацікавлені у 
встановленні обладнання, завдяки якому буде доступ до Інтернету), або відсутність 
технічних знань, які дає змогу користуватися Інтернетом (це здебільшого проблема 
для людей пенсійного віку). Інтернет-право в Україні не встигає за розвитком 
суспільних відносин, які стрімко вриваються в Інтернет-середовищі. Норми, які 
можна було б об’єднати поняттям Інтернет-права, містяться в різних нормативно-
правових актах. Окрім того, законодавець приймає ці норми хаотично, в міру 
гострої потреби унормувати (закрити прогалину) певні суспільні відносини, які 
вже виникли й активно функціонують у цифровому середовищі. 

Стан дослідження. Правова природа Інтернет-права майже не була предметом 
наукового дослідження у вітчизняній науковій літературі. Переважно досліджу-
вали окремі аспекти Інтернет-правовідносин та їх регулювання. У цьому аспекті 
варто зазначити про наукові дослідження р. Еннана, Є. Литвинова, Н. П. Бааджи, 
О. Селезньової, О. Харитонової та інших. Однак вказані наукові дослідження 
характеризуються різноплановими та протилежними думками щодо правової при-
роди Інтернет-права. Відтак, до кінця нез’ясованою залишається правова природа 
Інтернет-права.  

Цілями статті є характеристика Інтернет-права як комплексної галузі законо-
давства, обґрунтування висновків щодо правової природи Інтернет-правовідносин, 
Інтернет-права. 

Завданням статті є визначити поняття Інтернет-права, Інтернету, охаракте-
ризувати його ознаки, визначити принципи Інтернет-права.  

Виклад основного матеріалу. Інтернет – це цифровий віртуальний простір, 
який не має кордонів. Цей віртуальний простір потребує регулювання, але не 
заурегульованості. Правова природа Інтернет-права не до кінця з’ясована і зрозуміла 
вітчизняним науковцям і практикам. Хоча закордоном вже доволі давно тривають 
дискусії щодо правової природи Інтернет-права. Що собою являє Інтернет-право: 
галузь права, галузь законодавства, інститут права – питання і досі дискусійне. 

На нашу думку, Інтернет-право – це комплексна галузь законодавства, сукуп-
ність правових норм, що містяться як у міжнародних нормативно-правових актах, 
так і в національному законодавстві різних країн, інших регуляторах, які регулюють 
відносини між учасниками правовідносин, які виникають, змінюються та припи-
няються у цифровому середовищі (у мережі Інтернет).  

Інтернет-право охоплює норми з нормативно-правових актів з різних галузей 
права і галузей законодавства різних країн, які врегульовують відносини в 
Інтернеті. Відтак, відзначаємо і комплексний характер регулювання, і наявність 
регуляторів з різних держав. 

У науковій літературі відзначають, що синонімічними поняттями до Інтернет-
права є «кібернетичне право» і «право віртуального простору» [6, с. 3]. 

Погоджуємося з р. Еннаном, що немає єдиних правил доступу до інформації в 
Інтернеті, оскільки на відміну від будь-якого іншого соціального середовища, 
мережа Інтернет не є територіально відокремленою і централізовано керованою 
системою, що дає підстави розглядати її як якісно нове явище з новими правилами 
взаємодії [2].  

Тому р. Еннан робить слушний висновок про те, що правові норми, які 
регулюють діяльність у мережі Інтернет, мають змішаний приватно-публічний 
характер, тобто, з одного боку, у мережі превалює приватна ініціатива та договірне 
регулювання (а також саморегулювання) її учасників, а тому певна частина норм 
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права щодо мережі Інтернет має диспозитивний характер, водночас, з іншого боку, 
в електронно-цифровому середовищі мережі Інтернет також діють імперативні 
норми права, які характеризуються детальністю регламентації правил поведінки 
суб’єктів права, що свідчить про складний характер правового регулювання 
відносин у цій сфері, що поєднує диспозитивні та імперативні засади [2]. Дійсно 
Інтернет-право не можна вважати винятково інститутом приватного права, оскільки 
норми публічного права також є важливим регулятором вказаних відносин. 

На думку О. Селезньової, Інтернет-право – це не галузь права, а інститут 
інформаційного права, і разом з іншими інститутами воно входить до складу 
підгалузі інформаційного права – зв’язкового права [7, с. 239]. Погоджуємося з 
цією думкою частково. Справді Інтернет-право – це не галузь права, а, наголо-
шуємо, галузь законодавства. Водночас, уважаємо, недоцільно звужувати правову 
природу Інтернет-права лише до інституту права інформаційного. Станом на 
сьогодні численні права, а не лише право на інформацію, можна здійснювати в 
мережі Інтернет [8, с. 128]. 

Під Інтернет-правом О. Харитонова, Є. Харитонов розуміють всю сукупність 
норм і правил, які стосуються інформаційно-комунікаційної активності в Інтернеті 
[9, с. 33]. 

Зокрема, Є. Литвинов визначає Інтернет-право як інститут права, як децентра-
лізоване об’єднання норм і правил, повністю самостійно і незалежно від загальних 
правових поглядів, і насамперед від сформованих поглядів на систему права [6, 
с. 5]. Аналізуючи вказану позицію, виникає питання – інститутом якого саме права 
є Інтернет-право? Автор не дає відповіді на це запитання. 

На думку Н. П. Бааджи, Інтернет-правовідносини є різновидом інформаційних 
правовідносин, які виникають, змінюються і припиняються у віртуальному 
просторі та регулюються нормами різних галузей права [1, с. 115]. Погоджуємося, 
що власне різні галузі права дотичні до регулювання Інтернет-відносин, оскільки 
ці відносини є доволі різноплановими. Водночас не вважаємо Інтернет-правовід-
носини суто інформаційними, оскільки це доволі звужений підхід до їх розуміння. 
У зв’язку цим Є. П. Литвинов вказує, що Інтернет-відносини – це особливі 
відносини, які виникають у результаті впливу норм інформаційного, міжнародного 
та інших галузей права на поведінку людей у цьому середовищі [3, с. 148]. Не 
вдаючись у детальний аналіз цього поняття, відзначаємо регулятивний вплив 
різних галузей права на відносини, які виникають у мережі Інтернет. Більше того, 
на нашу думку, майже всі відносини станом на сьогодні тією чи іншою мірою 
виходять у мережу Інтернет. І ці відносини врегульовані цивільним правом, інфор-
маційним правом, ІТ-правом, правом інтелектуальної власності тощо.  

Подібний висновок зробила і К. Єфремова, яка відзначає, що Інтернет-право-
відносини існують у віртуальному просторі, регулюються нормами різних галузей 
права, але залежні від наявних кордонів та особливостей національних законо-
давств суб’єктів таких відносин, від особливостей правового режиму доступу до 
інформації про їх учасників [3]. 

Погоджуємося з позицією О. Харитонової та Є. Харитонова, які слушно 
наголошують, що Інтернет-відносини врегульовані нормами як приватного, так і 
публічного права, і залежно від того, чи є відносини публічно-правовими чи 
приватноправовими, визначається їхній зв’язок з певною галуззю права [9, с. 35]. 

Про те, що Інтернет-право є комплексною галуззю законодавства, свідчить і 
те, що Інтернет-право містить норми з різних галузей права та галузей законо-
давства. Зокрема: 
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– цивільне та господарське право унормовує здійснення майнових і особистих 
немайнових прав у мережі Інтернет, в тому числі у сфері господарювання; 

– право інтелектуальної власності врегульовує використання об’єктів авторсь-
кого права, торговельних марок тощо в мережі Інтернет;  

– інформаційне право визначає порядок збирання інформації з Інтернету, поши-
рення інформації в Інтернеті, зберігання інформації, стягнутої з Інтернету тощо; 

– ІТ-право унормовує відносини електронної комерції, визначає правовий 
режим доменного імені; 

– кримінальне право передбачає кримінально-правовий захист від кіберзло-
чинності, шахрайств в Інтернеті; 

– процесуальне право унормовує порядок подання та використання електрон-
них доказів, визначає порядок функціонування системи електронного суду; 

– конституційне право передбачає можливість здійснення окремих прав у 
мережі Інтернет, наприклад, права на свободу вираження поглядів, права на 
інформацію тощо; 

– адміністративне право унормовує порядок надання адміністративних послуг 
з використанням ресурсів мережі Інтернет. 

Це не вичерпний перелік галузей права та галузей законодавства, які певною 
мірою врегульовують відносини в мережі Інтернет. 

У зв’язку з вищенаведеним можна було би стверджувати, що Інтернет-права 
не існує, оскільки відносини, які виникають, існують, змінюються і припиняються 
в Інтернеті, врегульовані нормами різних галузей права та галузей законодавства. 
А відтак, нібито немає потреби виокремлювати саме Інтернет-право. Водночас 
вважаємо такий підхід некоректним, оскільки Інтернет як віртуальне середовище 
стає місцем для здійснення численних прав людини. Чимало людей «живуть» в 
Інтернеті, при цьому реалізовуючи належні їм права, гарантовані нормативними 
актами у різних сферах. Інтернет-право врегульовує відносини, які власне існують 
лише у віртуальному просторі та отримує власні засади (принципи) правового 
регулювання, про що йтиметься нижче.  

Відзначаємо усталені підходи, відповідно до яких Інтернет не має єдиного 
централізованого управління та відповідно єдиних правил користування. Центра-
лізовано визначаються лише технічні правила використання адресного простору 
(йдеться про Інтернет-протокол, доменні імена). Цю діяльність здійснює ICANN 
(Інтернет-корпорація з присвоєння імен та номерів). Технічне обслуговування 
Інтернету здійснюють інші комерційні та некомерційні організації.  

Для розуміння суті Інтернет-права доцільно з’ясувати, що таке Інтернет. 
Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» Інтернет визначається як 
всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобаль-
ним адресним простором та ґрунтується на Інтернет-протоколі, визначеному 
міжнародними стандартами. 

Зокрема, р. Еннан відзначає, що ознаками Інтернету є: 
1) забезпечення обміном інформацією та іншими електронними даними; 
2) глобальний, екстериторіальний, міжнародний характер Інтернету;  
3) відкритість для використання будь-якими суб’єктами [2].  
Погоджуємося з вказаною позицією і відзначаємо, що, на нашу думку, 

ознаками Інтернету є: 
1. Технічний характер (Інтернет – це результат інформаційних технологій); 
2. Всесвітній, екстериторіальний характер (Інтернет є всесвітньою віртуаль-

ною мережею); 
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3. Загальний доступ для користувачів незалежно від місця перебування (це 
інформаційна система загального доступу, тобто сукупність телекомунікаційних 
мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних); 

4. Наявність логічно пов’язаного глобального адресного простору (адресний 
простір мережі Інтернет – це сукупність адрес мережі Інтернет); 

5. Базування на Інтернет-протоколі; 
6. Наявність необмеженої величезної кількості користувачів Інтернету, які 

шукають інформацію, розміщають інформацію в Інтернеті, здійснюють інші права 
в Інтернеті. 

Власне вказані ознаки зумовлюють певною мірою і сферу правого регулю-
вання Інтернет-права. Норми Інтернет-права покликані врегулювати: 

– відносини, які виникають щодо результатів інформаційних технологій, які 
використовуються в цифровому середовищі, у віртуальному середовищі; 

– відносини, які виникають у процесі функціонування телекомунікаційних 
мереж та використання засобів для накопичення, обробки, зберігання та пере-
давання даних (це відносини між провайдерами, операторами, користувачами, 
хостинг-провайдерами, реєстраторами тощо); 

– відносини щодо набуття та використання доменних імен; 
– відносини, які виникають у зв’язку зі здійсненням багатьох прав людини в 

мережі Інтернет. 
Засади (принципи) правового регулювання відносин в Інтернеті певною мірою 

дублюють засади ІТ-права, які наводяться у науковій літературі [4, с. 16‒18]. Тому 
вважаємо, що до принципів Інтернет-права варто віднести: 

– свободу вираження поглядів у мережі Інтернет; 
– неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини 

(зокрема, дотримання права на приватність у цифровому середовищі); 
– неприпустимість зловживання технічними знаннями, засобами для досягнен-

ня особистих інтересів (що зумовлено різним рівнем технічних знань); 
– повагу до результатів інтелектуальної власності, яку використовують у 

мережі Інтернет; 
– неприпустимість зловживання цифровим середовищем для поширення забо-

ронених світовою спільнотою ідей (фашизму, розпалювання расової, релігійної та 
інших форм людської ворожнечі, порнографії тощо); 

– соціальну довіра; 
– анонімність користувачів (хоча доволі часто багато веб-сайтів здійснюють 

цифрову ідентифікацію в той чи інший спосіб); 
– посилений захист персональних даних (зокрема, йдеться про GDPR, згоду на 

обробку персональних даних тощо); 
– встановлення можливості обмеження доступу до Інтернету урядом певної 

держави, зокрема в інтересах національної безпеки; 
– широке застосування законодавства США та ЄС при вирішенні спорів, які 

виникають з приводу інформації, що розміщена в мережі Інтернет (зокрема, 
GOOGLE, FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE при вирішенні спорів керуються 
законодавством США). 

Відзначаємо також наявність різних регуляторів відносин у мережі Інтернет – 
договори, моральні засади суспільства, звичай тощо.  

Інтернет-право при регулюванні відносин повинно враховувати мету функ-
ціонування Інтернету. Безумовно, йдеться, перш за все, про поширення інформації, 
яка може бути різних видів, про збір інформації для особистих, навчальних, 
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робочих чи інших потреб, про обмін інформацією. Водночас не лише інформацій-
ний аспект важливий для Інтернет-права. Станом на сьогодні багато видів 
підприємницької діяльності вийшли в «он-лайн». Тому і реклама, маркетинг, пошук 
покупців, клієнтів також активно здійснюються в Інтернет-просторі. Електронна 
комерція здобула новий поштовх і фактично всі її види успішно розвиваються в 
Інтернеті (бізнес до бізнесу (B2B), бізнес до споживача (B2C), споживач до 
споживача (C2C) та ін.). Окрім того, вже неодноразово згадувалося про можливість 
здійснення різних прав людини в Інтернеті. 

Відзначаємо і функції Інтернету, до яких доцільно віднести: 
– інформаційну (пошук і збір інформації, обмін інформацією); 
– комунікаційну (спілкування в мережі через чати, месенджери, електронну 

пошту); 
– рекламну (розміщення прямої і непрямої реклами в мережі Інтернет для 

просування товарів і послуг); 
– комерційну (використання мережі Інтернет в роботі, зокрема, використання 

певних професійних веб-ресурсів, електронна комерція тощо); 
– розважальну (можливість скачування і використання комп’ютерних ігор, 

відповідних додатків на телефонах, розважальних відео тощо); 
– соціальну (віртуальне спілкування, в тому числі через соціальні мережі); 
– освітню (використання різноманітних освітніх Інтернет-ресурсів для здобуття 

різних видів освіти, використання мережі Інтернет для дистанційного навчання тощо). 
Функції Інтернету визначають напрями правового регулювання вказаних 

відносин, а, отже, мають безпосередній вплив на формування Інтернет-права. 
Висновки. Доведено, що Інтернет-право – це комплексна галузь законодавства, 

сукупність правових норм, що містяться у міжнародних нормативно-правових 
актах, так і в національному законодавстві різних країн, інших регуляторів, які 
регулюють відносини між учасниками правовідносин, які виникають, змінюються 
та припиняються у цифровому середовищі (у мережі Інтернет). 

Обґрунтовано, що ознаками Інтернету є: технічний характер, всесвітній, ексте-
риторіальний характер, наявність загального доступу для користувачів незалежно 
від місця перебування, наявність логічно пов’язаного глобального адресного 
простору, базування на Інтернет-протоколі, наявність необмеженої величезної кіль-
кості користувачів Інтернету, які шукають інформацію, розміщують інформацію в 
Інтернеті, здійснюють інші права в Інтернеті. 

Доведено, що норми Інтернет-права врегульовують відносини, які виникають 
щодо результатів інформаційних технологій, які використовують у цифровому 
середовищі, у віртуальному середовищі; відносини, які виникають у процесі 
функціонування телекомунікаційних мереж та використання засобів для накопи-
чення, обробки, зберігання та передавання даних (це відносини між провайдерами, 
операторами, користувачами, хостинг-провайдерами, реєстраторами тощо); відно-
сини щодо набуття та використання доменних імен; відносини, які виникають у 
зв’язку зі здійсненням багатьох прав людини в мережі Інтернет. 

Встановлено, що до принципів Інтернет-права варто віднести свободу вира-
ження поглядів у мережі Інтернет; неприпустимість свавільного втручання у сферу 
особистого життя людини, неприпустимість зловживання технічними знаннями, 
засобами для досягнення особистих інтересів; повагу до результатів інтелектуаль-
ної власності, яка використовується в мережі Інтернет; неприпустимість зловжи-
вання цифровим середовищем для поширення заборонених світовою спільнотою 
ідей; соціальну довіру; анонімність користувачів; посилений захист персональних 
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даних користувачів; встановлення можливості обмеження доступу до Інтернету 
урядом певної держави, зокрема в інтересах національної безпеки; широке засто-
сування законодавства США та ЄС при вирішенні спорів, які виникають з приводу 
інформації, що розміщена в мережі Інтернет. 
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The article considers the legal nature of Internet law. The opinions of the scholars on the 

essence of Internet law are studied. It is established that the legal nature of Internet law is not 

comprehensively understood in the scientific literature. Internet law covers the rules of various 

branches of law as well as legislation of different countries, which govern relations on the 

Internet. It is concluded that the synonyms to Internet law are computer law, cybernetic law 

and virtual space law.  

It is also stated that the Internet does not have a single centralized administration and a 

single set of rules for use. Only technical rules for the use of the address space (Internet 

protocol, domain names) are centralized. It is proved that Internet law is a complex branch of 

law, a complex of legal norms contained in the international legal acts, as well as in the 

national legislation of different countries, other rules that regulate the relations between the 

participants that arise, change and terminate in the digital environment (on the Internet).  

In addition, it is argued that Internet law cannot be regarded solely as an institution of 

private law, because the rules of public law are considered also an important regulator of such 

relationships. It is established that Internet law contains rules from different branches of law as 

well as branches of legislation.  

It is emphasized that the Internet is a worldwide information system for general access, 

logically linked to the global address space and based on the Internet protocol defined by 

international standards. The following features of the Internet are highlighted: its technical 

character, universality, interoperability, availability of universal access for users regardless of 

location, availability of a logically linked global address space, based on Internet Protocol, the 

presence of an unrestricted large number of Internet users who seek information, post 

information on the Internet, exercising other rights on the Internet.  

Moreover, it is established that the principles of Internet law should include the freedom 

of expression on the Internet; non-compulsory intrusion into the personal sphere of life of 

individuals, as well as non-compulsion for misuse of technical knowledge and means of 

pursuing individual interests; respect for the results of intellectual property used on the 

Internet; non-competence in using digital media for the dissemination of ideas not permitted by 

the rest of the world.  

Consequently, it is argued that Internet law, when regulating relations, shall take into 

account the purpose of the Internet functioning. It is reported that the Internet performs 

informational, communication, advertising, commercial, entertaining, social, educational 

functions. The functions of the Internet determine the scope of the legal regulation of the 

relations under analysis, and have an indirect impact on the formation of Internet law. 

Keywords: digital law, user, branch of legislation, principles, human rights. 
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ОХОРОНА ПРАВ НА БАЗИ ДАНИХ 
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У статті досліджено стан правового регулювання баз даних за національним 

законодавством та правом ЄС. Встановлено ознаки бази даних як об’єкта авторського 

права, що є сукупністю творів або будь-якої іншої незалежної інформації. Умовою надання 

правової охорони автору бази даних є дотримання авторських прав на її складові. Підбір і 

розташування складових частин бази даних та її упорядкування має бути результатом 

творчої праці автора.  

Проаналізовано положення Директиви ЄС щодо правового режиму баз даних. 

Встановлено, що оригінальні бази даних охороняються як об’єкти авторського права з виз-

нанням за їх автором відповідних особистих немайнових та майнових прав. Неоригінальні 

бази даних захищені правами особливого роду – sui-generis. Права особливого роду 

надаються розробнику баз даних незалежно від того охороняється така база даних 

авторським правом чи ні. 

Відповідні положення про право sui-generis пропонуються у проекті Закону «Про 

авторське право і суміжні права». Запропоновано уточнити поняття «виробник бази 

даних», закріпити особисті немайнові права, уточнити зміст майнових прав розробника 

неоригінальної бази даних, визначити можливі випадки вільного використання таких баз 

даних в освітніх, навчальних цілях без мети їх комерційного використання. 

Ключові слова: компіляція даних, авторське право, особливі права. 
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Розвиток сучасного інформаційного суспільства немислимий без використання 
різноманітних баз даних, особливо у цифровому середовищі. Тому дослідження 
проблем правового регулювання баз даних є актуальним. Окрім цього, Україна, 
ставши учасником різних міжнародних договорів, у тому числі Угоди про асоціацію, 
взяла на себе відповідні зобов’язання щодо гармонізації національного законо-
давства з правом ЄС. Чинне законодавство визнає бази даних самостійним об’єктом 
авторського права. В ЄС правова охорона надається і неоригінальним базам даних, 
розробник яких вніс значні інвестиції у їх створення. 

Дослідженню правового режиму оригінальних та неоригінальних баз даних 
присвячено низку наукових праць: С. Литвина, О. Яременко, А. Петренко, І. Малі-
новської, В. Дроб’язко. 

З оновленням національного законодавства у сфері інтелектуальної власності 
дослідження проблем охорони баз даних дає можливість закріпити оптимальні та 
ефективні правові підходи. Також важливо з’ясувати специфічні ознаки бази 
даних, що дає змогу розмежувати її від інших об’єктів авторського права, виявити 
сутність правової охорони авторським правом та правом sui-generis.  

Бази даних є об’єктами авторського права – п. 4 ст. 8 Закону «Про авторське 
право і суміжні права» [5]. Про бази даних як про окрему групу об’єктів авторсь-
кого права зазначено у п. 3 ст. 433 ЦК України [9].  
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Згідно зі ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» база 
даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-якої іншої неза-
лежної інформації у довільній формі, в тому числі – електронній, підбір і 
розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої 
праці, і складові частини якої є доступними індивідуально та можуть бути знайдені 
за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів 
(комп’ютера) чи інших засобів. Відповідно до ст. 433 ЦК України компіляції даних 
(бази даних) є об’єктом авторського права, якщо вони за добором або упорядку-
ванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності. 

Можливо виокремити такі ознаки баз даних як об’єктів правової охорони 
авторським правом: 

– Бази даних є сукупністю творів або будь-якої іншої незалежної інформації.  
Відтак, якщо база даних є сукупністю творів, то необхідно, щоб їх викорис-

тання відбувалося з дотриманням авторських прав на ці твори як складових бази 
даних. Якщо ж твори використовуються з порушенням авторських прав на них, то 
правова охорона базі даних не надається. Якщо ж база даних є сукупністю 
інформації, то, очевидно, на розсуд суб’єкта, що розробив відповідну базу даних, її 
правова охорона може здійснюватися авторським правом або як конфіденційна 
інформація. 

Поєднання у базі даних сукупності творів надає їй схожості зі складеним 
твором. Урегульовуючи авторське право на збірники та інші складені твори, у ч. 1 
ст. 19 Закону «Про авторське право і суміжні права» зазначено, що передбачена 
цією частиною правова охорона баз даних не поширюється на самі дані чи 
інформацію і не зачіпає будь-яке авторське право, що належить до самих даних чи 
інформації, які містяться у базі даних. За такого формулювання сплутуються 
поняття об’єктів правової охорони: складений твір, база даних. Оскільки і складе-
ний твір, і база даних є самостійними об’єктами правової охорони авторським 
правом, принципової потреби у їх розмежуванні не виникає. Адже усім об’єктам 
надається однакова правова охорона, в основу якої покладені специфічні презумпції 
(авторства, творчого характеру праці, результатом якої є створений об’єкт), 
надання правової охорони за фактом створення твору без обов’язкової реєстрації 
авторства чи здійснення інших публічних процедур, законодавче визнання осо-
бистих немайнових та майнових прав за автором, використання загальновизнаного 
знаку правової охорони тощо.  

На бази даних, які є результатом творчої праці, можуть поширюватися 
положення про збірники та складені твори. Авторові бази даних, як і автору 
складеного твору, належить авторське право на здійснені ним підбір і розташу-
вання творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці (упорядку-
вання). Автор бази даних, як і упорядник збірника, користується авторським 
правом за умови дотримання ним прав авторів кожного з творів, внесених до бази 
даних. Автори творів, внесених до баз даних, як і до складеного твору, мають 
право використовувати свої твори незалежно від бази даних, якщо інше не 
передбачено авторським договором з упорядником бази даних. 

Авторське право упорядника бази даних, як і автора збірника, не перешкоджає 
іншим особам робити самостійний підбір або розташування тих самих творів та 
(або) інших даних для створення своїх творів.   

– База даних має бути виражена в об’єктивній формі, у тому числі електронній. 
Відтак варто ураховувати, що авторським правом охороняються всі твори: як 

оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від 
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їх призначення, жанру, обсягу, мети. Правова охорона поширюється тільки на 
форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, 
методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо 
вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Вказівка у визначенні 
бази даних на довільну форму її виразу стосується не стільки об’єктивації самої 
бази, як способу, форми самого підбору, поєднання різних елементів, що є її 
складовими. Оскільки база даних є підбором творів чи інформації, то, очевидно, 
вона може існувати у письмовій чи електронній формі. Усна база даних виклю-
чається, оскільки неможливо буде встановити об’єктивність, незмінність самого 
підбору складових бази даних.   

– Підбір і розташування складових частин бази даних та її упорядкування є 
результатом творчої праці.  

Відтак, залежно від того чи є створена база даних результатом творчої праці чи 
ні, різнитиметься і її правова охорона. Загальноприйнятним є поділ баз даних на 
оригінальні, тобто такі, що є результатом творчої діяльності, та неоригінальні. У 
сфері авторського права діє презумпція: якщо не доведено інше, результат інте-
лектуальної діяльності вважається створеним творчою працею. Автору надається 
правова охорона допоки його авторство не буде оспорено у судовому порядку.  

Оскільки творчість притаманна людині, то автором бази даних є її творець – 
особа фізична. Спрацьовує презумпція авторства – за відсутності доказів іншого 
автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику 
твору (презумпція авторства) – ч. 1 ст. 11 Закону «Про авторське право і суміжні 
права». 

База даних може бути створена на виконання трудових обов’язків чи за 
дорученням роботодавця. У такому разі йдеться про службовий твір. Ураховуючи 
суперечність у правовому регулюванні розподілу майнових прав на службовий твір 
між ЦК України та Законом «Про авторське право і суміжні права» приймаємо до 
уваги роз’яснення Постанови Пленуму Верховного суду України від 4 червня 
2010 р. «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 
авторського права і суміжних прав» [4]: майнові права на об’єкт авторського права 
і (або) суміжних прав, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, 
належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, 
де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Таким 
договором може бути як трудовий договір, так і окремий цивільно-правовий 
договір. У відповідних договорах може бути урегульований і порядок здійснення 
майнових прав на таку базу даних.  

Про правову охорону баз даних ідеться у міжнародних документах. Зокрема, у 
ст. 10 Угоди ТРІПС [7] йдеться про охорону баз даних без визначення самого 
поняття: поєднання даних або іншого матеріалу в електронній або іншій формі, 
яка, завдяки відбору або упорядкування його змісту, є інтелектуальним твором, що 
захищається як такий. Такий захист, який не поширюється власне на дані або 
матеріали, надається без порушення будь-якого авторського права, яке вже існує на 
самі дані або матеріали. Тобто йдеться про базу даних як об’єкт авторського права. 

Правовому захисту баз даних присвячена Директива 96/9/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради «Про правовий захист баз даних» від 11 березня 1996 р. [1]. 
Положення Директиви імплементовані у національному законодавстві країн-
членів. Відповідно до ст. 5 Директиви база даних означає зібрання незалежних 
творів, даних чи інших матеріалів, які систематично чи методично упорядковані і 
доступні індивідуально за допомогою електронних та інших засобів. 
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Директивою запропоновано двоякий підхід до правової охорони баз даних: 
оригінальні бази даних охороняються авторським правом, неоригінальні – правами 
особливого роду sui-generis. Причому для визначення того, чи підпадає база даних 
під захист авторського права, не повинен використовуватися жодний інший 
критерій, окрім оригінальності в сенсі інтелектуального творіння автора і, зокрема, 
не повинні застосовуватися ніякі естетичні чи якісні критерії. 

У Директиві зазначено, що поняття «база даних» варто розуміти як таке, що 
охоплює літературні, художні, музичні чи інші зібрання творів або зібрання інших 
матеріалів, таких як тексти, звуки, образи, цифри, факти та дані. Проте записи, 
аудіовізуальні, кінематографічні чи музичні твори як такі не входять до сфери дії 
цієї Директиви. Також положення Директиви не поширюється на комп’ютерні 
програми. 

У національному законодавстві складені твори, бази даних, комп’ютерні 
програми розглядаються як окремі об’єкти правової охорони авторським правом.  

Окрема глава ІІІ Директиви присвячена особливим правам (sui-generis). Ідеться 
про право для розробника бази даних, який продемонструє, що було зроблено 
якісно та/чи кількісно значні інвестиції в отримання, перевірку чи представлення 
вмісту, запобігати витягненню та/чи повторному використанню всього вмісту бази 
даних чи значної її частини у якісному чи кількісному вимірі (ч. 1 ст. 7 Директиви). 

Тобто розробнику бази даних надається право запобігати постійній чи тимча-
совій передачі всього вмісту бази даних чи значної її частини на інший носій 
інформації в будь-який спосіб та в будь-якій формі, а також право дозволяти чи 
забороняти будь-яку форму оприлюднення всього вмісту бази даних чи значної її 
частини шляхом розповсюдження копій, здачі в найм чи інших форм передання. Ці 
права можуть передаватися, призначатися чи надаватися відповідно до договірної 
ліцензії, незалежно від того, чи підлягає відповідна база даних захисту авторським 
правом чи іншими правами, а також незалежно від того, чи підлягає вміст 
відповідної бази даних захисту авторським правом чи іншими правами. 

Директивою встановлено і вичерпання прав, тобто перший продаж копії бази 
даних суб’єктом прав чи з його згоди вичерпує право на контроль за перепродажем 
цієї копії. 

Особливе право, згідно зі ст. 10 Директиви, починається з дня завершення 
створення бази даних та закінчується через п’ятнадцять років з першого січня року, 
який настає після дня завершення. 

Право sui-generis застосовується незалежно від того, чи підлягає відповідна 
база даних захисту авторським правом чи іншими правами. 

Отже, Директива допускає захист бази даних як авторським правом, так і 
правом sui-generis. Тобто і на оригінальну базу даних, що є об’єктом авторського 
права, може поширюватися право sui-generis. 

Показовим у цьому плані є рішення Верховного суду Франції від 23 березня 
2010 р. у спорі між французьким оператором зв’язку France Telecom та компанією 
Lectiel, яка надає послуги з телемаркетингу [8]. France Telecom створила окрему 
базу даних на основі інформації, що міститься в її каталозі абонентів. У цій базі 
зібрана інформація про абонентів France Telecom, які відмовляються отримувати 
пряму рекламу. France Telecom відмовилася безкоштовно розголошувати інфор-
мацію з бази даних та запропонувала Lectiel скористатися платіжною послугою. 
Однак Lectiel вирішила завантажити базу даних без попереднього дозволу France 
Telecom і використати інформацію у власних комерційних цілях без компенсації 
France Telecom. 
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Компанія France Telecom вважала, що розроблена нею база даних має захи-
щатися правом sui generis (урегульоване Кодексом інтелектуальної власності 
Франції). За оцінками експерта інтелектуальний вклад компанії у розробку бази 
даних становив 10,6 млн євро в період з 1992 по 2000 р. 

Lectiel, відповідно, стверджувала, що каталог France Telecom за своєю суттю є 
загальнодоступною базою даних. Довідник є важливим об’єктом у значенні фран-
цузького законодавства про конкуренцію, завантаження якого не повинно вимагати 
попередньої згоди або стягнення будь-якої плати за доступ. 

Верховний суд підтвердив, що база даних France Telecom захищена правом sui 
generis. Судді вважали, що база даних є структурованим цілим, відмінним від 
простого каталогу France Telecom. База даних складається не лише з інформації, 
що надається абонентами, а здебільшого ґрунтується на додатковій інформації, 
наданій переважно France Telecom. Важливим є і факт інтелектуальних інвестицій 
у створення бази даних. Отже, Верховний суд постановив, що France Telecom має 
право на компенсацію за свої права (тобто право sui generis), за умови, що доступ 
до бази даних надається прозоро, об’єктивно та без дискримінації, а плата за 
доступ відображала витрати, понесені France Telecom при розкритті запитуваних 
даних непов’язаній компанії. 

У справі NV Syllepsis проти NV Wolters Kluwers бельгійський суд Брюсселя 
(28 липня 2000 р.) дійшов висновку, що позивач не продемонстрував, що Wolters 
Kluwer порушив його авторські права. 

NV Syllepsis публікував юридичні журнали, що містять звіти про бельгійську 
прецедентну практику та короткі резюме. Wolters Kluwer включив резюме, 
зроблені позивачем, до своєї онлайн-бази даних, де перелічуються посилання на 
публікації бельгійської судової практики, супроводжувані коротким резюме 
кожного випадку. 

В іншій справі Верховний суд Австрії (9 квітня 2002 р.) дійшов висновку, що 
відповідачі порушили право республіки на базу даних sui generis. Позивач, 
Республіка Австрія, запропонував онлайн-версію офіційного реєстру австрійських 
компаній. Відповідачі використовували дані реєстру для оновлення власних баз 
даних. На думку суду, відповідачі витягли значну частину бази даних, не запла-
тивши відповідної винагороди. Суд відхилив заявку про застосування аналогії про 
вільне використання авторських прав, що дозволяє безоплатно використовувати 
державну інформацію. Суд дійшов висновку, що відповідачі порушили право 
республіки на базу даних sui generis. Відповідачам забороняється отримувати дані 
без виплати належної винагороди, однак і Республіка не може вимагати невідпо-
відної винагороди за витягнення з бази даних [10]. 

У Законі «Про авторське право і суміжні права» про право sui-generis йдеться у 
ст. 10, нормами якої визначені об’єкти, що не охороняються. Видається, що назва 
зазначеної статті юридично некоректна. Адже не йдеться про об’єкти, що не 
охороняються взагалі. Перелічені у ст. 10 Закону об’єкти не є власне об’єктами 
авторського права. Права на них охороняються, але не авторським правом. Згідно з 
п. е) ст. 10 Закону розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, 
телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям 
оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право 
особливого роду) авторським правом не охороняються. Але у Законі не розкри-
вається зміст права sui-generis.  

Про необхідність законодавчого визначення змісту особливого права на 
неоригінальні бази даних фахівці зазначали давно. Зокрема, В. Дроб’язко пропо-
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нував розглядати право sui generis як суміжне право та обґрунтував необхідні зміни 
до Закону «Про авторське право і суміжні права» [2, с. 30‒31]. Висловлені пропо-
зиції про урегулювання права sui generis у Законах «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» та «Про інвестиційну діяльність» [3, с. 147].   

Наразі розроблений проект Закону «Про авторське право і суміжні права» [6], 
у якому і запропоновано закріпити право sui generis. У проекті втілені положення 
Директиви. Оригінальні бази даних охороняються авторським правом, неоригі-
нальні – правом особливого роду (sui generis). Причому, як це пропонується у 
Директиві, право sui-generis застосовується незалежно від того, чи підлягає відпо-
відна база даних захисту авторським правом чи іншими правами. 

Виробнику бази даних надається право особливого роду (sui generis) на базу 
даних, якщо ним було зроблено якісно та (або) кількісно значний внесок в 
отримання, перевірку чи подання вмісту бази даних, щоб запобігти вилученню та 
(або) повторному використанню всього вмісту бази даних чи значної її частини у 
якісному чи кількісному вимірі. Тобто не йдеться про базу даних, що є результатом 
творчої діяльності, а про таку, у створення якої вкладені значні ресурси. 

У проекті йдеться про виробника бази даних. Звісно, що база даних є 
результатом праці конкретної фізичної особи чи групи осіб. Але база даних може 
розроблятися юридичною особою з використанням її матеріальних, фінансових, 
організаційних ресурсів. Тому важливо визначитися кому ж належатиме база 
даних. Чи буде вирішуватися питання про розподіл прав особливого роду за ана-
логією з розподілом майнових авторських прав на службові твори? З іншого боку, 
оскільки розробка баз даних вимагає певних інвестиційних вкладень і, якщо такі 
здійснює юридична особа-роботодавець, то доцільно саме за нею визнавати права 
sui generis. Відтак, необхідна і пряма законодавча вказівка щодо визначення 
суб’єктного складу на неоригінальну базу даних.    

Як закладено у Директиві, так і у проекті Закону запропоновано, що право 
особливого роду починає діяти з дати закінчення виготовлення такої бази даних та 
спливає через п’ятнадцять років, рахуючи від початку року, наступного за датою 
закінчення виготовлення бази даних. Права на неоригінальну базу даних можуть 
передаватися на підставі ліцензійних договорів, ліцензій та на інших правових 
підставах у комерційне використання, аналогічно як і майнові авторські права. 
Оскільки неоригінальна база даних є результатом вкладення значних інвестицій у її 
створення, то надання автору упродовж п’ятнадцяти років права sui generis 
покликане компенсувати йому понесені витрати. 

Закріплення різних правових підходів щодо охорони баз даних уже породжує 
низку прикладних питань. Адже оригінальна база даних може охоронятися як 
авторським правом, так і правом sui generis. Очевидно, що розробник має визна-
чатися з обранням правового режиму. Неоригінальна база даних охороняється 
правом sui generis. Якщо для сповіщення про авторські права, розробник бази може 
використовувати загальновизнаний знак охорони ©, то сповіщення про особливі 
права можливе на умовах договору з користувачами бази даних. Потенційні 
користувачі можуть з’ясовувати у розробника про належні йому права. Відтак, 
опираючись на право sui generis, розробник може допускати зловживання, зави-
щуючи ціну чи висувати інші обтяжливі умови використання. З іншого боку, 
неправомірне використання баз даних, що охороняються правом sui generis, може 
спричинити збитки для її розробника. Відтак, важливо збалансувати дію прав 
особливого роду та недопустимість недобросовісної конкуренції на ринку. Наразі 
конкурентне законодавство не містить приписів щодо неправомірного використання 
неоригінальних баз даних, так і щодо неможливості зловживання правами sui generis.   
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Проектом встановлено, що особи, яким належить право особливого роду, 
можуть звертатися за захистом у встановленому порядку до суду та інших органів 
відповідно до їх компетенції. Тобто такі права захищаються способами, що 
встановлені для захисту авторських/суміжних прав.  

Окрім визнання права sui generis та строків його чинності, у проекті відсутня 
конкретизація щодо змісту цього права. Оскільки йдеться про забезпечення 
комерційного використання неоригінальної бази даних, то визнання та закріплення 
особистих немайнових прав розробника (упорядника) не настільки важливе для 
нього. Але право sui generis мало б охоплювати і особисті немайнові права розроб-
ника – право зазначати своє ім’я на примірнику бази даних, згадувати це ім’я при 
використанні бази даних. Доцільно визначитися і з майновими правами особливого 
роду. Якщо ці права аналогічні майновим авторським правам, то необхідною є 
відповідна законодавча вказівка. Очевидно, що треба встановити і випадки 
вільного використання неоригінальної бази даних, за яких допустиме безоплатне їх 
використання для освітнього, навчального процесу, без комерційної мети.  

У проекті Закону «Про авторське право і суміжні права» пропонується 
закріпити право sui generis на неоригінальні об’єкти, згенеровані комп’ютерною 
програмою (програмами), без безпосередньої участі фізичної особи в їх утворенні. 
Суб’єктами права sui generis на неоригінальні об’єкти, згенеровані комп’ютерною 
програмою (програмами), є особи, які мають виключне майнове право на цю 
комп’ютерну програму (програми): автори комп’ютерної програми (програм), їх 
спадкоємці або особи, яким автори чи їхні спадкоємці передали (відчужили) свої 
майнові права на комп’ютерну програму (програми). Так от, щодо таких об’єктів у 
проекті прямо прописано, що суб’єкт права sui generis на неоригінальний об’єкт, 
згенерований комп’ютерною програмою (програмами), не має особистих немайно-
вих прав на такий об’єкт, що є логічним. Такий суб’єкт має той самий обсяг 
майнових прав, що передбачений для суб’єктів авторського права. Також чітко 
визначено зміст майнових прав на неоригінальний об’єкт, згенерований комп’ютер-
ною програмою (програмами), можливість їх передання на підставі договорів, що 
опосередковують передання майнових авторських прав, можливість вільного 
використання такого об’єкта аналогічно як це встановлено для об’єктів авторсь-
кого права. Видається, що такої чіткості вимагають і ті норми проекту, що 
закріплюють право sui generis на неоригінальні бази даних. 

Висновки. Закріплення на законодавчому рівні права sui generis на неоригі-
нальні бази даних є позитивним кроком, що свідчить не тільки про виконання 
взятих державою зобов’язань з гармонізації національного законодавства з правом 
ЄС. Важливо, що відповідні суспільні відносини зі створення та використання баз 
даних, розробник яких вніс значні інвестиції у їх створення, отримують законодав-
че регулювання, що апробоване європейською практикою. Варто також відповідні 
положення законопроекту конкретизувати чіткими приписами щодо суб’єктів sui 
generis, особистих немайнових прав, змісту майнових прав розробників, випадків 
вільного використання неоригінальних баз даних.  
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The state of legal regulation of databases according to the national legislation and EU 

laws is discovered. Pursuant to the national legislation, a database is a separate object of 

copyright – a complex of compositions, data or any other independent information in a 

freeform, including electronic, the components selection and disposition of which are available 

individually and can be found with the use of special searching system on electronic devices 

(computer) or other means. Since database is a complex of compositions, its application shall 

be carried out with the abidance of copyright on these compositions as the components of a 

database. If compositions are used with the copyright infringement, legal protection to a 

database cannot be provided. 

The author of a database is its creator – a natural person. In the absence of proof to the 

contrary, the author of a composition (including databases) is a person, indicated as an author 

on the origin or copy of the composition (presumption of authorship). 

Database can be created during performance of the work duties or by the errand of the 

employer. The proprietary rights on the object of copyright and (or) related rights, which was 

created in connection with performance of the labour contract, belong mutually to the 

employee, who created such an object and to a legal or natural person, where or who he is 

working for, if the opposite is not established by a contract (either a labour contract or a 

separate civil contract). The procedure of performing the proprietary rights on such a database 

can be regulated by the corresponding contracts.  

The provisions of the TRIPS, EU Directive on legal protection of databases are analyzed. 

It is established that original databases are protected as the objects of copyright with the 

recognition of the corresponding non-property and proprietary rights of its author. Non-original 

databases are protected by exclusive rights – sui generis. Exclusive rights are guaranteed to 

the creator of a database irrespective of the eligibility of that database for the protection by 

copyright or by other rights. Thereby, the Directive permits the protection of a database not 

only by copyright, but by the sui generis right as well. Consequently, the sui generis right can 

be spread on the original database, which is an object of copyright. 

The legislation of Ukraine does not provide the sui generis right to non-original databases 

for the present. Corresponding provisions are proposed in the draft «On the Copyright and 

Related Rights». It is proposed to establish personal non-property rights, to define the 

contents of a proprietary right of the non-original database creator more accurately, determine 

possible cases of such databases free usage in educational, studying purposes without the 

aim of commercial usage. 

Keywords: database, copyright, exclusive rights. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
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ІНСТИТУТ ПРЕФЕКТА: ФРАНЦУЗЬКИЙ ДОСВІД 
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

М. Камінська 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: mar_kam@ukr.net 

Розглянуто особливості французької моделі інституту префекта і проаналізовано 

вплив децентралізації державної влади на розвиток правового статусу префекта.  

Охарактеризовано основні повноваження префекта як представника держави на 

відповідних рівнях адміністративно-територіального устрою і встановлено, що внаслідок 

реформи децентралізації виконавчі повноваження передано від префектів до голів рад 

департаментів і регіонів. З’ясовано, що на рівні парламентських ініціатив спостерігається 

зацікавленість у посиленні ролі субпрефекта як рівня представництва держави найбільш 

наближеного до населення.  

Значну частину дослідження присвячено розгляду питання взаємодії префекта з 

органами місцевого самоврядування, зокрема нагляду за дотриманням законності. Висвіт-

лено механізми контролю та виявлено, що через контроль за легітимністю актів органів 

місцевого самоврядування проявляється непрямий вплив префекта на прийняття рішень 

на місцевому рівні. З’ясовано, що в процесі децентралізації його вплив на органи місцевого 

самоврядування значно пом’якшився, адже внаслідок проведеної реформи, замість опіки 

префектові надано компетенцію нагляду за їхньою діяльністю. 

Зважаючи на вищезазначене, зроблено висновок, що префект виступає гарантом 

унітарності республіки, забезпечує дотримання громадського порядку й однакове застосу-

вання закону на всій території. Окрім того, його функції як представника держави спря-

мовані на партнерську взаємодією з органами місцевого самоврядування. 

З огляду на отримані результати, позитивний досвід Французької республіки може 

бути застосовано для успішного просування вітчизняної реформи децентралізації та вико-

ристано для подальших досліджень за цим напрямом. 

Ключові слова: префект департаменту, субпрефект, деконцентровані органи влади, 

адміністративний контроль, нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.064 

Постановка проблеми. Задекларована реформа з децентралізації влади в 
Україні, започаткована ще у 2014 р., передбачає впровадження інституту префекта. 
Питання набуває особливої актуальності, оскільки подальші напрями розвитку 
реформи залишаються невизначеними. Незважаючи на висловлені наміри влади 
продовжити цю реформу, законопроект про внесення відповідних змін і доповнень 
до Конституції відкликано Президентом. Тож, звернення до ефективного фран-
цузького досвіду децентралізації буде доречним для вдосконалення концепції 
реформування та створення інституту префекта в Україні як важливого засобу 
взаємодії між державною владою та органами місцевого самоврядування.  
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Стан дослідження. Окремі аспекти цієї проблематики стали предметом 
дослідження та відображені у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Вартий 
уваги доробок українських авторів Ю. Ганущака та І. Чипенко щодо статусу і 
діяльності французьких префектів з відсиланням до українських реалій і перспек-
тив. О. Марцеляк досліджує законодавче забезпечення статусу префектів. Л. Прудиус 
аналізує управлінський аспект інституту префекта. А. Панов розглядає префектури 
з погляду територіальної організації влади у Франції. П. Гураль торкається питання 
префектів у контексті французької моделі місцевого самоврядування. Французькі 
дослідники Г. Танґі і Ж.-І. Лалларт розглядають розвиток інституту префекта в 
історичній ретроспективі. А. Буйон досліджує проблему в контексті адміністра-
тивної організації території. П. Мбонго ‒ через взаємодію префектів із мерами у 
межах забезпечення і дотримання правопорядку. Аналізуючи еволюцію та перспек-
тиви децентралізації, торкається питання повноважень префекта Ж.-М. Понтьє. 

Однак проведені дослідження потребують доповнення та більш ґрунтовного 
аналізу, аби виокремити досвід, який може бути застосовано для успішного 
просування вітчизняної реформи децентралізації. 

Мета статті ‒ з’ясувати особливості французької моделі інституту префекта у 
контексті децентралізаційних процесів. Для досягнення цієї мети ставимо такі 
завдання: визначити правовий статус префекта в умовах децентралізації, описати 
функції та повноваження префекта, проаналізувати методи адміністративного 
контролю, охарактеризувати динаміку його взаємовідносин з органами місцевого 
самоврядування.  

Виклад основного матеріалу. Інститут префекта існує в багатьох країнах і в 
кожній з них має свої особливості. Але саме французька модель, яка формувалася 
упродовж тривалого часу, вдосконалюючись у відповідь на управлінські виклики 
та децентралізаційні процеси, стала зразком для багатьох європейських країн з 
унітарним територіальним устроєм. 

Історично склалося так, що становлення французької держави відбувалося на 
жорстких централістських засадах. Посаду префекта (у перекладі з латинської ‒ 
очільник) було запроваджено ще у наполеонівські часи, зокрема у лютому 1800 р., з 
метою встановлення повного контролю над усією державною територією. Проте, 
якщо в епоху Наполеона інститут префекта було задумано як базовий елемент 
ієрархічної системи державної влади, то з розвитком децентралізаційних процесів 
він став важливою ланкою управління в департаменті. Відтоді функції префекта 
зазнали розвитку від абсолютного контролю над територіями до представництва 
держави на місцях та нагляду за дотриманням законності органами місцевого 
самоврядування. У цьому полягає особливість сучасної французької моделі адміні-
стративно-територіального устрою, для якої характерні, як слушно зазначив 
П. Гураль, більш високий рівень централізації та поєднання місцевого самовря-
дування і державного управління [1, с.31].  

Переломним моментом у розвитку інституту префекта, коли, за словами 
французького дослідника Н. Када, похитнулася традиційна концепція префектури, 
був 1982 р. [8, с. 97]. З прийняттям закону від 2 березня 1982 р. «Про права і 
свободи комун, департаментів і регіонів», який започаткував процеси децентралі-
зації і встановив новий баланс між державою і місцевими органами влади, вико-
навчі повноваження передано від префектів до голів рад департаментів і регіонів. 
Водночас регіони набули за цим законом статусу територіальних спільнот, тобто 
третього рівня місцевого самоврядування поряд із двома іншими ‒ департаментами 
і комунами. У такий спосіб префекти втратили компетенцію місцевої виконавчої 
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влади, якою були наділені раніше. Окрім того, згаданий закон закріпив статус 
префекта як представника держави на регіональному та департаментальному рівнях, 
водночас позбавивши його опіки над органами місцевого самоврядування та 
надавши йому компетенцію нагляду за їхньою діяльністю. Це зумовило перехід у 
відносинах держави з органами місцевого самоврядування від контролю a priori до 
адміністративного контролю a posteriori, здійснення якого покладено на префекта. 

У процесі децентралізації влади відбулося не лише послаблення традиційної 
«ідентичності префекта» [12, с. 131‒132], але й пошук оптимально ефективної 
конфігурації його повноважень та функцій. Оскільки статус префекта має консти-
туційну основу, то коло його основних повноважень закріплено у чинній Консти-
туції Франції, зокрема у ч. 6 ст. 72 йдеться про трискладову компетенцію: забезпе-
чення національних інтересів, здійснення адміністративного контролю та виконання 
законів [3, с. 47]. З огляду на це, серед основних функцій інституту префекта можна 
виділити не лише адміністративні (управлінські), але й юридичні та політичні. 

Перелік повноважень префектів міститься у декреті «Про повноваження 
префекта, організацію і діяльність служб держави в регіонах і департаментах» від 
29 квітня 2004 р. з подальшими змінами і доповненнями. Відповідно до ст. 1 цього 
декрету префект є «депозитарієм державної влади» в регіоні і департаменті; він 
представляє прем’єр-міністра та міністрів, наглядає за виконанням постанов та 
рішень уряду; керує, у підпорядкуванні до прем’єр-міністра та відповідно до 
чинного законодавства, деконцентрованими цивільними службами держави [6].  

Ця ж стаття дублює положення Конституції про те, що префект забезпечує 
виконання національних інтересів та дотримання законів. Як представник держави, 
префект виступає гарантом її унітарного устрою, принципів неподільності тери-
торії та соборності громадян. У відповідь на потенційні ризики децентралізації він 
забезпечує реалізацію державної політики, адаптуючи її до місцевих умов, вод-
ночас здійснюючи необхідні заходи, аби політика місцевих громад не суперечила 
національним інтересам. Префект забезпечує не лише однакове застосування 
закону на всій території держави, але й рівність усіх осіб перед законом. 

Позаяк префект є деконцентрованим органом державної виконавчої влади, 
територіальним представником президента республіки та уряду загалом і усіх 
міністерств зокрема, то, відповідно, його призначення на посаду відбувається на 
раді міністрів президентом Французької республіки за поданням прем’єр-міністра 
та міністра внутрішніх справ.  

Ще однією особливістю префектів у Франції є те, що вони здійснюють профе-
сійну діяльність державного службовця (вищої категорії А) і з огляду на це 
захищені від зміни політичного курсу. До них застосовують принцип політичної 
неупередженості, тобто заборони у процесі здійснення професійної діяльності 
відкрито висловлювати власні політичні вподобання. До того ж на призначення на 
посаду префекта, як правило, впливає не політична лояльністю до уряду, а профе-
сійні та управлінські якості особи. Адже більшість префектів є випускниками 
Національної школи управління (ENA), яка формує управлінців вищого рівня. 
Такий вишкіл дає значні переваги у кар’єрному просуванні [1, c. 12]. 

Незважаючи на те, що формально префект департаменту може призначатися 
на невизначений термін, все ж існує практика перебування на цій посаді від 2-х до 
5-ти років. Звільнення з посади відбувається без попередження, але, як правило, 
після звільнення він отримує відповідну посаду в системі державної служби [1, 
c. 17]. Однак професійна діяльність префекта обмежена віковим цензом: макси-
мальний граничний вік з травня 2020 поступово продовжено з 65-ти до 67-ми років.  



М. Камінська 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 72 67 

Корпус префектів складається з префектів і субпрефектів. З початку децентра-
лізації не існувало жодної юридичної норми, яка би закріплювала ієрархічне 
підпорядкування префекта департаменту префектові регіону. Оскільки функції 
префекта регіону, як правило, виконує префект того департаменту, в якому 
розташоване головне місто (столиця) регіону, то можна зробити припущення про 
функціональне підпорядкування. У 2010 р. було внесено зміни до згаданого вище 
декрету, за якими у ч. 1 ст. 2 прямо закріплено підпорядкування префектів департа-
ментів префектові регіону, у такий спосіб посилено повноваження останнього [6]. 
Однак це підпорядкування частково обмежене і не стосується повноважень щодо 
здійснення адміністративного контролю, громадського порядку і безпеки насе-
лення, а також в’їзду і перебування іноземців та права притулку на території 
відповідного департаменту.  

Очевидно, що така вертикаль підпорядкування встановлена не лише для зба-
лансування інтересів держави та інтересів населення відповідних територій, але й 
для полегшення просування державної політики на усіх рівнях врядування й 
ефективного контролю управлінських рішень. Поряд із тим префекти департа-
ментів і надалі залишаються відносно самостійними у своїй діяльності. 

Що стосується субпрефектів, то вони прямо підпорядковуються префектові 
департаменту. Адже відповідно до ст. 14 згаданого вище декрету вони виконують 
повноваження, делеговані префектом у межах відповідного округу, і допомагають 
йому виконувати функції представництва держави на відповідній території, 
здійснення адміністративного контролю та консультування територіальних громад 
та їх об’єднань. Окрім того, за дорученням префекта регіону та за згодою префекта 
департаменту він може тимчасово або на постійній основі виконувати окремі місії, 
які представляють регіональний інтерес. 

Останніми роками спостерігається підвищена зацікавленість у посиленні ролі 
субпрефектів та вирівнюванні можливостей очолюваних ними округів. Питання 
щодо зростання кадрових вимог та збільшення ресурсів, спрямованих на вико-
нання їхніх функцій, неодноразово порушують на засіданнях парламенту. Зокрема, 
у висновку фінансової комісії Сенату від 15 лютого 2017 р. наголошено на необхід-
ності провести адміністративну реформу для посилення повноважень субпре-
фектур, як рівня представництва держави найбільш наближеного до населення, та 
систематизувати відносини між префектами і субпрефектами [11].  

Згідно зі згаданим вище декретом префект регіону: 
– виступає гарантом узгодженості дій держави в регіоні; 
– відповідає не лише за виконання внутрішньої державної політики, окрім 

повноважень регіонального агентства з охорони здоров’я, але й політики ЄС, яка 
підпадає під компетенцію держави; 

– упродовж обмеженого періоду, відповідно до власного спеціального розпо-
рядження, може приймати рішення замість префекта департаменту з метою 
координації питань регіонального масштабу: 

– здійснює адміністративний контроль регіональних та міжрегіональних 
публічних закладів, які розташовані на території регіону; 

– після консультацій з комітетом регіональної адміністрації приймає рішення 
про держаний стратегічний план розвитку регіону [6]. 

Натомість префект департаменту, поряд із забезпеченням виконання держав-
ної політики та політики ЄС та здійсненням адміністративного контролю на 
території департаменту: 

– виконує повноваження щодо підтримання публічного порядку та безпеки осіб; 
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– відповідає в межах чинного законодавства за організацію оборони і націо-
нальної безпеки, за підготовку за виконання заходів внутрішньої цивільної та 
економічної безпеки; 

– отримує інформацію від військового органу про справи, які можуть мати 
особливе значення для департаменту; 

– має компетенцію з питань в’їзду та перебування іноземців і надання права 
притулку на території департаменту [6]. 

У кризовий період особлива роль відводиться префектам зон оборони та 
безпеки, які мають виняткові повноваження у випадку надзвичайних ситуацій, 
природних катаклізмів, серйозних загроз громадському порядку та безпеці, у разі 
виникнення ризиків зростання злочинності тощо. Ці зони є адміністративними 
округами, які забезпечують організацію національної оборони, цивільної та еконо-
мічної безпеки. Префекти зон виступають координаторами відповідних служб та 
очолюють комітет, до складу якого входять територіальні префекти та військові 
органи відповідної зони. Префект зони контролює виконання префектами регіонів і 
департаментів їхніх повноважень з питань цивільної оборони. Префектом зони, як 
правило, є префект регіону, в якому розташовані відомчі служби відповідної зони. 

У грудні 2017 р. префектам надано право в окремих випадках на експеримен-
тальному рівні відступати від загальних правил і встановлених норм для спро-
щення адміністративних процедур, за умови, якщо це відповідає загальному 
інтересу територіальних спільнот. Наслідком такого експериментування має бути 
полегшення доступу до адміністративних послуг, публічних допомог та скорочен-
ня термінів процедури розгляду і прийняття відповідних рішень з питань впорядку-
вання території, будівництва, зайнятості населення та здійснення економічної 
діяльності, захисту культурної спадщини і довкілля, спортивної та соціально-
виховної діяльності. Відповідно до декрету від 8 квітня 2020 р. така практика 
поширюється на всю територію Франції (ст. 1, 2) [7].  

Окремої уваги заслуговує також питання взаємодії префекта з органами 
місцевого самоврядування, зокрема, нагляд за дотриманням законності. Саме через 
контроль за легітимністю актів органів місцевого самоврядування проявляється 
непрямий вплив префекта як представника держави і гаранта загального інтересу 
на прийняття рішень на місцевому рівні.  

З початком процесів децентралізації цей вплив суттєво пом’якшується, 
обов’язковою умовою такого нагляду є дотримання конституційних засад місце-
вого самоврядування. Позаяк вільне врядування не передбачає безпосереднього 
підпорядкування, то адміністративний контроль префекта суттєво відрізняється від 
ієрархічного контролю, який здійснюють вищі органи влади над нижчими. Про 
необхідність у взаємовідносинах префекта з органами місцевого самоврядування 
дотримуватися балансу між співвідношенням свободи у прийнятті piшень і адмі-
ністративним контролем цих рішень наголошено у п. 4 рішення Конституційної 
ради щодо відповідності Конституції окремих положень згаданого вище закону від 
2 березня 1982 р. «Про права і свободи комун, департаментів і регіонів» [5]. Окрім 
того, цей закон уніфікував режим адміністративного контролю для територіальних 
спільнот yсix рівнів місцевого самоврядування.  

Отже, префект розглядає низку актів чи рішень органів місцевого самовря-
дування, які в обов’язковому порядку передаються йому для перевірки законності. 
Окрім цих документів, префект може також вимагати до розгляду й інші доку-
менти, які приймаються місцевою владою. 
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Якщо префект має серйозні підстави вважати, що відповідний акт або рішення 
порушують норми чинного законодавства або права осіб, а органи місцевого 
самоврядування своєю чергою відмовляються усунути за його зверненням ці 
порушення, він має право оскаржити легітимність таких актів чи рішень в адмі-
ністративному суді.  

Якщо до реформи децентралізації префект мав право скасувати нелегітимний 
акт або рішення, то після 1982 р. це можна зробити тільки за рішенням адмі-
ністративного суду. До того ж акти та рішення, які приймають органи місцевого 
самоврядування, вступають в силу з моменту їх прийняття або оприлюднення та 
передачі на розгляд префектові. Водночас префект не має виняткового права звер-
татися зі скаргою до суду, це можуть зробити також особи, права яких порушено.  

Оскільки органи місцевого самоврядування продукують величезну кількість 
документів, на розгляд префектові передаються лише найважливіші, перелік яких 
міститься у ст. L. 2131-2 Загального кодексу про територіальні спільноти. Серед 
них:  

– рішення, прийняті дорадчими асамблеями, а також рішення, пов’язані з 
виконанням делегованих повноважень, за винятком рішень щодо розширення 
комунальних шляхів сполучення, встановлення тарифів на паркування, кар’єрного 
просування службовців;  

– регламентарні акти та індивідуальні рішення, пов’язані з виконанням 
поліційних повноважень мера, окрім тих, що стосуються дорожнього руху, зупи-
нок i паркування;  

– рішення щодо оренди, концесійних угод, позик, тендерів, які перевищують 
214 000 євро, угод про партнерство;  

– рішення про надання дозволів на будівництво та використання земель; 
– рішення про призначення посадових осіб, найму на роботу, звільнення з 

роботи, окрім сезонних і тимчасових працівників;  
– реквізиційні ордери;  
– рішення, прийняті змішаними товариствами від імені комун та їх об’єднань [4].  
Префект також контролює бюджетні нормативні акти органів місцевого 

самоврядування і здійснює необхідні заходи з врегулювання у випадку недо-
тримання встановлених законодавством термінів прийняття бюджету (згідно зі 
ст. L.1612-2 Загального кодексу про територіальні спільноти до 15 квітня щороку, а 
у роки виборів ‒ до 30 квітня); дефіциту бюджету і помилки у частині обов’язкових 
видатків та у випадку недостатності коштів для обов’язкових видатків, 
передбачених законом [4].  

Контроль за дотриманням законності займає вагому частку обов’язків префекта. 
Звідси проблеми і дискусії щодо недостатності цього контролю. Але здебільшого 
критикується не сам механізм контролю, а недостатнє використання засобів, 
наданих законодавством для здійснення цього контролю. Відповідно до статис-
тичних даних кількість актів органів місцевого самоврядування, переданих на 
розгляд префектові у межах контролю законності за період з 2004 по 2018 p. 
зменшилася на третину з 8 311 681 у 2004 р. до 5 508 175 у 2018 р. Натомість 
значно зросла практика передачі актів електронним шляхом з 77 у 2004 р. до 
3 333 419 у 2018 [10], що своєю чергою значно спрощує цю процедуру.  

В умовах децентралізації влади деякі повноваження префекта, зокрема щодо 
адміністративного контролю набули дискреційного характеру, тобто можливостей 
діяти за певних умов на власний розсуд. Як правило, префект здійснює свою 
діяльність на основі закону і з дотриманням законодавства. Але у певних випадках 
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він наділений повноваженнями, визначення яких залишає йому поле для маневру. 
У цьому сенсі оцінювання актів на предмет законності містить частку суб’єктив-
ності і певною мірою залежить від пошуку діалогу, а не протистояння з органами 
місцевого самоврядування [9, с. 20].  

Висновки. Французька модель інституту префекта формувалася упродовж 
тривалого часу. Але особливого поштовху до змін та еволюційного поступу цей 
інститут зазнав в умовах розвитку децентралізаційних процесів, започаткованих 
реформою 1982 р. Нинішній його формат складався через пошуки кращих форм та 
можливостей. Він є досить ефективним для збереження специфіки унітарної 
держави, позаяк сприяє формуванню балансу між загальнодержавними і місцевими 
інтересами та становленню рівноваги між рівнями децентралізації та ступенем 
централізації державної влади.  

В умовах децентралізації влади діяльність префекта як територіального пред-
ставника держави еволюціонує завдяки чіткому розподілу повноважень з тери-
торіальними спільнотами. Водночас його повноваження не обмежуються лише 
виконанням урядових розпоряджень, а доповнюються партнерською взаємодією з 
органами місцевого самоврядування.  

Оскільки процеси децентралізації містять потенційні ризики територіального 
розбалансування, то префект виступає гарантом унітарності республіки як пред-
ставник держави на відповідних територіях. Він забезпечує дотримання громадського 
порядку та однакове застосування закону на всій території, здійснюючи адмініс-
тративний контроль і нагляд за дотриманням законності органами місцевого 
самоврядування.  

У цьому сенсі саме французький досвід є цікавим для запозичення, оскільки 
збереження унітарного устрою й уникнення подальших внутрішніх та інспірованих 
зовні сепаратистських тенденцій є умовою становлення України як цілісної дер-
жави. Започаткована в Україні реформа децентралізації потребує якнайшвидшого 
розвитку, а запровадження інституту префекта сприятиме соціально-економічному 
зростанню територій, незалежно від політичних настроїв та вподобань регіональ-
них і місцевих еліт. 
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The article considers the features of the French model of the institution of a prefect. The 

influence of the decentralization of state power on the development of the legal status of the 

prefect is analyzed. It is established that as a result of the decentralization reform, the 

executive powers have been transferred from prefects to the chairmen of departmental and 

regional councils. 

It is found that the powers of the prefect have a constitutional basis and are aimed at 

ensuring national interests, exercising administrative control and enforcing laws. The main 

powers of the prefect as a representative of the state at the corresponding levels of 

administrative-territorial organization are described. It is established that the functions of the 

prefect of the region and the department, as a rule, are simultaneously combined by one of the 

prefects of the department in which the main city (capital) of the region is located. At the same 

time, the prefect of the department, in accordance with current legislation, is subordinate to the 

prefect of the region, and the subprefect acts as an assistant to the prefect of the department 

in the administrative district. It is also found that there is an interest at the level of 

parliamentary initiatives in strengthening the role of sub-prefects as the level of representation 

of the state closest to the population. 

Much of the study focuses on the prefect's interaction with local governments, including 

oversight of the rule of law. The mechanisms of control are highlighted and it is revealed that 

through the control over the legitimacy of acts of local self-government bodies, the indirect 

influence of the prefect on decision-making at the local level is manifested. It is found that in 

the process of decentralization, the influence of the prefect on local governments has 

significantly diminished. As a result of the reform, instead of taking care of local governments, 

the prefect was given the competence to supervise their activities. 

Taking into account the above-mentioned factors, it is concluded that the prefect acts as 

a guarantor of the unity of the republic, as well as ensures the observance of public order and 

uniform application of the law throughout the territory. In addition, his functions as a 

representative of the state are aimed at a partnership with local governments. 

Given the results obtained, the positive experience of the French Republic can be applied 

to the successful promotion of domestic decentralization reform and used for further research 

in this area. 
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control, supervision of local self-government authority. 
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Охарактеризовано особливості принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі, 

який є спеціальним для адміністративного судочинства. З’ясовано, що сфера застосування 

цієї засади поширює свій вплив на такий інститут адміністративного судочинства, як забез-

печення позову. 

Обґрунтовано, що забезпечення позову є окремим інститутом адміністративного судо-

чинства, який спрямований на забезпечення ефективного захисту прав, свобод та інте-

ресів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. 

Доведено, що інститут забезпечення позову сприяє подальшому виконанню судового 

рішення, прийнятого за результатами розгляду адміністративної справи. 

Виявлено, що правове регулювання забезпечення адміністративного позову сформо-

вано без ґрунтовного врахування засади офіційного з’ясування всіх обставин у справі, що 

призводить до зниження ефективності адміністративного судочинства. 

Сформульовано пропозиції внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України (далі – КАС України) [4], які покликані забезпечити належне застосування 

адміністративними судами засади офіційного з’ясування всіх обставин у справі в ході 

реалізації інституту забезпечення адміністративного позову. 

Ключові слова: публічно-правовий спір, суб’єкт владних повноважень, адміністративне 

судочинство, ухвала суду. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.073 

Постановка проблеми. Важливими етапами на шляху до реалізації завдання 
адміністративного судочинства є не лише належний розгляд публічно-правового 
спору, за наслідком якого ухвалюють законне та обґрунтоване судове рішення, але 
й забезпечення реального виконання рішення суду, що набрало законної сили. 

Глава 10 КАС України регламентує інститут забезпечення адміністративного 
позову, який покликаний створити механізм попереднього захисту інтересів пози-
вача, ще до розгляду справи по суті. Застосування принципу офіційного з’ясування 
всіх обставин у справі при вирішенні питання щодо забезпечення позову слугує 
тому, що суд своєчасно може врахувати ситуацію і вжити необхідні заходи для 
справедливого вирішення публічно-правового спору. Невжиття відповідних захо-
дів може створити значні перешкоди щодо реального захисту прав, свобод та 
інтересів позивача. Важливим є питання впливу засади (принципу) офіційного 
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з’ясування всіх обставин у справі на постановлення судом ухвали про забезпечення 
позову. Наведене зумовлює актуальність вибору теми цього наукового дослідження. 

Стан дослідження. Опосередкований аналіз особливостей правового регулю-
вання інституту забезпечення адміністративного позову простежується у наукових 
працях С. А. Марцинкевича [7], Н. Б. Писаренко [9], О. В. Джуринського [3], 
І. Р. Любавської [6] та інших. Однак проблематика використання принципу офіцій-
ного з’ясування всіх обставин у справі у процесі реалізації інституту забезпечення 
адміністративного позову залишається мало дослідженою у сучасній правовій 
доктрині. 

Мета статті полягає у необхідності виявити проблеми застосування принципу 
офіційного з’ясування всіх обставин у справі в процесі забезпечення адміністра-
тивного позову та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Ключовою характеристикою адміністративного 
судочинства є його публічно-правовий характер, який проявляється у тому, що у 
сторін складаються нерiвнi виxiднi можливості. Щоб збалансувати їх, у юридичний 
обіг було введено принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі, який є 
спеціальним та притаманним винятково адміністративному судочинству [8, с. 224‒226]. 
Особливість цього принципу проявляється у тому, що під час вирішення публічно-
правового спору адміністративний суд займає активну позицію, оскільки на нього 
покладено обов’язок вжити визначені законом заходи, необхідні для з’ясування 
всіх обставин у справі, запропонувати сторонам надати необхідні докази для 
встановлення об’єктивної істини або самостійно витребувати докази, яких, на 
переконання суду, не вистачає з метою ухвалення законного, обґрунтованого та 
вмотивованого судового рішення. 

Доцільно відзначити, що сфера застосування вищезазначеної засади є багато-
гранною, оскільки спектр її дії не обмежується інститутом доказування та поши-
рює свій вплив на такий інститут адміністративного судочинства, як забезпечення 
позову. 

У правовій доктрині під забезпеченням адміністративного позову розуміють 
вжиття адміністративним судом, у провадженні якого перебуває справа, певних 
заходів щодо охорони прав та законних свобод позивача, для створення можли-
вості реального виконання позитивного (для позивача) рішення суду [1, с. 77]. 

Положення ч. 1 ст. 150 КАС України передбачає, що суд за заявою учасника 
справи або з власної ініціативи має право вжити заходи забезпечення позову [4]. 
Варто наголосити, що уповноваження суду до вжиття заходів забезпечення позову 
з власної ініціативи простежується винятково в адміністративному судочинстві, що 
обумовлюється наявністю в цьому виді судочинства засади офіційного з’ясування 
всіх обставин у справі, яка зобов’язує суд до активної процесуальної поведінки в 
ході вирішення публічно-правового спору. 

Потрібно зауважити, що право суду за заявою учасника справи або з власної 
ініціативи вжити заходи забезпечення позову не є абсолютним, оскільки ч. 3 
ст. 151 КАС України встановлює перелік суб’єктів владних повноважень, щодо 
актів, рішень чи дій яких не допускається забезпечення позову. На наше переко-
нання, така позиція законодавця не враховує вимог принципу офіційного з’ясування 
всіх обставин у справі, оскільки у випадку явної очевидності протиправності актів, 
рішень чи дій вищезазначених суб’єктів владних повноважень суд не зможе вжити 
заходи забезпечення позову та реалізувати завдання адміністративного судо-
чинства, яке полягає в справедливому, неупередженому та своєчасному вирішенні 
судом публічно-правових спорів з метою ефективного захисту прав, свобод та 
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інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 
суб’єктів владних повноважень [5, с. 93]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 154 КАС України, суд, розглядаючи заяву про забезпе-
чення позову, може викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову, 
для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність 
забезпечення позову [4]. 

Проаналізувавши вищезазначену правову норму, можна дійти висновку, що її 
положення викладені без врахування засади офіційного з’ясування всіх обставин у 
справі, що призводить до постановлення ухвал за результатом розгляду заяв про 
забезпечення адміністративного позову, які не відповідають вимогам КАС України 
щодо законності та обґрунтованості. 

Прикладом є ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 
05.02.2020 р. у справі № 640/1896/20, якою в задоволенні заяви позивача про 
застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за оскар-
жуваними рішеннями відмовлено в повному обсязі. В обґрунтування своєї ухвали, 
суд зазначив таке: «враховуючи природу принципу змагальності, кожна сторона 
повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і 
заперечень, докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у 
справі. У цьому випадку позивачем не було надано доказів того, що оскаржувані у 
цій справі постанови звернуті до примусового виконання, та не надано доказів про 
початок стягнення за оскаржуваними постановами. Отже, позивачем не надано 
суду належних доказів на підтвердження наявності підстав для вжиття заходів 
забезпечення адміністративного позову» [11]. 

Недотримання принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі поля-
гало у тому, що суд проігнорував свій обов’язок із вжиття передбачених законом 
заходів, необхідних для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо 
виявлення та витребування доказів із власної ініціативи, яких, на думку суду, не 
вистачає. 

Отже, з метою зобов’язання суду до активної процесуальної поведінки в ході 
розгляду заяв про забезпечення адміністративного позову і як наслідок – ефектив-
ної реалізації інституту забезпечення адміністративного позову, пропонуємо 
внести зміни до ч. 2 ст. 154 КАС України та викласти положення цієї статті в 
наступній редакції: «Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може 
викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень. 
Суд із власної ініціативи вживає заходи щодо виявлення та витребування доказів, 
яких, на його думку, не вистачає для встановлення об’єктивної істини у справі» 
[5, с. 93‒94]. 

Згідно з ч. 1 ст. 157 КАС України, суд може скасувати заходи забезпечення 
позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи [4]. 

Доцільно зазначити, що ідентичне формулювання правової норми щодо скасу-
вання заходів забезпечення позову міститься у ч. 1 ст. 158 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України [12] та ч. 1 ст. 145 Господарського процесуального кодексу 
України [2]. Однак законодавцем не враховано той факт, що в цивільному та 
господарському судочинстві діє чиста модель змагальності, відповідно до змісту 
якої під час здійснення правосуддя суд виступає в ролі незалежного арбітра, який 
не втручається у процесуальну діяльність сторін, на відміну від адміністративного 
судочинства, де на суд покладено обов’язок займати активну позицію під час 
розгляду публічно-правового спору, реалізуючи принцип офіційного з’ясування 
всіх обставин у справі [10, с. 53]. Варто погодитися з думкою Н. В. Шевцової, яка 



В. Кузьмич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 72 76 

зазначає, що введення в юридичний обіг засади офіційності стало наслідком обме-
ження класичної змагальності сторін, що обумовлюється специфікою публічно-
правових відносин щодо нерівних можливостей сторін адміністративного спору та 
завданням адміністративного судочинства [13, с. 73]. 

На наше переконання, уповноваження суду до альтернативної процесуальної 
поведінки в частині, що стосується скасування заходів забезпечення адміністра-
тивного позову, не відповідає специфіці публічно-правових відносин та вимогам 
засади офіційного з’ясування всіх обставин у справі. Тож, з метою забезпечення 
процесуальної поведінки суду, яка буде спрямована на реалізацію завдання адмі-
ністративного судочинства, пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 157 КАС України 
та викласти положення цієї правової норми в такій редакції: «Суд скасовує заходи 
забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учас-
ника справи у разі: 1) коли відпаде потреба в застосуванні таких заходів; 2) коли 
відпадуть підстави, які зумовили застосування таких заходів» [5, с. 94]. 

Висновки. Доведено, що забезпечення позову є важливим та цінним інститу-
том адміністративного судочинства, дія якого спрямована на реальне відновлення 
порушених прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб шляхом неухильного виконання судового рішення, прийнятого за результа-
тами розгляду адміністративної справи. 

Обґрунтовано, що правове регулювання інституту забезпечення адміністратив-
ного позову здійснено без всебічного врахування засади офіційного з’ясування всіх 
обставин у справі. Це підтверджується наявними прикладами зловживань з боку 
суддів під час вирішення питання про забезпечення адміністративного позову. 

З метою забезпечення процесуальної поведінки суду, що відповідатиме специ-
фіці публічно-правових відносин, запропоновано внесення зміни до ч. 2 ст. 154 та 
ч. 1 ст. 157 КАС України. 

Обґрунтовано, що внесення відповідних змін до глави 10 КАС України дозво-
лить судам вживати заходи забезпечення адміністративного позову з урахуванням 
принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі, а це сприятиме ефективній 
реалізації завдання адміністративного судочинства. 
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SECURING AN ADMINISTRATIVE CLAIM: PECULIARITIES 
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The article clarifies that the specific nature of the administrative proceedings is due to the 

fact that the parties of the judicial process have unequal initial possibilities. 

The principle of official establishment of all circumstances in a case, which is special and 

inherent exclusively to the administrative proceedings, is analyzed. The peculiarities of this 

principle are identified, manifested in resolving the dispute by the administrative court, where 

the latter takes an active position, as it is obliged to take legal measures necessary to 

establish all the circumstances of a case, to invite the parties to provide necessary evidence in 

order to establish objective truth or to request evidence on its own initiative to render a lawful 

judicial decision. 

It is found out that the scope of application of the principle of official establishment of all 

the circumstances of a case is not limited to the institution of evidence and extends its 

influence to such an element of the administrative proceedings as securing the claim. 

It is proved that securing a claim is a separate institution of the administrative 

proceedings, which is designed to effectively protect the rights, freedoms and interests of 

individuals, as well as the rights and interests of legal entities in the field of public legal 

relations by a real and strict execution of a judicial decision. 

It is revealed that the right of the court to take measures to secure a claim on the 

application of the litigant or on its own initiative is not absolute, as the legislator established a 

list of subjects of imperious plenary powers in respect of acts, decisions or actions of which 

securing the claim is not allowed. It is substantiated that such a position of the legislator does 

not take into account the requirements of the principle of official establishment of all the 

circumstances in a case, as in case of obvious illegality of acts, decisions or actions of the 

above-mentioned subjects of imperious plenary powers, the court will not be able to take 

measures to secure the claim and implement the objectives of the administrative proceedings. 
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It is proved that the legal regulation of the institution of securing an administrative claim 

was carried out without taking into account the principle of official establishment of all 

circumstances of a case. It is confirmed by the available examples of abuses by the judges 

when deciding on securing an administrative claim. 

The proposals for amendments to Chapter 10 of the Code of the Administrative 

Proceedings of Ukraine aimed to ensure the procedural behaviour of the court which will meet 

the specifics of public legal relations are formulated. 

It is substantiated that the introduction of appropriate amendments to the Code of the 

Administrative Proceedings of Ukraine will allow courts to take measures to secure an 

administrative claim taking into account the principle of official establishment of all the 

circumstances of a case, which will contribute to the efficiency of the administrative 

proceedings. 

Keywords: public dispute, subject of imperious plenary powers, administrative proceedings, 

court ruling. 
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Проаналізовано юридичну природу спадкового договору, характеристику визначення 

істотних умов договору та правового статусу сторін за законодавством України та країн 

Європейського Союзу. Проведено аналіз місця спадкового договору в системі договорів 

цивільного права України.  

Дослідивши законодавство України, зроблено висновок, що спадковий договір варто 

віднести до зобов’язального права. Цей договір регулює відносини про передання майна у 

власність. Попри те, що спадковий договір розміщений у шостій книзі Цивільного кодексу 

України та попри назву договору, правових відносин спадкування в цьому випадку не 

виникає.  

З’ясовано, що особливістю правової природи спадкового договору за законодавством 

Німеччини є те, що з однієї сторони він є розпорядженням на випадок смерті, а з іншої 

сторони – договором. Проведено порівняльний аналіз інституту спадкового договору за 

законодавством України та законодавством країн Європейського Союзу. Зокрема, наве-

дена загальнотеоретична характеристика спадкового договору, досліджено проблеми 

особливостей укладення та розірвання спадкового договору. Виявлено прогалини, які 

притаманні вітчизняній правовій системі щодо цієї правової конструкції. 

Ключові слова: спадковий договір, правова природа спадкового договору, предмет 

спадкового договору, відчужувач, набувач. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.080 

Вступ. Норми зобов’язального та спадкового права відіграють одну з 
ключових ролей у системі цивільного права України, сприяють його ефективності і 
відповідно мають особливе значення в процесі його вдосконалення. Зі зростанням 
кількості об’єктів у цивільному обороті, зростає і кількість спадкових справ. 
Людство стоїть на шляху до поліпшення якості законів та їм відведеної ролі в 
реалізації принципу справедливості. 

Впровадження раніше невідомого національному праву України спадкового 
договору зумовлене потребами сьогодення та підтверджене практикою застосуван-
ня в країнах Європейського Союзу.  
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Постановка проблеми. В цивільному законодавстві України положення щодо 
регулювання спадкового договору розміщені в шостій книзі Цивільного кодексу 
України. Однак розміщення положень спадкового договору серед спадкових відно-
син не відповідає правовій природі зазначеного договору та потребує додаткового 
дослідження. Інститут спадкового договору, який раніше був невідомим спадковим 
правовідносинам є специфічним аспектом цих правовідносин та потребує додатко-
вого вивчення. Спадковий договір характерний для законодавства Європейського 
Союзу та зумовлений потребою практики. Більше того, потреба спадкового дого-
вору актуалізується, що обумовлює його важливість, а серед науковців тривають 
дискусії з визначення особливостей спадкового договору та повноти його право-
вого регулювання. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні сутності спадкового договору, повноти 
та достатності правового регулювання, визначення спільних і відмінних рис право-
вих норм національного законодавства та законодавства країн Європейського Союзу. 

Стан дослідження. Ще на етапі розробки Цивільного кодексу України питан-
ня правової природи спадкового договору, статусу сторін цього договору породжу-
вали суперечки серед науковців України. Не повною мірою це питання вирішене і 
сьогодні. Дослідженню цього питання присвячені праці відомих цивілістів, серед 
яких С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, В. М. Кучеренко, І. В. Спасібо-Фатєєва, С. В. Мазуренко, 
О. О. Старицька, В. М. Чуйкова, Є. О. Рябоконь, В. М. Коссак, Ю. О. Заїка та ін.  

Спадковий договір у цивільному праві України був предметом дисертаційного 
дослідження Н. М. Шами. Певним аспектам юридичної сутності інституту спадко-
вого договору та його вдосконаленню присвячені дослідження В. В. Васильченка, 
питанню загальної характеристики спадкового договору присвячено напрацювання 
З. В. Ромовської, питання суб’єктного складу спадкового договору та правової 
природи досліджено в працях С. Я. Фурси, Є. І. Фурса.  

Однак практика застосування цієї конструкції вимагає подальшого вивчення і 
дослідження з метою конкретики вирішення питань, які і дотепер залишаються 
недослідженими в повному обсязі, немає однозначності в розумінні певних питань, 
пов’язаних укладенням та виконанням спадкового договору та правовими наслід-
ками, що виникають у результаті його розірвання. 

Виклад основного матеріалу. Спадковий договір пройшов довгий шлях свого 
становлення. Завдячуючи стародавньому римському праву, національному німець-
кому праву, спадковий договір можна вважати самостійним інститутом. Саме 
досвід Німеччини має важливе значення для розуміння і застосування спадкового 
договору, оскільки він розвивався та набував становлення в межах німецького 
права [1, с. 202]. 

Саме договір відіграє важливу роль як регулятор суспільних відносин. Спад-
ковий договір уперше був закріплений у Цивільному Кодексі України 2003 р.  

Він повинен відповідати вимогам закону та підставам дійсності. Спадковий 
договір, відповідно до ст. 1304 Цивільного кодексу України (далі ЦК) повинен 
бути укладений у письмовій формі з нотаріальним посвідченням. У цьому випадку 
закон конкретизує форму названого договору й у випадку ухилення однією зі 
сторін від належного його оформлення, можна констатувати, що згоди відносно 
істотних умов згаданого договору не досягнуто між сторонами. 

Вагомістю нотаріальної форми є те, що вона своєю правовою природою 
забезпечує законність змісту та визначеність факту укладення договору. Щоб 
запевнити, що правочин відповідає закону, нотаріус з’ясовує правову природу та 
перевіряє правосуб’єктність осіб, їх волевиявлення та достовірність і достатність 
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документів. Для нових правочинів у цивільному праві, одним із яких є і спадковий 
договір, у нотаріальній практиці важливим є глибоке володіння законодавством 
нотаріусами, з метою уникнення спорів між сторонами правочину. Одночасно 
нотаріус зобов’язаний попередити сторони про правові наслідки договору, який 
посвідчує, аби забезпечити в майбутньому від виникнення шкоди для сторін, в 
зв’язку з їх можливою необізнаністю. 

Посвідчуючи спадковий договір, якщо об’єктом є майно, нотаріус накладає 
заборону на відчуження та одночасно робить напис на всіх примірниках договору. 
Цим визначається обсяг майна, яке підлягає відчуженню в майбутньому. У разі 
смерті відчужувача заборона на відчуження майна знімається. Набувачу має бути 
відомо, що оформлення права власності на майно за спадковим договором повинно 
відбуватися негайно після смерті відчужувача, та в цьому випадку 6-тимісячний 
строк не застосовують. 

Одночасно варто зауважити, до майна не застосовують і заповідальна відмова, 
якщо таке майно є предметом спадкового договору, а особи, які мають обов’язкову 
частку у спадщині, не можуть здійснювати право на спадкування цього майна, яке 
визначене у спадковому договорі. Відчужувач може укласти спадковий договір з 
дотриманням його таємниці. За таких умов нотаріусу і набувачу до моменту смерті 
відчужувача заборонено розголошувати відомості щодо цього спадкового дого-
вору. В такому випадку за життя відчужувача спадковий договір не може бути 
оспорений спадкоємцями, оскільки його умови є їм невідомими.  

Відповідно до ст. 1251 і ст. 1252 ЦК України та ст. 37 і ч. 1 ст. 40 Закону 
України «Про нотаріат» посвідчені нотаріусом, консульськими установами та поса-
довими службовими особами спадкові договори підлягають державній реєстрації у 
Спадковому реєстрі. 

Історично німецька модель спадкового договору склалася першою в Європі. 
Право Німеччини має велике значення для врегулювання дискусійних моментів 
щодо розуміння і застосування спадкового договору, які виникають серед вітчизня-
них науковців. §1941 Німецького уложення (далі НЦУ) визначає, що спадковим 
договором є правочин на випадок смерті особи, в якому обидві сторони договору 
або лише одна сторона, але з силою договірного зобов’язання, приймають розпо-
рядження щодо спадщини. Ідеться про заповідальне розпорядження договірного 
характеру на випадок смерті, але ніяк не про речовий або зобов’язальний договір в 
розумінні §320 НЦУ [5, с. 2]. 

Враховуючи подвійну правову природу спадкового договору, до волевиявлен-
ня сторін застосовують як положення загальної частини НЦУ, так і положення 
загальної частини зобов’язального права [4, с. 4]. Цей правочин укладають на 
основі консенсусу двох сторін з урахуванням взаємного погодження. Спадкодавець 
вільно розпоряджається майном і надалі може ним користуватися, оскільки не 
здійснює вплив на подальше існування права та не зв’язує себе зобов’язаннями 
[3, с. 83]. 

За законодавством Німеччини, спадковий договір повинен містити розпо-
рядження щодо призначення спадкоємців (§ 1941 НЦУ) встановлення заповідаль-
ної відмови або покладення (§ 2278 НЦУ). В односторонньому порядку кожна 
сторона без погодження з другою може здійснювати інші розпорядження на випа-
док смерті. Мається на увазі, що такі розпорядження не мають зобов’язальних 
ознак договірного характеру і можуть бути скасовані способом складання заповіту 
(§ 2254 НЦУ). 
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Аналізуючи ст. 1302 ЦК України можемо констатувати, що право власності на 
випадок смерті відчужувача отримує набувач не в порядку наслідування, а на 
підставі укладеного договору. Сам набувач не розглядається як спадкоємець 
відчужувача, а сам спадковий договір не впливає на порядок наслідування. Також 
варто зауважити, що спадковий договір укладають щодо майна відчужувача, а не 
щодо спадщини. Цю думку поділяють вітчизняні науковці: Є. І. Фурса (наслідки 
укладення спадкового договору стосуються лише кількості та складу майна, яке 
має перейти до спадкоємців – за законом чи заповітом (ст. 1271 ЦК України) – у 
разі смерті спадкодавця [2, с. 207].), Д. С. Кучеренко, р. А. Майданик.  

За законодавством Німеччини (§ 2286 НЦУ) спадкодавець має право на 
власний розсуд розпоряджатися власним майном, а за законодавством України – 
ст. 1307 ЦК України ставить заборону на відчуження майна визначеного у 
спадковому договорі. Обов’язком відчужувача є збереження цього майна не 
відчужуючи та не заповідаючи його [1, с. 203].  

На підставі викладеного можна зробити висновок, що визначення права 
відчужувача і набувача стосовно майна, яке визначене у спадковому договорі, а 
саме: відчужувач отримує право вимагати від набувача належне виконання розпо-
рядження, а набувач вимагати не відчужувати майно, що визначене в договорі. Це 
положення чітко не передбачене ст. 1307 ЦК України, проте такий висновок 
випливає з вказівки накладення нотаріусом заборони відчуження зазначеного в 
договорі майна. За законодавством України, правові наслідки вчиненого спадко-
вого договору виникають у момент укладення договору, а за законодавством 
Німеччини вони виникають з відкриттям спадщини.  

Звідси випливає, що спадковий договір за законодавством України має зобо-
в’язально-правовий характер. Юридична сила зобов’язання зумовлена відкладальною 
чи сковувальною умовою на підставі відкриття спадщини, або виконанням зобо-
в’язання, тобто речовий виконавчий правочин відкладається до моменту відкриття 
спадщини [6, с. 153]. Характерним для українського і німецького законодавства є те, 
що спадковий договір має зобов’язальний характер, на відміну від заповіту, і не може 
бути змінений, скасований чи розірваний в односторонньому порядку.  

Відповідно до ст. 1308 ЦК України спадковий договір може бути розірвано 
судом на вимогу відчужувача або набувача на підставі згоди сторін, або у випадку 
неналежного виконання умов договору сторонами. У німецькому праві розірвання 
передбачено § 2281, § 2290-2295 НЦУ на підставі оскарження, спільної згоди 
сторін або одночасної відмови від договору. Загальні положення зобов’язального 
права в цьому випадку не застосовують, на відміну від ст. 651, 652 ЦК України, 
загальні положення про зобов’язання, що поширюються на ці правовідносини з 
визначеними правовими наслідками у ст. 653 ЦК України. Проте німецькому праву 
характерна можливість застосувати норми загальної частини § 116, § 117 НЦУ та 
визначено, що у випадку невисловленої умови, про яку невідомо іншій стороні, 
фіктивного чи удаваного правочину, застосовуються норми загальної частини. 

Німецьке законодавство § 2274 НЦУ не допускає укладення спадкового дого-
вору на підставі представництва та ставить за вимогу обов’язкове нотаріальне 
посвідчення його. Відповідно до ст. 1304 ЦК України та ст. 55 Закону України 
«Про нотаріат» спадковий договір вчиняється в письмовій формі та обов’язково 
посвідчується нотаріусом. За законодавством Німеччини, у разі смерті спадкодавця 
все його майно (або частина), визначене у спадковому договорі, переходить у 
власність спадкоємця. Сам факт укладення спадкового договору не дає підстав 
стверджувати, що право власності спадкодавця є обмеженим правом спадкоємця. 
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Проте, обґрунтовуючи умисність дарування спадкодавцем у випадку заподіяння 
шкоди контрагенту, спадкоємець має право вимагати розірвання договору та 
повернення дару. 

Правове регулювання укладення спадкового договору в Австрії, Угорщині, 
Швейцарії ґрунтується на німецькій правовій системі. Щодо норм Цивільного 
кодексу Латвійської Республіки, то відповідно до ст. 639 ЦК Латвійської Респуб-
ліки спадковий договір – це угода, відповідно до якої одна сторона надає іншій 
стороні чи декільком особам право на спадщину чи її частину. Характерним для 
цієї правової конструкції є наділення суб’єктів цього договору активною запові-
дальною дієздатністю, також відсутність одностороннього скасування призначених 
спадкоємців за цим договором, окрім випадку, коли спадкодавець не залишив за 
собою права по-іншому розпорядитися спадковим активом на випадок своєї смерті, 
також відсутня можливість односторонньої відмови спадкодавця від виконання 
умов спадкового договору та виконання покладених на нього зобов’язань. 
Відповідно до ст. 649 ЦК Латвійської Республіки, якщо предметом спадкового 
договору є нерухоме майно, що чітко поіменоване, чи усе нерухоме майно, що 
належить на праві власності спадкодавцю за умовами укладення договору та 
внесення до земельної книги, до спадкоємця має перейти майно спадкодавця після 
смерті останнього.  

Тобто усі угоди, які будуть укладатися щодо відчуження цього нерухомого 
майна повинні відбуватися за згоди спадкоємця, що зазначений у спадковому 
договорі, а сам спадкоємець набуває прав заставодержателя. 

Висновки. Порівнюючи спадковий договір за законодавством України та 
законодавством Німеччини, можемо зробити висновок, що Цивільний кодекс 
України врегульовує зобов’язально-правові відносини, які пов’язані зі спадкуван-
ням, котрі обмежені смертю особи, як відкладальною обставиною. Водночас 
законодавство Німеччини визначає спадковий договір самостійним видом спадку-
вання, що стоїть на одному щаблі зі заповітом і законом, в якому містяться 
розпорядження щодо призначення спадкоємців (на випадок смерті особи). 

Окрім того, німецьке законодавство чітко здійснює врегулювання даних пра-
вовідносин, враховуючи подвійну правову природу цього договору. Можливо, на 
підставі неоднозначного розуміння правової природи цього договору, спадковий 
договір не набуває значного поширення і рідко трапляється в нотаріальній прак-
тиці України. Адже правова конструкція є недостатньо зрозумілою, а сам механізм 
застосування на сьогодні є не достатньо напрацьованим.  

Досвід європейських країн привертає увагу вітчизняних науковців щодо меха-
нізму впровадження європейського законодавства у вітчизняну практику. Врахо-
вуючи європейську конструкцію спадкового договору, учасники цивільних право-
відносин мають можливість здійснювати реалізацію своїх прав щодо розпоряджен-
ня власним майном, оскільки для українського законодавства вона є відносно 
новою. За відсутності спадкового правонаступництва до конструкції спадкового 
договору не застосовують норми спадкового права, предметом спадкового дого-
вору є майно, котре обтяжене можливістю розпорядження.  

Ефективне використання цієї правової конструкції та використання спадкового 
договору можливе у разі детального регламентування умов названого договору з 
питань укладення, зміни та розірвання та з одночасним врахуванням досвіду євро-
пейських країн. Саме використання позитивного досвіду зарубіжних країн сприя-
тиме заповненню прогалин національного законодавства у сфері регулювання 
спадкового договору.  
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The article deals with the legal nature of an inheritance contract, specifies the essential 

terms of an agreement as well as the legal status of the parties under the legislation of Ukraine 

and the European Union. The significance of the inheritance contract in the system of 

contracts of civil law of Ukraine is analyzed.  

It is proved that the legal relations arising in the case of entering into an inheritance 

agreement are also regulated by the general provisions of the Civil Code of Ukraine on 

transactions. Chapter 90 of the Civil Code of Ukraine stipulates that the inheritance contract 

should contain a binding legal model and a succession model. 

Having examined the legislation of Ukraine, it is concluded that the inheritance contract 

should be considered as a part of contract law. This contract regulates the transfer of property. 

Despite the fact that the inheritance agreement is included in the sixth book of the Civil Code 

of Ukraine, and despite the name of the agreement, the legal relationship of inheritance in this 

case does not arise. The similarity of the inheritance agreement with succession reveals in the 
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commonality of the main legal basis for the right to inherit from the heirs and the acquirer’s 

right to ownership that occurs in the case the death of a natural person – the alienator. 

It is found out that according to the provisions of the Civil Code of Ukraine, the essence of 

the inheritance contract is that such an agreement defines the disposal of the alienator’s 

property during his lifetime, but with the acquirer’s acquisition of the right to property after the 

alienator’s death. The feature of an inheritance contract is that the property that is the subject 

matter of the inheritance agreement is not applicable to the norm ensuring the right to a 

mandatory share in the heritage. 

The comparative analysis of the institute of the inheritance agreement by the legislations 

of Ukraine and Germany is carried out. To be specific, the legal essence of the inheritance 

agreement is determined, the problems of concluding and terminating the inheritance contract 

are investigated, as well as the gaps concerning this legal structure in the domestic judicial 

system are discovered.  

It is also defined that the inheritance agreement was approved and received its further 

development in German law. According to the doctrine of German law, the legal nature of this 

type of agreement is that, on the one hand, it is an order in case of death, and, accordingly, is 

one of the grounds of inheritance, and, on the other hand, it is a contract, i.e. agreement of the 

parties on the heritage right in favour of a certain person, preventing it from unilateral change 

or cancellation. The inheritance contract in German law has the following features, including: 

1) it is an order in case of death; 2) it is a bilateral transaction, i.e. agreement; 3) the subject 

matter of the contract is the right of inheritance; 4) the inheritance contract is one of the 

grounds for inheritance. 

Keywords: inheritance agreement, legal nature of the inheritance contract, subject of the 

inheritance contract, alienator, acquirer. 
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The article substantiates the essential characteristics of the legal framework, which, 

according to the author, should be at the heart of the post-reform system of providing social 

services to persons / families who have suffered / may be exposed to a difficult life circumstance 

in Ukraine. These are: the obligatory application of measures to prevent a person / family from 

falling into a difficult life circumstance; the obligation to stimulate, encourage and facilitate 

independent / family participation in overcoming or minimizing a difficult life circumstance; the 

best result of the social services for its recipient. 

Certain problems of the state guaranteeing of the provision of social services in the 

procedure of social prevention of difficult life circumstances are analyzed. The need for 

legislative regulation of the effective availability of social services is determined. 

The current Law of Ukraine «On Social Services» as well as by-laws are critically analyzed 

for compliance with the above principles of providing social services. Corresponding amendments 

to the legislation are proposed. 
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Introduction. The urgency of providing social services to individuals / families who 
are in difficult life circumstances or belong to the vulnerable groups is increasingly 
attracting attention in the context of the need to build a new and effective mechanism for 
the functioning of the system of such services in Ukraine. This is evidenced by the 
content of the Decree of the President of Ukraine «On certain measures to ensure the 
right of the citizens to high-quality and safe social services» 11, the Resolution of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine «On the establishment of a working group on improving 
legislation on the development and regulation of the market of social services» 14 and 
other acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Ministry of Social Policy of 
Ukraine, more than thirty of which were adopted in 2020 alone 8. 

Formulation of the problem. Reforming the system for the provision of social 
services requires the definition of new orienting values on which it will be based, and 
requiring an updated legal framework for the activities of all subjects of this system. 
Consequently, the aim of the proposed research is to characterize some of the principles 
of providing social services, which, according to the author, should become the 
foundation of the post-reformed Ukrainian system of social services, as well as ensure 
the personal and social effectiveness of its functioning. 
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Presentation of the main material. Among the legal foundations of the new state 
paradigm of social services in Ukraine, in particular, there should be: 1) the obligation to 
apply measures to prevent a person / family from falling into a difficult life circumstance; 
2) the obligation to stimulate, encourage and facilitate independent / family participation 
in overcoming or minimizing a difficult life circumstance; 3) the best result of the social 
service for its recipient. 

The first principle ‒ «the obligatory use of measures to prevent a person / family 
from falling into a difficult life circumstance», reflects the priority task of the entire 
system of providing social services: prevention in any form of the onset of a difficult life 
circumstance or preventing the deepening of a difficult life situation dangerous for a 
person / family and society. 

The current Law of Ukraine «On Social Services» (Clause 1, Part 1, Article 2) 
considers prevention of difficult life circumstances one of the main goals of the provision 
of social services, in turn, involves the legislative consolidation of the mechanism that 
should be applied to achieve the stated goal 13. 

The philological interpretation of the term «prevention» is based on the Greek term, 
which means «prevention», however, what is significant, formulated in The Great 
Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language, only taking into account the 
technical sphere and health care. The above additionally testifies to the uncommon use of 
«precautionary measures» in other types of social activities, in particular regarding the 
provision of social services 2, p. 1177. 

Based on the analysis of the Law of Ukraine «On Social Services» in the prism of 
identifying the norms that ensure the achievement of the declared goal of «prevention», 
we draw the following conclusions:  

Firstly, Article 11 (Part 4, Paragraph 3) among the powers of regional state 
administrations in the cities of Kyiv and Sevastopol, executive bodies of city councils of 
the cities of regional significance, councils of united territorial communities provides for 
«the implementation of measures to identify vulnerable groups of the population and 
individuals / families who are in difficult life circumstances». At the same time, the list 
of subjects outlined in paragraph 5 of «The procedure for organizing the provision of 
social services» that show potential recipients of social services is much wider 9. 

These provisions draw attention to the lack of laws in the legislation that would 
properly ensure the effectiveness of the obligation «to identify vulnerable groups of the 
population and persons / families in difficult life circumstances.» Subject list of 
«detectors» (for example, these are: centers for the provision of free secondary legal aid, 
as well as enterprises, institutions, organizations regardless of the form of ownership, 
public associations, charitable, religious organizations, individuals - entrepreneurs and 
individuals who provide social care services without carrying out entrepreneurial 
activity, etc.) determines not obligated, but possible subjects, given their own 
professional activities, may have information about potential recipients of social services. 
Therefore, the identification of persons / families who are in difficult life circumstances 
or potentially may be there, according to the current legislation is not a legal obligation 
of any authorized body of the social services system. Legal obligations as a system of 
regulations binding on the bearer (the authorized provider of social services) to guarantee 
the subject of law (the potential recipient of social services) the exercise of his right to 
prevent a difficult life circumstance and legal responsibility in case of non-fulfillment / 
improper fulfillment of this obligation the appropriate entity. In addition, failure to fulfill 
the authority to prevent difficult life circumstances is enshrined in the Law of Ukraine 
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«On Social Services» as a legal basis for bringing authorized officials to legal 
responsibility.  

Article 3 of the Law of Ukraine «On Social Services» deserves additional criticism 
13.  

Among the principles that the legislator has defined as basic, there is no principle of 
state guarantees for the provision of social services. To implement this principle, Article 
29 «Liability for violation of the requirements of the legislation on social services» of the 
specified normative act must acquire a better (and not declarative) content: with a list of 
comprehensive legal grounds for bringing to legal responsibility, its types and application 
procedure. As amended, Article 29: 1) provides that «persons guilty of inaction in 
organizing the provision of social services, violation of the requirements of the 
legislation on social services, shall be held liable in accordance with the law»; 2) has not 
received any practical application due to the lack of clarity and blanket rules. 

Secondly, Article 16 (Part 1, Paragraph 1) determines that one of the types of social 
services are the services aimed at social prevention (prevention of difficult life 
circumstances and / or getting a person / family in such circumstances) 13. It is 
important to note that from the content of the Law of Ukraine «On Social Services» it is 
impossible to identify services, the target direction of which is prevention. «The 
procedure for organizing the provision of social services» does not contain any subjects, 
content, or procedures for the provision of services with a preventive purpose 9.  

Clause 11 of Part 6 of Article 16 of the Law of Ukraine «On Social Services» 
identifies social prevention as a basic social service. The substantive characteristics of the 
«social prevention» service are contained in the «Classifier of social services» (see 
Section II, Code 007.0) 7 and «State standard of social services for social prevention» 
5. Analyzing them, we conclude that this service does not ensure the achievement of 
the legislative goal ‒ «prevention of difficult life circumstances» and requires substantive 
adjustments by making changes to the relevant regulatory legal acts. For completeness of 
the description, let us quote its definition: «a social prevention service is a set of 
activities carried out by an entity that provides social services aimed at preventing, 
limiting and stopping negative social and personal (behavioral) phenomena and their 
consequences in the social environment and is implemented with the help of various 
instruments of influence of a social, legal, pedagogical, psychological nature» 5. In this 
interpretation, the social prevention service is a type of social work, as evidenced by the 
scientific research in this area of relations 6. 

More effective, in our opinion, would be the practice of a clear legislative definition 
of the goal of each basic social service in the Classifier of Social Services. Thus, the 
system of social services will acquire clear contours of their application both for potential 
recipients of social services and for providers. Proposals in the Social Service Classifier 
can serve as an example 15. 

Another option is to establish in the Law of Ukraine «On Social Services» a norm 
according to which each of the statutory social services can also be provided with a 
preventive purpose. 

Clarity and consistency of legislative provisions on the mechanism for the 
preventive use of social services is important in the context of building an effective 
mechanism for the realization by a person / family of the right to social services and 
high-quality social integration into society. 

Summing up, we believe that the essential characteristics of the principle of 
providing social services ‒ «the obligation to apply measures to prevent a person / family 
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from falling into a difficult life circumstance», with subsequent reflection in the norms of 
the Law of Ukraine «On Social Services» should be: 

1) the prevention of difficult life circumstances or the state of a vulnerable group of 
the population as a component of the system of social services is declared as the duty of 
the authorized entities of the system for the provision of social services with the 
corresponding legal consequences;  

2) a clear legislative definition of a person (personally) by position responsible for 
identifying and supporting individuals / families in this state within the specific territorial 
units (state, administrative-territorial unit, territorial community, starosta’s district, etc.);  

3) in the case when, based on the results of an assessment of the needs of the 
recipient of social services, his potential opportunity to avoid the «red line» of a difficult 
life circumstance and further independent social integration or adaptation, the priority 
should be the direction of state and non-state social services to achieve such a result.  

A logical continuation of the above is the legal basis for «the obligation to stimulate, 
encourage and facilitate the independent / family participation of the recipient of social 
services in overcoming or minimizing a difficult life circumstance.» Indeed, unlike social 
payments, the target direction of the functioning of the system of social services should 
be the creation of all conditions for the independent life of individuals / families, the 
restoration of the necessary skills for their full integration into society, overcoming / 
minimizing the influence of such circumstances on each person in need. The current Law 
of Ukraine «On Social Services» needs to be supplemented with norms defining the legal 
conditions and the procedure for implementing this principle.  

In the mechanism of receiving a social service, it is not the service itself (as a 
process, ongoing activity) that is socially important and personally valuable, but the 
result of the activities of state / non-state social services. Its external manifestation is:  

1) prevention of a difficult life circumstance (avoidance of a person / family getting 
into a difficult life circumstance or withdrawal of a person / family from the status of a 
vulnerable category of the population);  

2) overcoming difficult life circumstances (exit of a person / family from a status 
such that it is in difficult life circumstances, ensuring the possibility of a person / family 
to carry out high-quality life activities outside the system of social services);  

3) minimizing the negative consequences of difficult life circumstances (ensuring 
favourable conditions for the life of a person / family who are in difficult life 
circumstances, social conditions at their place of residence and maximum compensation 
for the impact on a person / family of difficult life circumstances to ensure the best 
conditions for its life, adaptation to the social environment).  

The current Law of Ukraine «On Social Services» (Clause 15, Part 1 of Article 3) 
calls one of the principles of providing social services, which can be associated with the 
effectiveness of a social service for its recipient, «ensuring a high level of quality of 
social services.» The implementation of this framework is due to the application of 
several articles of the Law of Ukraine «On Social Services». 

First of all, under Part 1 of Art. 17, social services are provided by the providers of 
social services of the state, communal, non-state sectors, regardless of funding sources, 
in accordance with state standards of social services. The essential elements of the state 
standard of social services are the meaning, volume, norms and standards, conditions 
and procedure for the provision of social services, indicators of their quality (Clause 2, 
Part 2, Article 17). Additionally, it should be noted that an integral part of the state 
standard of social services is compliance with the requirements to ensure the required 
level of its availability. The legislative definition of the content of the availability of 
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social services as a principle of their provision is already the object of scientific 
criticism 17, p. 135‒138.  

The essential content of the principle of accessibility should be based on 
international standards declared in the direction of the implementation of the European 
Social Charter and the conclusions of the European Committee of Social Rights (in 
particular, on the content of Article 14 of the European Social Charter) 18, p. 154‒156. 
The legal basis for «accessibility», in our opinion, should consist of several aspects: 
territorial, financial, information and consulting, organizational and technical. 

Territorial accessibility should provide for the reformatting of the system of 
providing social services by creating or attracting a system of providers of basic social 
services that is appropriate in terms of geographical location and coordinated according 
to the specific needs of the population of the administrative-territorial unit / territorial 
community. The second, no less important, aspect of this principle is the priority of the 
provision of social services at the place of residence of the recipient of the social service 
or, if necessary, within the territory of the territorial community, or at the location of the 
closest provider of social services of a particular type corresponding to the needs of the 
individual / family. 

The current Law of Ukraine does not provide for a legal mechanism for the 
implementation of the right to social services, taking into account their availability across 
the territory. And provided for in paragraph 8 of Part 1 of Art. 3, the principle of 
accessibility is legally enshrined in one subparagraph with the principle of «openness» 
and is meaningfully close to ensuring information awareness of citizens about the system 
of providing social services. 

Another component of the legal framework for accessibility is financial. We 
formulate its content taking into account the norms of the current Article 28 of the Law 
of Ukraine «On Social Services»: full budgetary support of the system for the provision 
of basic social services to individuals / families who, in accordance with this Law, are 
entitled to receive free social services, as well as an equivalent to the average monthly 
total income of a person / family and the cost of the service the rate of payment for its 
provision in the event of full or partial payment by recipients or third parties of the social 
service.  

The principle of financial inclusion is also important in the context of the 
standardization of social services. The procedure for the development of the state 
standard for social services (Clause 1.3) determines the targeted use of social service 
standards. In particular, they are used for: organizing the provision of social services; 
evaluation, monitoring and control of the quality of social services; determination of the 
tariff for paid social services 10. However, a study conducted by the Ukrainian Helsinki 
Human Rights Union on Ukraine's implementation of the European Social Charter 
(revised) confirms that the financial use of social service standards to determine the cost 
of social services is a problematic issue. In the Methodological Recommendations for 
calculating the cost of social services, the term «state standard of social services» is used 
only once: «food products purchased for catering for recipients, if it is provided for by 
state standards of social services» 1, с. 40. 

The information and consulting aspect of the principle of accessibility is the only 
one, the essence of which is defined in the current legislation on social services. In 
particular, clause 1.2 of the Procedure for the development of the state standard of social 
services provides that the Standard defines «the requirements for ensuring the required 
level of accessibility of social services in general, as well as at each stage of their 
provision», and clauses 1.4 and 5.2.4 determine the content «accessibility» through the 
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obligation to provide full information to all citizens - potential recipients of social 
services about social services, the conditions and procedure for its provision in all 
available forms 10. 

And finally, one more aspect of accessibility is organizational and technical, which, 
in our opinion, can be formulated as: creating conditions for unhindered access of 
potential recipients of basic social services to the infrastructure of the system for 
providing basic social services, including using digital technologies. The Law of Ukraine 
«On Social Services» lacks norms that ensure the implementation of this legal 
framework. Therefore, it should be supplemented taking into account the norms of 
Section V «Creation of conditions for unimpeded access of persons with disabilities to 
social infrastructure» of the Law of Ukraine «On the Fundamentals of Social Protection 
of Persons with Disabilities in Ukraine» 12. 

In accordance with paragraph 4 of Part 2 of Art. 8 of the Law of Ukraine «On Social 
Services», «monitoring the provision of social services, assessing their quality and 
monitoring compliance with the requirements established by the legislation on social 
services» is the final stage in the provision of social services. The applied aspect of 
monitoring and assessing the quality of social services in Ukraine, possible ways to 
improve it based on the experience of other states are considered in economic research 
4. We believe that the monitoring procedure is of public importance and should be 
applied not only in the context of reporting and assessing the effectiveness of the entire 
nationwide system for the provision of social services or for its territorial features, but 
also to determine the needs of the population of the state / administrative-territorial unit 
in social services. On the other hand, the assessment of the quality of social services 
should be considered solely taking into account the individual / family performance of 
the received social services. 

In addition to the elements already mentioned, such a component of the procedure 
for obtaining a social service as the obligatory consideration of the opinion of a person / 
authorized family member within the limits of the parameters of her (person / family) 
basic needs by types of social services, objectively determined when assessing by social 
workers, is becoming acute. The need to supplement the Law of Ukraine «On Social 
Services» with a norm providing for the dominant opinion of the recipient of social 
services was justified by I. Voloshyn 3, с. 14. The researcher proposed to supplement 
Part 2 of Art. 20 of the Law of Ukraine «On Social Services» norm on the priority of the 
right of a potential recipient of social services to choose the necessary types of social 
services, which in accordance with the results of the assessment conducted by social 
workers meet his needs. The relevance of such an innovation is confirmed by case law on 
changes / adjustments to the types of social services provided to a person 16.  

Summarizing, we believe that the modern mechanism for realizing the right of a 
person / family to social services requires replacing the legislative principle of providing 
social services from «ensuring a high level of quality of social services» to «the best 
result of a social service for its recipient.» 

Summary. Legal bases as norms-principles, guiding ideas always serve as 
«frameworks, standards» for the formation of an integral system of norms regulating a 
certain type of legal activity. Consequently, the consolidation in the new Law of Ukraine 
«On Social Services» of the principles given in the study among the basic principles on 
which programs for the provision of social services to persons / families in difficult life 
circumstances are based have signs of a vulnerable group of the population in Ukraine, 
contribute to the construction of a mutually agreed system of state guarantees rights of 
citizens in this area and effective implementation of their rights for a person/family. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОНОВЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

С. Синчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: synchuksvit@gmail.com 

Обґрунтовано сутнісну характеристику правових засад, які, за переконанням автора, 

повинні бути в основі постреформованої системи надання соціальних послуг 

особам/сім’ям, які зазнали/можуть зазнати впливу складної життєвої обставини в Україні. 

Такими названо: обов’язковість застосування заходів запобігання потрапляння особи/сім’ї у 

складну життєву обставину; обов’язковість стимулювання, заохочення та сприяння 

самостійній/сімейній участі щодо подолання або мінімізації складної життєвої обставини; 

найкращого результату соціальної послуги для її отримувача.  

Критично проаналізовано чинний Закон України «Про соціальні послуги» та підза-

конні нормативно-правові акти щодо відповідності названим принципам надання 

соціальних послуг. Запропоновано відповідні зміни до законодавства. 

Сутнісними характеристиками принципу надання соціальних послуг – «обов’язко-

вість застосування заходів попередження потрапляння особи/сім’ї у складну життєву 

обставину», із наступним відображенням у нормах Закону України «Про соціальні 

послуги» визначено: 1) профілактика складних життєвих обставин чи стану вразливої 

групи населення як складова системи соціальних послуг декларується як обов’язок 

уповноважених системи надання соціальних послуг суб’єктів із відповідними правовими 

наслідками; 2) чітке законодавче визначення особи (персонально) за посадою, відпо-

відальної за виявлення та підтримку осіб/сімей, що перебувають у зазначеному стані в 

межах конкретних територіальних одиниць (держави, адміністративно-територіальної 

одиниці, територіальної громади, старостинського округу тощо); 3) у випадку, коли за 

результатами оцінки потреб отримувача соціальної послуги є потенційна його можливість 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/125-2021-п#Text
https://rm.coe.int/digest-2018-parts-i-ii-iii-iv-en/1680939f80
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уникнення «червоної лінії» складної життєвої обставини та подальше самостійне 

соціальне інтегрування чи адаптація пріоритетом повинно бути спрямування державних 

та недержавних соціальних служб на досягнення такого результату.  

Окреслено деякі проблеми державного гарантування надання соціальних послуг у 

процедурі соціальної профілактики складних життєвих обставин. У контексті реалізації 

цього принципу проаналізовано зміст ст. 29 чинного Закону України «Про соціальні 

послуги», запропоновано шляхи її удосконалення. 

Аргументовано потребу законодавчого врегулювання ефективної доступності соціальних 

послуг. Доведено, що в основі сутнісного наповнення змісту принципу доступності по-

винні бути стандарти Європейської соціальної хартії та висновки Європейського комітету 

соціальних прав. Правову засаду доступності соціальної послуги розглянуто у декількох 

аспектах: територіальному, фінансовому, інформаційно-консультаційному, організацій-

но-технічному. 

Підтримано необхідність законодавчого закріплення обов’язкового врахування 

думки потенційного отримувача (особи/сім’ї) щодо видів соціальних послуг, які форму-

ватимуть Індивідуальний план отримувача під час процедури оцінювання його потреб у 

межах, визначених соціальними працівниками відповідно до законодавства та державних 

стандартів соціальних послуг. 

Ключові слова: складна життєва обставина, вразливі групи населення, соціальна 

профілактика, отримувач соціальної послуги, найкращий результат соціальної послуги. 

Стаття: надійшла до редакції 10.03.2021 

прийнята до друку 18.05.2021
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НОРМИ-ПРИНЦИПИ У ПРОЕКТІ 
ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

О. Стасів  

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: stasivoksana2304@gmail.com 

Досліджено норму проекту Трудового кодексу України 2019 р., яка закріплює принципи 

трудового права. Зокрема наголошено на тому, що серед норм права особливе значення 

займають норми-принципи, оскільки саме вони закріплюють установчі за своїм змістом 

положення, які визначають у подальшому основи діяльності держави, її органів та інших 

суб’єктів. Вперше запропоновано у трудовому законодавстві закріпити принципи трудового 

права у змісті проекту Трудового кодексу.  

Зважаючи на те, що норми-принципи повною мірою мають відображати та закріплю-

вати принципи права, а також слугувати орієнтиром для їхнього тлумачення, запропоно-

вано закріпити такі норми-принципи: заборону дискримінації у трудових відносинах та 

забезпечення працівникам, які зазнали такої дискримінації захисту у встановленому 

законом порядку; захисту прав та інтересів працівників у суді у разі порушення трудових 

прав та відшкодування заподіяної шкоди; рівність прав і свобод працівників, у тому числі 

забезпечення диференціації щодо умов праці; принцип забезпечення права кожного 

працівника на гідні умови праці; принцип забезпечення захисту працівників від незаконного 

звільнення; здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства. 

Ключові слова: принцип права, норма-принцип, працівник, проект Трудового кодексу. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.097 

Доволі тривалий період часу серед представників науки трудового права 
ведеться дискусія щодо змісту Трудового кодексу, який має замінити діючий КЗпП 
України. Свої корективи у цю дискусію ввела у оголошена ВООЗ у березні 2020 р. 
пандемія ковід-19, яка призвела своєю чергою до серйозних соціально-еконо-
мічних наслідків. Зокрема, на практиці почали застосовувати дистанційну працю, 
яка в трудовому законодавстві майже не врегульована. У цьому контексті особливе 
значення має дослідження норм-принципів, які є основними критеріями для 
визначення подальшого змісту норм трудового права. 

Серед сучасних науковців вивченню цієї проблематики були присвячені праці 
В. Андріїва, О. Арсентьєва, В. Бурак, В. Єрьоменко, І. Жигалкін, А. Колодій, 
О. Кононенко, Д. Паньков, О. Старчук тощо. Водночас свого часу було захищено 
декілька дисертацій щодо дослідження принципів трудового права, зокрема 
О. Я. Лаврів захистила наукову працю на тему «Система принципів трудового 
права України», а поняттю принципів трудового права ЄС присвячено розділ 
дисертаційного дослідження О. М. Дарморіс. Незважаючи на досить активну нау-
кову діяльність щодо вивчення принципів трудового права тема залишається 
актуальною, враховуючи соціально-економічні зміни у нашій країні, особливо це 
стосується норм-принципів. 

У зв’язку із вищезазначеним метою статті є дослідження норм-принципів, які 
запропоновано закріпити проектом Трудового кодексу України. 
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Загальновідомим є той факт, що норма права є загальнообов’язковим та фор-
мально визначеним правилом поведінки людини, яке встановлюється або санкціо-
нується державою, а також забезпечується засобами державного примусу. Крім 
того, така норма може встановлювати особливості свободи поведінки або 
закріплювати міру відносної справедливості щодо поведінки суб’єктів з огляду на 
їхній соціальний статус [1, с. 279]. 

Водночас зауважимо, що норми права за своєю суттю мають різне значення, 
тому можуть тлумачитися та застосовуватися по-різному, у зв’язку з чим поді-
ляються на певні види. А саме: норми-принципи, норми дефініції, норми-цілі та 
норми-розрахунки [2, с. 582‒583]. Серед цих норм особливе значення займають 
норми-принципи, оскільки саме вони закріплюють установчі за своїм змістом 
положення, які визначають у подальшому основи діяльності держави, її органів та 
інших суб’єктів.  

Уперше закріпити такі норми права було зроблено спробу при формуванні 
змісту проекту ТК України [3]. Так ст. 2 цього проекту отримала назву «Основні 
принципи правового регулювання трудових відносин». Окрім того, в ній також 
було зроблено спробу закріпити перелік таких принципів. 

Нагадаємо, що тлумачити норми права можна буквально, тобто норма права за 
своїм розумінням повністю збігається з певним нормативно-правовим приписом, 
його текстуальним вираженням. Натомість інколи зміст конкретної норми після її 
тлумачення може виявитися ширшим, аніж її буквальне закріплення (розширю-
вальне тлумачення), або ж навпаки, коли зміст самої норми розуміється вужче за 
текст, закріплений у нормативно-правовому акті, маємо справу з обмежувальним 
тлумаченням.  

Серед норм-принципів, які пропонується закріпити у Проекті ТК, можемо 
зустріти різні види тлумачення, що своєю чергою по-різному впливає на застосу-
вання таких установчих норм.  

Для прикладу, є норми-принципи, які можна тлумачити значно ширше, аніж 
сфера дій ТК, у якому він закріплюється. Однією з таких є свобода праці, що 
охоплює право на працю, яку кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується 
(п. 1 ст. 2 проекту ТК). По-перше, принцип свободи праці полягає у тому, що 
людина може обирати собі ту форму праці, яка їй найбільше підходить вільно та 
без будь-якого примусу. Це не обов’язково має бути трудовий договір, який є 
основою виникнення трудових правовідносин, але й трудова угода, чи то контракт 
з військовослужбовцем, чи служба в органах внутрішніх справ тощо. Тому право 
на працю не можна пов’язувати тільки з трудовим договором, який є тільки однією 
з форм реалізації цього права [4]. Отже, у проекті ТК доцільно закріпити саме 
свободу укладення трудового договору, а не свободу праці. 

По-друге, поняття права на працю є ширшим, аніж поняття свободи праці, 
адже, як закріплено в ст. 43 Конституції України «кожен має право на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 
яку вільно погоджується». При цьому держава аж ніяк не гарантує кожному місце 
роботи, а тільки створює рівні умови щодо доступу до неї. Зокрема, для повного 
здійснення громадянами права на працю держава гарантує рівні можливості у 
виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних 
потреб (ч. 2 ст. 43 Конституції України). Але зауважимо, що це не гарантує повної 
зайнятості для всіх бажаючих реалізувати право на працю, тому принцип забезпе-
чення повної і продуктивної зайнятості працівників (п. 4 ст. 2 проект ТК) реалізу-
вати як такий неможливо, а тому й закріплювати як норму права немає змісту. 



О. Стасів 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 72 99 

Тісно пов’язаний із принципом свободи праці принцип заборони примусової 
праці, який у проекті відповідно запропоновано закріпити поруч із забороною дитя-
чої праці, що вважаємо робити недоцільно. Так, повна заборона примусової праці 
закріплена також у Конституції України ч. 3 ст. 43. При цьому щодо неповнолітніх 
у цьому основному акті тільки вказано, що їхня праця забороняється на небезпеч-
них для їхнього здоров’я роботах (ч. 5 ст. 43). Терміну дитяча праця Конституція 
України не місить. Також нагадаємо, що згідно зі Законом України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» дитина ‒ це особа віком до 18 років (повноліття), якщо 
вона не набуває прав повнолітньої раніше у випадках визначених законодавством. 
А відповідно до ст. 188 КЗпП України вік, з якого допускається прийняття на 
роботу, становить шістнадцять років. При цьому за згодою одного із батьків або 
особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу особи, які 
досягли п’ятнадцяти років. А для підготовки молоді до продуктивної праці 
допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-техніч-
них і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що 
не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання 
час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або 
особи, що його замінює [5].  

Фактично аналогічна норма залишилася і в ст. 19 проекті ТК. Отже, діти 
можуть і мають право укладати трудовий договір, але за умови дотримання певних 
вимог, які закріплюються законодавством для таких працівників, особливо це 
стосується досягнення мінімального віку, з якого допускається прийняття на робо-
ту. Інша річ, якщо такі вимоги не дотримані, то це можна трактувати як примусову 
працю. 

Нагадаємо, що згідно з Конвенцією МОП № 29 «Про примусову та обов’язко-
ву працю» примусовою вважається праця, яка відповідає таким ознакам: 1) таку 
працю вимагають під загрозою покарання і 2) для якої така особа добровільно не 
погодилася на її виконання. Фактично прийняття особи на роботу, якщо вона не 
досягла шістнадцятирічного віку або без дотримання інших вимог-винятків, закріп-
лених трудовим законодавством, можна вважати примусом до праці. Проте такий 
принцип у нормі проекту ТК повинен закріплюватися тільки як заборона приму-
сової праці. 

Варто також по-іншому викласти принцип, який запропоновано закріпити у 
ч. 3 ст. 2 проекту ТК, а саме заборону дискримінації у сфері праці та забезпечення 
особам, які зазнали такої дискримінації, права на звернення до суду щодо визнання 
факту дискримінації та її усунення, а також відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок дискримінації. Вважаємо, що оскільки встановлюється заборона дискри-
мінації у сфері праці, то нема потреби продовжувати цю норму, звертаючи увагу 
читача на можливість звернення працівника до суду, а також відшкодування 
шкоди, завданої такою дискримінацією, оскільки це логічний наслідок. У такому 
випадку було б логічніше виокремити два принципи: 1. Заборона дискримінації у 
трудових відносинах (адже сфера праці ‒ це занадто широке поняття, яке виходить 
за межі сфери дії ТК); 2. Захист прав та інтересів у суді у разі порушення трудових 
прав та відшкодування заподіяної шкоди.  

Із принципом заборони дискримінації у трудових відносинах тісно пов’язаний 
принцип рівності. Проте якщо дискримінація згідно зі ст. 3 проекту ТК ‒ це 
«зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме 
обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності, 
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етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, вагітності, 
інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та 
майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній 
спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру 
звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки 
іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не 
пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання» [3], то дотримання 
принципу рівності полягатиме в однаковому ставленні до працівників, наприклад, 
за рівноцінну працю виплачується однакова заробітна плата, або створення праців-
никам рівних можливостей для професійного зростання, підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації тощо.  

При цьому необхідно мати на увазі, що диференціація норм щодо надання 
окремих гарантій деяким категоріям працівників, не є порушенням принципу 
рівності. Зокрема, це пов’язується із різними об’єктивними чинниками, такими як 
стать (надання жінкам у зв’язку із материнством права на соціальний захист, 
заборона таких працювати у шкідливих умовах праці тощо), вік (для неповнолітніх 
працівників встановлюється скорочений робочий час, забороняється надурочна 
праця тощо), інвалідність (встановлюється квота для працевлаштування осіб з 
інвалідністю та ін.), особи, які працюють у важких та шкідливих умовах праці 
(право на додаткову щорічну відпустку, скорочену тривалість робочого часу, 
додаткову оплату праці тощо).  

Водночас, зазначимо, що чітке формулювання принципу рівності для трудо-
вого права на цей час має надзвичайно важливе значення. Ще більшої вагомості 
цьому принципу надає його закріплення у нормі кодифікованого акту, а саме ТК. 
При цьому необхідно зважити на динамічність світових змін, які впливають на 
політичний та економічний курс країн, а зокрема й України. Це передусім 
виражається в адаптації законодавства до можливості виконувати трудову функцію 
на відстані (дистанційна праця), що пов’язується на сьогодні з пандемією covid-19. 
Рівний доступ до можливості виконання трудової функції на відстані повинні мати 
всі працівники, праця яких допустима за таких умов. 

Також потрібно мати на увазі й той факт, що надання окремим категоріям 
працівників так званих гарантій перетворюється для них на обмеження прав. 
Наприклад, заборона жінкам працювати на небезпечних для їхнього здоров’я 
роботах на сьогодні вважається обмеженням їхнього права на працю, у зв’язку з 
чим навіть був скасований у кінці 2017 р. перелік важких робіт та робіт із шкід-
ливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 
жінок.  

Принцип рівності у проекті ТК пропонується виразити, закріпивши забезпе-
чення права на рівну винагороду за працю рівної цінності (ч. 5 ст. 2 проекту ТК); 
рівність прав і можливостей працівників, у тому числі ґендерна рівність, шляхом 
забезпечення єдності та диференціації умов праці (п. 7 ст. 2 проекту ТК), а також 
створення працівникам рівних можливостей для професійного зростання, підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (п. 11 ст. 2 проекту ТК). При 
цьому принцип забезпечення права жінок, які працюють, у разі материнства на 
особливий захист (п. 8 ст. 2 проекту ТК), якраз і є диференціацією умов праці 
стосовно статі, тому окремого виокремлення не потребує.  

Вважаємо, що акцентування дотримання рівності на окремих гарантіях є 
недоречним, оскільки цей принцип має виражатися у всіх нормах трудового права, 
а не тільки акцентувати увагу на рівній оплаті праці чи то можливості професій-
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ного зростання. У зв’язку з цим уважаємо, що закріплення принципу рівності має 
мати узагальнене значення, наприклад, рівність прав і свобод працівників, у тому 
числі забезпечення диференціації щодо умов праці, та диференціюватися з огляду 
на норми трудового законодавства (надання окремим категоріям працівників 
додаткових гарантій для урівноваження їхніх трудових можливостей тощо).  

Щодо закріплення принципу забезпечення права кожного працівника на гідні 
умови праці, які за проектом ТК охоплюють у себе здорові і безпечні умови праці, 
що відповідають вимогам безпеки та гігієни праці, право на відпочинок, а саме 
обмеження робочого часу, надання щоденного відпочинку, вихідних, святкових 
днів, робота в яких не проводиться, оплачуваної щорічної трудової відпустки [3], 
теж є зауваження.  

Для України була розроблена програма гідної праці МОП на 2016‒2019 роки. 
За цією програмою для забезпечення гідної праці у нашій країні необхідно всякою 
мірою сприяти можливості отримання гідної та продуктивної роботи як 
чоловіками, так і жінками в умовах рівності, недискримінації, а також безпеки 
праці та поваги до людської гідності. При цьому основними завданнями МОП у 
цьому контексті є створення можливостей для гідної зайнятості, а саме встановлен-
ня для працівників справедливої заробітної плати, а також посилення соціального 
захисту як для працівників, так і їхніх родин, безпека на робочому місці та 
зміцнення соціального діалогу [6]. Отже, очевидно, що поняття гідної праці 
охоплює встановлення справедливої оплати праці, безпеку на виробництві, 
соціальний захист працівників, а також можливість вільно виражати свої інтереси, 
зокрема щодо колективної організації та участі у прийнятті рішень через інститут 
соціального діалогу.  

Тому вважаємо, що принцип забезпечення права кожного працівника на гідні 
умови праці охоплюватиме такі принципи, які пропонується закріпити у ТК, а 
саме: гарантування працівникам своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної 
плати, мінімальної заробітної плати на рівні, необхідному для забезпечення 
достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім’ї (п. 9 ст. 2 проекту ТК); забезпе-
чення права працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(п. 10 ст. 2 проекту ТК); поєднання державного і договірного регулювання трудо-
вих відносин (п. 14 ст. 2 проекту ТК); забезпечення права працівників і робото-
давців на свободу об’єднання для представництва та захисту своїх прав та інтересів 
(п. 15 ст. 2 проекту ТК); забезпечення права працівників на участь в управлінні 
юридичною особою-роботодавцем у порядку і на умовах, визначених законо-
давством, колективним договором (колективною угодою), статутом юридичної 
особи (п. 18 ст. 2 проекту ТК). Їх уважаємо недоцільно виокремлювати. 

Водночас такі принципи, як забезпечення захисту працівників від необґрунто-
ваного звільнення (п. 12 ст. 2 проекту ТК) та гарантування державного захисту 
працівників від незаконного звільнення (п. 12 ст. 2 проекту ТК) потрібно об’єднати 
в принцип забезпечення захисту працівників від незаконного звільнення, оскільки 
необґрунтоване звільнення теж є незаконним [3]. 

Також принцип встановлення державних гарантій зі забезпечення прав праців-
ників і роботодавців, здійснення державного нагляду і контролю (п. 16 ст. 2 про-
екту ТК) за їх дотриманням коректніше викласти у такій редакції «здійснення 
нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства». А такий принцип, 
як пріоритетного застосування норм міжнародного права у сфері соціально-
трудових відносин та здійснення правосуддя (п. 16 ст. 2 проекту ТК) взагалі не має 
закріплюватися, оскільки це не стільки принцип, як правила застосування 
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нормативно-правових актів, які стосуються всіх галузей права, а не тільки трудо-
вого законодавства. 

Отже, пропонуємо в проекті ТК закріпити такі норми-принципи, які будуть 
повною мірою відображати та закріплювати принципи права, а також слугува-
тимуть орієнтиром для тлумачення норм трудового права, а саме: 1) заборону 
дискримінації у трудових відносинах та забезпечення працівникам, які зазнали 
такої дискримінації захисту у встановленому законом порядку; 2) захисту прав та 
інтересів працівників у суді у разі порушення трудових прав та відшкодування 
заподіяної шкоди; 3) рівність прав і свобод працівників, в тому числі забезпечення 
диференціації щодо умов праці; 4) принцип забезпечення права кожного праців-
ника на гідні умови праці; 5) принцип забезпечення захисту працівників від неза-
конного звільнення; 6) здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового 
законодавства. 
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The article examines the norm of the draft Labor Code of Ukraine of 2019, which 

enshrines the principles of labor law. In particular, it is emphasized that among legal norms, 

the norms-principles are of particular importance. It is they who enshrine the constituent 

provisions in their content, which further determine the basis of the activities of the state, its 

bodies and other entities. 

Legal norms can be interpreted literally, ie a legal norm in its understanding completely 

coincides with a certain normative-legal provision, its textual expression. Instead, sometimes 

the content of a particular norm after its interpretation may be broader than its literal 

consolidation (broad interpretation). Conversely, when the content of the norm itself is 

understood more narrowly than the text enshrined in the normative legal act, we are dealing 

with a restrictive interpretation. 

Among the norms-principles proposed to be enshrined in the Draft LC, we can find 

different types of interpretation, which in turn affects the application of such constituent norms 

in different ways. One of these is the freedom of labor, which includes the right to work, which 

everyone freely chooses or freely agrees to. It turns out that in the project it is expedient to 

enshrine the freedom to conclude an employment contract. 

Closely related to the principle of freedom of labor is the principle of prohibition of forced 

labor, which in the draft, in turn, is proposed to be enshrined alongside the prohibition of child 

labor. It is impractical to do so. It would also be better to differentiate the principle of prohibition 

of discrimination in labor relations (as the scope of labor itself is a too broad concept that goes 

beyond the scope of the LC) as well as the principle of protection of rights and interests in 

court in case of violation of labor rights and the compensation for damage. 

A clear formulation of the principle of equality for labor law is currently extremely 

important. Even greater importance to this principle is given by its enshrinement in the norm of 

the codified act, namely the Labor Code. At the same time, it is necessary to take into account 

the dynamics of global changes that affect the political and economic course of countries, 

including Ukraine. This is primarily reflected in the adaptation of legislation to the ability to 

perform remote work, which is currently associated with the covid-19 pandemic. Equal access 

to the possibility of performing a labor function remotely should be granted to all employees, 

whose labor is permissible under such conditions. 

It is emphasized that the principle of ensuring decent labor includes the establishment of 

fair wages, safety at work, social protection of employees, as well as the opportunity to freely 

express their interests, including collective organization and participation in decision-making 

through the institution of social dialogue. And the principle of ensuring the protection of 

employees from unlawful dismissal includes the principle of protection against unjustified 

dismissal, as such a dismissal is also illegal. The principle of supervision and control over the 

observance of labor legislation is of paramount importance, as well. 

Keywords: principle of law, norm-principle, employee, draft Labor Code. 
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The article deals with the problem of criminal liability for human infection with various types 

of infectious and viral diseases. Considering that the Criminal Code of Ukraine singles out the 

special articles envisaging the criminal liability for infecting a person with certain types of 

diseases, the author provides the comparison of the size of liability for such infection with the 

liability for causing harm to health as a result of various kinds of traumatic factors. It is concluded 

that in its essence the infection of a person with various kinds of infections and viruses can be 

considered as a special kind of causing harm to health, as well as causing harm to health due to 

any other traumatic factors. The conclusion that there is no need for special norms that provide 

for liability for infecting with diseases, since in all cases such acts can be qualified under the 

general norms, which stipulate liability for causing harm to health is substantiated. 

Keywords: harm to health; infecting with virus or infection; criminal liability; crime against 

health; differentiation of liability. 
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The title of Section II of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine «Crimes 
against the life and health of a person» clearly testifies to the fact that the object of 
criminal legal protection within this section is human life and health. However one can 
assert about the existence of a whole range of criminal legal norms within this section, 
regarding which, it can be stated with a certain convention that they foresee not the 
direct, but so to say the veiled (false) encroachments on human life or health. It goes 
about a whole range of special criminal legal norms, which, due to the complicated, as a 
rule, non-legal, terminology, unsuccessful or unnecessary differentiation of criminal 
liability, create artificial problems in distinguishing the relevant norms from the norms 
that provide for general encroachments on life or health of a person. 

These are the rules stipulated in Art. 130 of the CC «Infection with a human 
immunodeficiency virus or other incurable infectious disease», Art. 131 of the CC 
«Improper performance of professional duties that caused the infection of person with a 
human immunodeficiency virus or other incurable infectious disease», as well as Art. 133 
of the CC «Infection with venereal disease». Let's try to consider the named norms and 
analyze their correlation with the general norms, which foresee the general (classical) 
encroachments on human life or health. It is this analysis that can provide arguments to 
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substantiate the assumption about the possibility of sufficient unification of Section II of 
the Special Part of the CC of Ukraine. 

First of all, I would like to point out that many controversial issues concerning the 
crimes against life and health are caused by the imperfect legislative technique, especially 
in legislator`s attempts to differentiate the criminal liability for encroachments on the 
respective objects of criminal legal protection by constructing special norms. In fact, it can 
be argued that excessive and, sometimes, unreasonable singling out the special norms leads 
not to differentiation, but to a peculiar accumulation of articles, to understand the 
correlation of which is not only extremely difficult, but sometimes impossible.  

Taking into account the location of the respective norms in the system of the Special 
Part of the CC, I will start an analysis from the norms provided for in Art. 130 of the CC 
«Infection with a human immunodeficiency virus or other incurable infectious disease» 
and Art. 131 of the CC «Improper performance of professional duties that caused the 
infection of person with a human immunodeficiency virus or other incurable infectious 
disease». First of all, I would like to note that in the scientific literature it is quite 
correctly noted that the philological drawback of Articles 130, 131 of the CC, which is 
immediately striking, is that their dispositions are grammatically formulated in such a 
way as to criminalize the infection with the diseases of viral etiology only [3, с. 308]. It 
is difficult to say whether this is the principled position of the legislator, or simply an 
error that is associated with inadequate review of the text of the Articles by the 
philologists. But at present time it looks as if from the formal point of view the liability 
in the abovementioned Articles is foreseen only for infection with viral diseases. 

Accepting the scholars' views about this disadvantage, I cannot agree with the idea 
that the improvement of these Articles should be aimed at eliminating only their 
philological deficiencies in order to expand the types of pathogens of various diseases 
from which infection may occur. It seems that it is such an improvement that can 
criminalize the corresponding actions regarding the possible infection with the other 
various life-threatening illnesses caused not by viruses, but by bacteria, prions or other 
pathogens [1]. In this respect, I consider to be quite correct the opinion of 
P. P. Andrushko, who proves that human infection with any other disease of non-viral 
etiology should be qualified as a crime against life or health [3, с. 308]. Consequently, in 
this case, we are immediately faced with the problem of distinguishing the considered 
corpora delicti from classical corpora delicti, which involve the infliction of various 
kinds of bodily injuries and murders, as well as the problem of expediency of 
independent singling out Art. 130 of the CC, if its shortcomings can be eliminated by 
applying classical norms that provide for liability for causing harm to life and health. 

I cannot agree with the position of those scholars, who attribute the corpora delicti, 
provided by Art. 130 of the CC «Infection with a human immunodeficiency virus or 
other incurable infectious disease», Art. 131 of the CC «Improper performance of 
professional duties that caused the infection of person with a human immunodeficiency 
virus or other incurable infectious disease» and Art. 133 of the CC «Infection with 
venereal disease», to the so-called group of crimes that pose a danger to life or health of a 
person, actually contrasting them with crimes that cause real harm to human life or 
health. As one of the main arguments in favor of this position, scientists point out that the 
named corpora delicti are characterized by the fact that the legislator does not indicate 
the specific size of the harm caused to health. At the same time, such an approach, as 
scientists point out, is entirely justified, since the very fact of infection is socially 
dangerous, as far as at this moment it is absolutely impossible to foresee further course, 
treatment and the ultimate effects of the disease, which largely depend on the immune 
status of a particular person [2]. 
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However, the fact that the legislator does not specify the harm to health in any way 
does not indicate that the mentioned crimes do not cause  the harm to health at all. After 
all, the very fact of the infection of any etiology getting inside the human body from the 
point of view of medicine will require treatment, and in some cases, an urgent medical 
care in order to destroy the respective infection. So, for example, the presence in the 
human body of parasites (helminths) is quite rightly attributed by physicians to health 
disorders. However, it is obvious that predicting the harm from their parasitism, as well 
as the timing of possible treatment is very difficult. In other words, infecting a person is a 
harm to health. I think that this is so obvious fact that it is clear not only to doctors. 

The presence of any infection immediately affects the immune system and all other 
systems of the body and forces them to work for destroying these non-native organisms 
of the human body, exhausting the body of the person itself. Of course, it is impossible to 
predict the duration of such treatment and its results with absolute precision in all cases, 
but in this field there are as well certain patterns of treatment, in particular, depending on 
the etiology of the infection. In addition, it should be noted that in the case of injuries, 
which are considered as the so-called classical (traditional) health harm, it is quite often 
impossible to predict treatment outcomes. After all, the healing of bones of a typical 
fracture as well depends on the immune status of a particular person, the treatment 
regimen, the quality of the medicine and many other circumstances that may call into 
question any treatment prognosis, but this does not in any way prevent the attribution of 
such kind of health harm to bodily injuries. 

Consequently, there are all the grounds to consider human infection with any disease, 
regardless of its etiology, as a kind of bodily injury. Of course, the definition of a particular 
type of bodily injury in this case, first of all, will depend on how much time the doctors will 
need to neutralize the respective infection, as well as on the extent to which the infection of 
a person has affected his ability to work. After all, these factors, in accordance with 
national legislation, primarily affect the severity of the harm to health. Such an approach to 
the understanding of bodily injury is fully consistent with the understanding of this notion 
in the Rules of forensic assessment of the severity of bodily injury. In accordance with 
these Rules, bodily injury is a violation of the anatomical integrity of tissues, organs and 
their functions, which arises as a result of the action of one or several external harmful 
factors – physical, chemical, biological, and psychic. Opponents of this position that does 
not consider a person infection as harm to health, should be remembered that many HIV-
infected persons register disability because of the presence of respective virus in their 
organism, indicating the loss of ability to work, and, consequently, the presence of certain 
features of bodily injury (of actual harm to health). Thus, I believe that the criminal legal 
norms, which provides for criminal liability for cases of actual human infection with any 
disease, can be considered as special rules in relation to the rules that provide for liability 
for causing various kinds of bodily injuries. A special feature in such cases is the method of 
committing a crime – the infection of a person with a certain disease, which does not affect 
the degree of social danger of the crime as a whole, which confirms the conclusion that 
singling out the special norms is groundless. 

The position, according to which infecting a person is not considered as a form of 
causing direct harm to her health, can create quite dangerous situations in law 
enforcement, when the actual infecting another person with a certain type of infection 
cannot be qualified according to Articles 130, 131 of the CC. Indeed, for such an 
understanding of the public danger of the appropriate encroachment the act of a person 
who has infected another person with an infection of non-viral etiology, generally cannot 
be qualified under any of the articles that criminalize crimes against life or health. At the 
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same time the imperfect construction of Art. 130 of the CC precisely in such cases will 
require the qualification of the perpetrator's actions under the general norms, which 
provide for liability for crimes against the life or health of a person. 

Legislative constructions of Part 1 and Part 4 Art. 130 of the CC give grounds for a 
formally correct conclusion that the subject in the named corpora delicti is general, that 
is, an uninfected person can as well be the subject. However, this can`t be applied to Part 2 
and 3 Art. 130 of the CC, the disposition of which clearly implies that the subject of 
these crimes may be only the person who is the carrier of the corresponding virus. Part 2 
Art. 130 of the CC provides for criminal liability for the careless infection of another 
person with a human immunodeficiency virus or other incurable infectious disease, if the 
perpetrator knew that he is the carrier of this virus. Hence, the question arises as to how 
to qualify the acts of a person who is not himself a carrier of the corresponding virus, but 
nevertheless has infected another person with the corresponding infection by negligence? 
The actions of medical, pharmaceutical or other workers who have improperly executed 
their duties may be qualified in such cases under the relevant part of Art. 131 of the CC. 
However, how should be qualified in such cases an act of a person, if the subject of the 
crime is general? I consider that in such cases, in the presence of all other grounds, there 
are no obstacles to the qualification of the perpetrator's actions under Art. 128 of the CC 
as for causing grievous or moderate bodily injury by negligence. This very conclusion 
can be reached on the basis of the stated above argumentation that the norms that 
establish the liability for infecting a person with various diseases are special in relation to 
the norms that provide for liability for causing bodily injury (causing harm to health). 

In my opinion, the abovementioned problem situations allow us to ask a more 
general question: what is the need for singling out the special rules, which provide for the 
liability for infecting a person, if there are general norms that provide for liability for 
causing harm to health? It should be noted that in the cases under consideration it can be 
argued not only about the lack of sufficient justification for the differentiation of liability, 
but as well about the unjustified establishing more severe liability in comparison with the 
general norms that provide for liability for harm to health. Thus, for example, it is 
difficult to explain why a negligent infection of a person with a human 
immunodeficiency virus or other incurable infectious disease under Part 2 Art. 130 of the 
CC causes the possibility of imposing a punishment in the form of imprisonment up to 
five years (qualified corpus delicti, stipulated in Part 3 Art. 130 of the CC, – up to eight 
years), while causing grievous or moderate bodily injury by negligence under Art. 128 of 
the CC causes maximum punishment in the form of restraint of liberty for a term up to 
two years. For intentional infection in accordance with Part 4 Art. 130 of the CC the 
maximum punishment in the form of ten years imprisonment not only exceeds the 
sanction of Part 1 Art. 121 of the CC, which establishes liability for intentional grievous 
bodily injury, but as well for three years exceeds the minimum amount of punishment for 
the basic corpus delicti of intentional murder. 

I consider that there are no compelling arguments to prove that the mentioned way 
of causing bodily injury (infection) can so greatly increase the public danger of the 
respective encroachments. The crimes against life and health are characterized by the fact 
that the method of committing the crime can be a qualifying feature in the cases where its 
application poses a danger to the life or health of others, or if a particular method directly 
enhances the suffering of the victim while causing him harm. These properties are not 
inherent in infection as a method of causing harm to human health, and therefore there 
are hardly any reasons to construct the qualified corpora delicti of bodily injuries, taking 
into account this method as a qualifying feature.  
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The situation with the sanction of Part 1 Art. 131 of the CC «Improper performance 
of professional duties that caused the infection of person with a human 
immunodeficiency virus or other incurable infectious disease» is even more strange. The 
legislator in this case as well makes the criminal liability more severe in comparison with 
the sanction of Art. 128 of the CC. However, to a certain extent, establishing more severe 
liability in this case may be justified by a special subject of this corpus delicti: a medical, 
pharmaceutical or other employee who improperly performs his professional duties. 
After all, within this category of workers there are special (higher) requirements for 
observance of the certain rules of security. At the same time it is not completely clear 
why Part 1 Art. 131 of the CC is actually a privileged norm in relation to a similar act 
committed by negligence, but by the general subject, stipulated in Part 2 Art. 130 of the 
CC. Thus, the maximum punishment in the sanction of Part 1 Art. 131 of the CC is two 
years lesser than the maximum penalty provided for in the sanction of Part 2 Art. 130 of 
the CC. As for the general trend of differentiation of criminal liability, one should ask the 
legislator: why not to increase the criminal liability for intentional infections committed 
by a special subject? After all, these categories of people possess much more special 
knowledge, as well as special opportunities for such an infection? 

Considering that Part 4 Art. 130 of the CC envisages the liability for the infection 
with the incurable disease virus that is dangerous to human life, which in its turn 
determines the possibility of causing death to a person from such infection, there arises a 
problem of distinguishing this corpus delicti from the corpus delicti of attempted murder. 
I have already stressed on the legislator`s not quite right approach to defining the terms 
and kinds of punishments in the sanction of Part 4 Art. 130 of the CC, which provides for 
liability for intentional infecting a human immunodeficiency virus or other incurable 
infectious disease that is dangerous to human life. Because despite the fact that Part 4 
Art. 130 of the CC, as follows directly from the disposition of this Article, does not cover 
the death of a person, the maximum limit of the punishment in the form of imprisonment 
in the sanction of this Article exceeds for three years the minimum amount of 
punishment for intentional murder. 

However, even such a sanction does not allow, in my opinion, to assert that Part 4 
Art. 130 of the CC envisages a special form of attempted murder, taking into account the 
special way of encroaching life – the infection of victim with a virus or other illness that 
is dangerous for life. After all, the very fact of the human infection with an incurable 
disease virus that is dangerous for life does not allow asserting that such infection 
necessarily leads to the death of a person within more or less defined period. Different 
clinical pictures of the disease do not allow the guilty, in all cases, of infection to rely on 
the obligatory causing the death of the victim, which is typical of the attempted murder. 
In this regard, one should agree with the opinion of P. P. Andrushko, who considers that 
the issue of attributing a certain disease to the incurable is rather conditional and depends 
on various circumstances [3, с. 308]. 

Theoretically, one can model a situation when the human infection with a dangerous 
to his life disease can be qualified as an attempted murder. If such intentional infection 
was caused during, for example, a long expedition to the mountains, when the guilty is 
clearly aware of the impossibility to provide timely medical assistance to the victim in 
case of rapid development of the disease. In such cases, only the extraordinary properties 
of victim`s immune system or other unforeseen for the guilty circumstances may prevent 
the victim`s death. However, such examples are more likely to be the exceptions to the 
general rule concerning the infection of a person with a particular illness. 
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If Parts 2, 3, 4 Art. 130 of the CC and Art. 131 of the CC envisage in fact special 
rules on causing bodily injury, then in Part 1 Art. 130 of the CC the legislator has 
constructed the so-called delict of danger creation. In Part 1 Art. 130 of the CC it goes 
about creating the situation when a person creates a real danger of infecting another 
person with a human immunodeficiency virus or other incurable infectious disease that is 
dangerous to human life. Certainly, in this case, it cannot be argued that this norm is 
special in relation to the norms that provide for liability for bodily injury (causing harm 
to health). In this case, it goes about so-called delict of danger creation. In literature it has 
already for a long time been suggested the need to single out the general norms that 
would establish criminal liability for creating a real danger to life or health, regardless of 
those factors that are the cause of such a danger [5]. 

The idea of creating such norms when it goes about the danger only to health can 
hardly be considered justified because the range of possible harm to health is extremely 
broad and it is virtually impossible to determine the creation of danger of which harm to 
the health has taken place, and consequently, to differentiate liability properly. Actually, 
this does not apply fully to Part 1 Art. 130 of the CC, which in this respect is quite 
acceptable in its design, since it clearly stipulates what kind of danger to health is 
concerned. At the same time, the construction of such rules aimed at criminal legal 
protection of human life, but not the health, is well-grounded. The existence of a separate 
norm in which criminal liability for the intentional creation of a danger to a person`s life 
without the purpose of causing his death would be envisaged will allow to criminalize a 
large number of such acts that are currently occurring in the most various spheres. In 
particular, it is an issue of theft of sewage hatches, the lack of which on unlit roads turns 
the movement of people into the game of the so-called Russian roulette. 

Critical remarks are caused by the separate singling out Art. 133 of the CC 
«Infection with venereal disease» by the legislator. In fact, in this case, it actually goes 
about a special way of causing bodily injury (harm to health), which, depending on the 
disorder of health and disability, can be qualified under the general articles, which 
stipulate liability for causing harm to health. The differentiation of criminal liability for 
such kind of health harm by the way of singling out the special norm with an separate 
sanction in a separate Article, as is currently the case in the standing CC, can as well lead 
to problematic situations in law enforcement. Firstly, I`d like to note that Part 1 Art. 133 
of the CC provides for criminal liability both for intentional and for the negligent 
infection with venereal disease, which in principle is the violation of the rules of liability 
differentiation. However, the analysis of the sanction of Part 1 Art. 133 of the CC gives 
grounds as well for other critical remarks. 

Thus, in particular, the maximum punishment in the form of imprisonment for a 
term up to two years, on the one hand, allows us to conclude that according to its public 
danger the legislator equates this crime only to minor bodily injuries. And only such 
qualifying feature as «grave consequences», provided in Part 3 Art. 133 of the CC, 
allows to cover such a disorder of health caused by intentional infection with sexually 
transmitted diseases, which is equivalent to intentional moderate bodily injury. However, 
sexually transmitted diseases can cause even more serious harm to health, which, in its 
effects, is equivalent to grievous bodily injury. 

Today, medicine has no effective medications to completely destroy cytomegalovirus, 
which can be sexually transmitted. In some cases, infection with such a virus will give 
grounds for concluding that there are signs of grievous bodily injury in the form of a 
health disorder, combined with a permanent loss of capacity of at least one third, or loss 
of reproductive function (loss of the body functions). Thus, the question arises 
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concerning how to qualify the intentional infection with cytomegalovirus, if the sanction 
of Art. 133 of the CC does not cover health harm at the level of social danger of 
intentional grievous bodily injury? 

On the other hand, when it goes about negligent infection with venereal disease, in 
Art. 133 of the CC there is an unjustified making criminal liability more severe in 
comparison with liability for negligent bodily injury. In particular, if the sanction of 
Art. 128 of the CC «Negligent grievous or moderate bodily injury» provides for 
maximum punishment in the form of restraint of liberty for a term up to two years, then 
Part 1 Art. 133 of the CC provides for the possibility of sentencing in the form of 
imprisonment for a term up to two years. It is unclear by what circumstances the 
legislator`s approach has been caused, if the liability for negligent infection with venereal 
disease is much more severe than liability for negligent grievous or moderate bodily 
injury? If the sanction of Part 1 Art. 133 of the CC makes it possible to conclude that the 
main corpus delicti covers the negligent grievous or moderate bodily injury, then the 
question arises as to what, then, the consequences for a person, except the death, does the 
qualifying feature «grave consequences» include in Part 3 Art. 133 of the CC, the attitude 
towards which can be expressed in negligence? 

The construction of this corpus delicti poses as well the other questions concerning 
subject of the corpus delicti which are similar to those that have already arisen during the 
analysis of the corpora delicti provided in Art. 130 of the CC. It goes about how to 
qualify the actions of a person who is not ill with a venereal disease, but intentionally or 
by negligence has infected another person with venereal disease? In such cases, the 
scientists propose to qualify the offender`s actions under the general articles envisaging 
liability for bodily injury [4, с. 331]. Despite the fact that the social danger of such 
infection, especially if it has been committed intentionally, will be no lesser, the liability 
of the subject under the general norms envisaging liability for causing bodily injury will 
be substantially mitigated. This will be especially evident in those cases when the 
infection has been committed by negligence. In addition, the legislator does not 
differentiate the liability for the infection with a venereal disease, committed by a 
medical or other employee, who was obliged to follow the special rules for protecting the 
other persons from infection. At present time the respective acts as well of such subjects 
can be qualified only under the general articles that provide for liability for the crimes 
against life and health. 

Consequently, an analysis of the norms that provide for the liability for infecting a 
person with various types of diseases, shows that there is no need in the existence of such 
separate norms. After all, in their essence, they are only the special norms that actually 
provide for liability for causing various kinds of bodily injury (harm to health), 
depending on the way they are caused. At the same time, absolutely groundless and 
unjustified differentiation of criminal liability takes place during their creation. Instead, 
in this case, the differentiation of liability is quite possible and it should be provided not 
with consideration of method of causing the harm to health, which in this case does not 
increase the social danger of the act, but considering the features of the special subject of 
the crime, that can be indicated in disposition of the article by the reference to breach of 
the special rules aimed at protecting human life and health. 
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ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСАМИ ТА ІНФІКУВАННЯ ЛЮДИНИ 
ЯК РІЗНОВИД ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ 

ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ ЗА КК УКРАЇНИ 

В. Бурдін 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Розглянуто проблему кримінальної відповідальності за зараження людини різними 

видами інфекційних та вірусних захворювань. Враховуючи те, що в КК України виділено 

окремі статті, які передбачають відповідальність за зараження особи деякими видами 

захворювань, проведено порівняння розміру відповідальності, яка передбачена за таке 

зараження, з відповідальністю за заподіяння шкоди здоров’ю внаслідок дії різного роду 

травмуючих факторів. Аргументовано, що, на перший погляд, створюється враження, що 

законодавець шляхом виділення окремих (спеціальних) норм, які передбачають відпові-

дальність за зараження різного роду захворюваннями, намагається забезпечити реаліза-

цію принципу диференціації кримінальної відповідальності. Натомість у статті доведено, 

що в такий спосіб законодавець створює лише непотрібну казуїстику у встановленні 

кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди життю чи здоров’ю людини. Адже 

окреме існування таких норм створює лише спірні проблеми, які стосуються співвідно-

шення вказаних норм із загальними нормами про заподіяння шкоди життю чи здоров’ю 

людини. При цьому стверджено, що існування такої групи норм є проблематичним не 

тільки з погляду кваліфікації, але й з погляду обґрунтування визначення змісту санкцій за 

вчинення діянь, які пов’язані зі зараженням певними захворюваннями. Адже очевидним є 

той факт, що диференціація кримінальної відповідальності полягає не просто у вста-

новленні інших розмірів чи видів покарань у санкціях кримінально-правових норм, які 
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передбачають однорідні посягання, а в обґрунтованій необхідності посилення чи послаб-

лення відповідальності порівняно з вже існуючими загальними нормами. Зроблено 

висновок про те, що за своєю суттю зараження особи різного роду інфекціями та віру-

сами можна розглядати як спеціальний вид заподіяння шкоди здоров’ю, так само як і 

заподіяння шкоди здоров’ю внаслідок будь-яких інших травмуючих чинників. Якщо з 

погляду медицини можна і потрібно диференціювати різні види зараження, що визначає 

характери лікування та прогнози перебігу захворювання, то з погляду кримінального 

права така диференціація відповідальності з урахуванням виду захворювання є безпід-

ставною. Аргументовано висновок про те, що немає потреби у конструюванні спеціальних 

норм, які передбачають відповідальність за зараження різного роду захворюваннями, 

оскільки у всіх випадках такі діяння можна кваліфікувати за загальними нормами, що 

передбачають відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю, а додаткової диферен-

ціації кримінальної відповідальності вони не потребують. 

Ключові слова: шкода здоров’ю; зараження вірусом або інфекцією; кримінальна 

відповідальність; злочин проти здоров’я; диференціація відповідальності. 

Стаття: надійшла до редакції 05.05.2021 
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ЮРИДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ 

ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 
ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ 

ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

Т. Бурдіна 

ВСП «Технологічний фаховий коледж 

Національного університету «Львівська політехніка», 

вул. Демнянська, 15, Львів, Україна, 79058,  

e-mail: tvburdina@ukr.net 

Розглянуто питання ефективності, доцільності й обґрунтованості заходів заохочення і 

стягнення, що застосовуються до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі, на 

підставі проведення автором опитування 55 юнаків віком 14‒17 років, ув’язнених у 

Кременчуцькій виховній колонії. Для такого аналізу було використано комплекс методик: 

методики діагностики особистості на мотивацію до успіху та на мотивацію до уникнення 

невдач Т. Елерса; тест-опитувальник батьківського ставлення ADOR; п’ятифакторний 

особистісний опитувальник «Велика п’ятірка» (Р. МакКрає і П. Коста); а також розроблені 

автором 2 анкети: анкета факторів розвитку й особистих даних та анкета для вивчення 

ставлення неповнолітніх засуджених до заходів дисциплінарного впливу. 

На основі отриманих унаслідок опитування даних та їхньої математично-статистичної 

обробки за допомогою кластерного, порівняльного, кореляційного і факторного аналізів 

встановлено залежність між різним ставленням неповнолітніх засуджених до заходів 

дисциплінарного впливу та особистісними характеристиками неповнолітніх і спрямо-

ваністю їхньої мотивації на успіх чи запобігання невдачам, що визначають більшу дієвість 

заохочень для одних і, натомість, стягнень – для інших. 

Відтак, автором запропоновано проводити схоже оцінювання доцільності заходів 

дисциплінарного впливу у кожній виховній колонії працівниками її соціально-психологічної 

служби періодично – для оптимізації та ефективізації таких заходів з метою стимулювання 

правослухняної поведінки та належного диференційованого виховного впливу.  

Ключові слова: заохочення, стягнення, стимулювання правослухняної поведінки, 

мотивація, диференційований виховний вплив. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.113 

Вступ. Законодавець встановлює, що завданнями кримінально-виконавчого 
законодавства України є, у т. ч., визначення порядку застосування до засуджених 
заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки (ч. 2 
ст. 1 Кримінально-виконавчого кодексу України), притому відбування покарання 
ґрунтується, зокрема, на принципах раціонального застосування примусових захо-
дів і стимулювання правослухняної поведінки, а також поєднання покарання з 
виправним впливом (ст. 5 КВК України) [7]. У ч. 4 і 5 ст. 123 Кодексу зазначено, що 
cтимулювання правослухняної поведінки засуджених відбувається за допомогою 
програм диференційованого виховного впливу, які повинні враховувати, у т. ч., мож-
ливості заходів заохочення і стягнення, які застосовують до осіб, позбавлених волі. 
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Ці положення були конкретизовані у низці нормативно-правових актів, що 
стосуються реформування кримінально-виконавчої системи України, зокрема і 
щодо неповнолітніх, а саме: у Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної 
системи України від 13.09.2017 р. № 654-р (абз. 2 Загальних положень) [5], Кон-
цепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні від 
24.05.2011 р. № 597/2011 [6], Плані заходів щодо реалізації цієї Концепції від 
12.10.2011 р. № 1039-р [12], Національній стратегії реформування системи юстиції 
щодо дітей на період до 2023 року від 18.12.2018 р. № 1027-р [11].  

Постановка проблеми. Як зазначено у Стратегії, Україною зроблено певні кроки 
для запровадження індивідуального виховного підходу під час виконання покарань на 
противагу каральному підходу. Проте при застосуванні до неповнолітніх осіб, засу-
джених до позбавлення волі, заходів дисциплінарного впливу це питання все ще потре-
бує додаткової уваги, комплексного науково-дослідницького вивчення, оцінювання 
їхньої ефективності, а відтак подальшої оптимізації, з огляду на їхню головну мету – 
виправлення та ресоціалізацію неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі. 

Заходи дисциплінарного впливу – це той інструмент, за допомогою якого 
здійснюється виховний вплив на неповнолітніх осіб, які відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі, на що, зокрема, вказує і законодавець (ч. 1 ст. 131 КВК 
України). І цей інструмент повинен бути максимально ефективним, доцільним і 
обґрунтованим. Адже, з одного боку, є особливе середовище, в якому перебувають 
неповнолітні злочинці – це місця позбавлення волі, які ізольовані від суспільства 
та характеризуються обмеженнями, особливими умовами і режимом перебування. 
А з іншого, ми говоримо про особливий суб’єкт впливу – неповнолітніх 
правопорушників, які з огляду на свій вік, психологічні, психофізичні, соціальні та 
інші особливості розвитку потребують особливого підходу і ставлення [2, с. 43; 1].  

Стан дослідження. Особливості застосування заходів дисциплінарного впли-
ву до осіб, засуджених до позбавлення волі, досліджували такі українські науковці: 
В. В. Карелін, А. П. Гель, З. В. Яремко, І. С. Михалко, В. І. Халавка, Т. А. Денисова, 
О. А. Гритенко, О. В. Нікітіна, О. Я. Соловій, М. В. Романов, Н. В. Коломієць, 
В. Г. Павлов та ін.; заохочення загалом у праві характеризувала О. О. Барабаш; 
окремі аспекти заходів дисциплінарного впливу при дотриманні прав в’язнів 
розкривали І. С. Яковець і В. О. Човган та ін. Однак в українській науці кримінально-
виконавчого права досі не проведено дослідження заходів дисциплінарного впливу, 
які застосовують саме до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі. 

Питання щодо ефективності виправного впливу на осіб, засуджених до 
позбавлення волі, частково порушено у працях більшості з названих дослідників. 
Багато ж представників юридичної науки лише побіжно згадували про проблему 
ефективності заходів дисциплінарного впливу в межах дослідження ними ефектив-
ності кримінально-виконавчої системи України. Проте будь-які напрацювання з 
методики оцінювання ефективності заходів дисциплінарного впливу, які застосо-
вують до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі, на сьогодні в 
українській юридичній літературі відсутні взагалі. Саме тому наша стаття покли-
кана розпочати наукову розвідку означеної проблематики. 

У контексті такого дослідження ми взяли до уваги доробок українських та 
зарубіжних представників як загальних психології і педагогіки, так і пенітенціар-
них психології та педагогіки стосовно психології мотивації загалом та мотивації 
досягнення зокрема, а саме: І. А. Васільєва, В. Д. Шадрікова, В. А. Іваннікова, 
О. М. Леонтьєва, Є. П. Ільїна, А. Бандури, К. С. Карвера, М. Ф. Шейєра; а також 
С. С. Занюка, Р. Герберзагіної, С. С. Макаренка, Л. Н. Грень, Д. А. Терещенко, 



Т. Бурдіна 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 72 115 

Д. О. Сабадаш, М. Батуріна, Л. Бороздіної, В. Гербачевського, Ю. Орлова, Н. Бор-
довської, А. Реана, М. В. Кондратьєвої, Т. О. Гордєєвої, X. Хекхаузена, Д. К. Мак-
Клелланда, Дж. В. Аткінсона, Р. А. Кларка, Е. Л. Лоувелла, Б. Ф. Скіннера, Б. Вайнера, 
Р. Нігарда, Дж. Ніколса, П. А. Сорокіна та ін. Особливостям мотивації саме 
неповнолітніх правопорушників присвячені дослідження українських психологів 
О. М. Павлик, О. М. Низовець, Ю. М. Красілової та ін. А в юридичній науці, 
зокрема, Н. Б. Хлистова підготувала дисертаційне дослідження заохочення суспільно 
корисної мотивації пенітенціарної поведінки. 

Відтак, ця стаття має на меті з’ясувати реальний вплив на неповнолітніх осіб, 
які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, здійснюють заходи дисци-
плінарного впливу, чи є вони ефективними і яка доцільність їхнього застосування, 
використовуючи відповідні методики оцінювання такої ефективності.  

Постановка завдання. Для цього при висвітленні теми нашого дослідження 
варто визначити спрямованість мотивації неповнолітніх правопорушників на успіх 
та запобігання невдачам, розкрити значення їхніх особистісних характеристик, 
виявити різне ставлення досліджуваних до заходів заохочення та заходів стягнення, а 
відтак, встановити залежність між такими різними ставленнями та мотиваційною 
сферою й особистісними властивостями неповнолітніх засуджених, на підставі чого 
обґрунтувати ефективність застосування до них заходів дисциплінарного впливу.  

Виклад основного матеріалу. Заходи дисциплінарного впливу, які застосо-
вують до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі, не мають бути само-
ціллю, а повинні слугувати, як наголошується в науці кримінально-виконавчого 
права, підтримці належного порядку в установах виконання покарань та стимулю-
ванню засуджених до правослухняної поведінки [8, с. 429‒430].  

КВК України встановлює вичерпний перелік заходів заохочення, котрі можна 
застосовувати до неповнолітніх осіб, які відбувають покарання у вигляді поз-
бавлення волі, у разі виконання ними покладених обов’язків та додержання правил 
поведінки, встановлених цим Кодексом і правилами внутрішнього розпорядку 
колонії, дотримання правил трудового розпорядку, а також вимог безпеки праці: 
подяка; дострокове зняття раніше накладеного стягнення; нагородження похвальною 
грамотою; присвоєння почесного звання «кращий за поведінкою» чи «активний 
учасник самодіяльності» тощо; виплата грошової премії; нагородження пода-
рунком; переведення на поліпшені умови тримання; надання додаткового коротко-
строкового або тривалого побачення; дозвіл додатково витрачати гроші для прид-
бання продуктів харчування і предметів першої потреби в сумі до 50 % мінімаль-
ного розміру заробітної плати (ст. 130 КВК України). Притому законодавець 
доповнює, що за сумлінну поведінку і ставлення до праці та навчання, активну 
участь у роботі самодіяльних організацій і виховних заходах до них можуть бути 
застосовані ще такі заходи заохочення, як: надання права відвідування культурно-
видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії у супроводі пра-
цівників колонії та надання права виходу за межі виховної колонії у супроводі 
батьків чи інших близьких родичів (ст. 144 КВК України). 

Стаття 145 КВК України визначає, що до неповнолітніх осіб, які відбувають 
покарання у вигляді позбавлення волі, у разі порушення встановленого порядку і 
умов відбування покарання можуть застосовуватися такі заходи стягнення: 
попередження; догана; сувора догана; скасування поліпшених умов тримання, 
передбачених ст. 143 цього Кодексу (де вказано, що при сумлінній поведінці і 
ставленні до праці та навчання після відбуття не менше однієї четвертої частини 
строку покарання засуджені мають право на поліпшення умов тримання і їм може 
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бути дозволено за постановою начальника колонії одержувати один раз на три 
місяці короткострокове побачення за межами виховної колонії (абз. 1 і 3 ч. 2)); 
поміщення в дисциплінарний ізолятор на строк до п’яти діб з виведенням чи без 
виведення на навчання або роботу. 

Заохочення та стягнення ‒ традиційні інструменти впливу на мотивацію людей 
будь-якого віку та у будь-яких обставинах. Мотивацію як спонукання до певної 
поведінки вивчають давно і різнобічно. Під мотивацією у психології розуміють 
сукупність психологічних процесів, які спрямовують поведінку людини. Мотива-
ційні процеси лежать в основі активності людини та її психічного функціонування, 
вони детермінують той чи інший напрям людської поведінки, стимулюють і 
підтримують поведінкову активність на певному рівні. Мотивація є процесом 
безперервного вибору й ухвалення рішень на підставі зважування поведінкових 
альтернатив. У більш широкому значенні мотивація виступає не лише як позитив-
не стимулювання, а й як механізм можливості застосування покарань [15, c. 189]. 

У науковій літературі для позначення заходів заохочення та стягнення вико-
ристовують термін «стимул». Такі стимули є чинниками, які орієнтують індивіда 
на можливість отримання додаткових благ, формують свідому мотивацію пове-
дінки позитивними правовими засобами, викликаючи у правопорушників заці-
кавленість у досягненні бажаного результату. Водночас позитивний стимул вико-
нує і певну обмежувальну роль, стримуючи від опосередковано антисуспільної 
протиправної поведінки [3, c. 20]. При цьому саме заохочення в багатьох випадках 
є ефективним засобом підкріплення позитивної мотивації та виступає спонукаль-
ною силою бажаного поводження, підтримує позитивний інтерес [9, с. 155]. На 
поведінку людини впливають уявлення про ті вигоди чи невигоди (якими б вони не 
були конкретно), які вона пов’язує з тими або іншими вчинками як їхні наслідки. 
Нагороди та покарання є окремим випадком цих бажаних чи небажаних наслідків 
[14, с. 115].  

Особа, яка вмотивована на досягнення успіху, позитивно сприймає як заохо-
чення, так і стягнення. Стягнення для неї є перешкодою, після якої особистість ще 
більше зацікавлена у досягненні бажаної мети і сприймає стягнення як тимчасову 
перешкоду. Заохочення за правильну поведінку посилює бажання особистості 
продовжувати відзначений спосіб поведінки, тобто має позитивний вплив на 
особистість. Натомість, стягнення утримує від поведінки, яка може призвести до 
покарання, щоправда разом з тим покарання викликає негативну реакцію стосовно 
караючого. Особистість адекватно реагує на стягнення та заохочення, оскільки 
вони виступають рушійним стимулом до діяльності [10, с. 134]. 

Як зазначалося, система заходів заохочень і стягнень повинна здійснювати 
дисциплінарний вплив на осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, стиму-
лювати у них законослухняну поведінку і протидіяти порушенням режиму, а тому 
необхідно, щоб вона була дієвою. Ефективність такого впливу можна дослідити, 
аналізуючи ставлення неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі, до 
застосовуваних до них заходів. Саме воно має бути чітким критерієм доцільності 
їхнього застосування.  

Отож ми провели дослідження залежності між різним ставленням до заходів 
дисциплінарного впливу та особистісними характеристиками на підставі опитуван-
ня 55 юнаків віком 14‒17 років, які відбувають позбавлення волі у Кременчуцькій 
виховній колонії. Для такого аналізу було використано комплекс методик: 
1) методики діагностики особистості на мотивацію до успіху та на мотивацію до 
уникнення невдач Т. Елерса [4, с. 146, 152]. Внутрішня мотивація, тобто спонуки 
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до певної діяльності, що не пов’язані зі зовнішнім середовищем, можна визначити 
у вигляді боротьби двох орієнтацій: бажання уникнути невдач і бажання досягти 
успіху. Сила кожної орієнтації значною мірою визначається внутрішніми, часто 
вродженими характеристиками особи. Для виявлення домінуючої орієнтації ми 
використали тести Т. Елерса; 2) тест-опитувальник батьківського ставлення ADOR 
[13], яке є важливим чинником становлення особистості та формування мотива-
ційної сфери; 3) п’ятифакторний особистісний опитувальник «Велика п’ятірка» 
(Р. МакКрея і П. Коста), який було застосовано з метою дослідити провідні 
фактори темпераменту та характеру особистості респондентів; 4) розроблені авто-
ром 2 анкети: а) для вивчення соціально-психологічних особливостей сім’ї, умов 
зростання і виховання досліджуваних ‒ як важливі чинники становлення осо-
бистості, які впливають на формування мотиваційної, ціннісної сфери особистості, 
на вчинки особи; б) для вивчення ставлення неповнолітніх засуджених до заходів 
дисциплінарних заохочень і стягнень, тобто оцінювання ними самими вагомості, 
дієвості, впливовості, ефективності для них таких заходів.  

Однією з процедур дослідження було застосування до показників ставлення 
досліджуваних до окремих заходів дисциплінарного впливу процедури кластер-
ного аналізу з метою об’єднати у кластери найбільш схожі за дієвістю, ефектив-
ністю для досліджуваних заходи і спростити подальший аналіз. Їх ми умовно 
назвали: 1 кластер «Випробування волі» – поміщення в дисциплінарний ізолятор, 
надання додаткового короткострокового або тривалого побачення, переведення на 
поліпшені умови тримання, скасування поліпшених умов тримання, дозвіл додат-
ково витрачати гроші для придбання продуктів харчування і предметів першої 
потреби, надання права виходу за межі колонії, надання права відвідування заходів 
за межами колонії; 2 кластер «Матеріальні заохочення» – нагородження подарунком 
і виплата грошової премії; 3 кластер «Моральні санкції і стимули» – нагородження 
похвальною грамотою, присвоєння почесного звання, попередження, подяка, 
догана, сувора догана, дострокове зняття раніше накладеного стягнення. 

Як виявилося при подальших порівняльному, кореляційному і факторному 
аналізах, перша група заходів – найбільш дієва для досліджуваних, її варто 
застосовувати ширше. Друга група – найменш впливова, яку варто застосовувати 
при незначних заслугах. Третя група заходів займала проміжне місце, виявилася 
ефективною лише для окремих категорій засуджених. 

У процесі порівняльного аналізу за критерієм орієнтації внутрішньої мотивації 
досліджуваних на досягнення успіху або на уникання невдач було виявлено, що 
неповнолітні засуджені, внутрішньо умотивовані на досягнення успіху, більш 
керовані, чутливі до зовнішніх засобів дисциплінарного впливу. Зокрема, для них 
більш ефективними виявляються догана, дострокове зняття раніше накладеного 
стягнення, скасування поліпшених умов тримання, позбавлення права на відві-
дування заходів поза межами колонії і поміщення у дисциплінарний ізолятор. Ті ж, 
що переважно орієнтовані на уникання невдач, погано «мотивуються» ззовні, до 
них потрібен індивідуальний підхід, орієнтований на їхні персональні цінності і 
потреби. Можна також припустити, що для неповнолітніх, спрямованих на успіх, 
дієвішими будуть заохочення, а для спрямованих на запобігання поразкам ‒ 
стягнення. Отож, для ефективного підбору стягнень та заохочень до неповнолітніх 
засуджених важливо діагностувати спрямованість їхньої мотивації і підбирати 
засоби дисциплінарного впливу відповідно до отриманих даних.  

На підставі дослідження оцінки ставлення до неповнолітніх їхніх батьків ми 
визначили його зв’язки з чутливістю досліджуваних або ж до заохочень, або ж, 
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натомість, до стягнень. Вважається, що переважний виховний вплив матері полягає 
у переконанні, заохоченні і схваленні, а виховний вплив батька виявляється в 
авторитеті, силі і покаранні. Проте при аналізі виховного впливу батьків на 
формування того чи іншого ставлення неповнолітнього до дисциплінарних заходів 
ми виявили порушення цієї схеми. Так, чутливість до заохочень формує виховна 
стратегія деспотичної та авторитарної матері, а прихильність до стягнень і 
покарань – байдужого і непослідовного батька.  

За допомогою кореляційного та факторного аналізів було встановлено чітку 
структуру зв’язків чутливості неповнолітніх засуджених до різного роду заохочень 
і стягнень з їхніми особистісними рисами. Респонденти, які вирізняються вищою 
добросовісністю, відповідальністю, обов’язковістю, більше орієнтовані на досяг-
нення успіху, вище оцінюють ефективність дисциплінарних заходів, що утворили 
кластери 1 та 3. Отож, можна вважати, чим вища у досліджуваних вольова само-
регуляція, чим вище їхнє прагнення до успіху, тим більш вагомими для них є вплив 
на їхню вольову сферу, а також навіть такі начебто незначні заходи морального 
впливу, як попередження і догана чи подяка.  

Водночас дослідження дає змогу стверджувати, що більш чутливими до мо-
ральних санкцій і стимулів є респонденти з більш позитивним ставленням до 
людей, що зростали в умовах відносного матеріального достатку та більшого 
психологічного прийняття з боку обох батьків. Такі неповнолітні засуджені будуть 
намагатися уникати невдач і більше відгукуватися на похвалу. Статистично досто-
вірне і таке твердження: неповнолітні, які прагнуть бути незалежними і самостій-
ними, які тримають відособлену позицію до людей, котрі зростали в матеріальній 
скруті та умовах дефіциту батьківського прийняття, не будуть прагнути уникати 
невдачі і в умовах виховної колонії будуть нечутливими до заходів морального 
впливу. Чутливіші ж до матеріальних заохочень неповнолітні засуджені з вираже-
ними ознаками практичності – реалісти, що тверезо дивляться на життя, вірять у 
матеріальні цінності більше, ніж у абстрактні ідеї. Вони негнучкі, неартистичні, 
виявляють сталість своїх звичок та інтересів, надають перевагу надійності 
матеріальних благ, раціональним поясненням та практичній вигоді [2, с. 44‒46; 1].  

Висновки. Вважаємо, що жоден законодавець не може спрогнозувати краще 
за самого засудженого, який саме захід заохочення чи стягнення впливатиме на 
нього ефективніше. Тому для створення дієвої системи заходів дисциплінарного 
впливу важливо проаналізувати ставлення до них самих неповнолітніх правопо-
рушників, з урахуванням їхніх особистісних характеристик та спрямованості їхньої 
мотивації на успіх чи запобігання невдачам. 

Отримані нами внаслідок опитування неповнолітніх засуджених дані та їхня 
математично-статистична обробка і подальша інтерпретація дали змогу дослідити, 
як самі неповнолітні оцінюють існуючі заходи заохочень і стягнень. Встановлено 
залежність між різним ставленням до дисциплінарних впливів та особистісними 
характеристиками неповнолітніх та їхньою внутрішньою мотивацією особистості, 
що визначають більшу дієвість заохочень для одних і, натомість, стягнень – для 
інших. Таке дослідження дало змогу визначити ефективність системи заходів зао-
хочень і стягнень, яку застосовують до неповнолітніх осіб, засуджених до поз-
бавлення волі, та доцільність тих чи інших заходів, деякі з котрих видаються мало 
дієвими чи недостатньо обґрунтованими.  

Тому, на наш погляд, слушно запропонувати проводити схоже оцінювання 
ефективності заходів дисциплінарного впливу, що застосовуються до вказаної 
категорії ув’язнених, у кожній виховній колонії працівниками її соціально-психо-
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логічної служби періодично – для забезпечення належної організації виховної 
роботи на засадах диференційованого виховного впливу, а відтак, для оптимізації 
таких заходів з метою cтимулювання правослухняної поведінки задля виправлення 
і ресоціалізації неповнолітніх правопорушників. 

Відзначимо, що подальші наші наукові пошуки у цьому напрямі стосуватимуться, 
зокрема, вироблення пропозицій щодо законодавчого удосконалення заходів дисци-
плінарного впливу, які застосовують до неповнолітніх осіб, засуджених до позбав-
лення волі, а також практичних рекомендацій стосовно ефективізації таких заходів. 
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LEGAL AND PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS 
OF THE METHOD OF RESEARCHING THE EFFECTIVENESS 

OF DISCIPLINARY IMPACT OF THE MEASURES APPLICABLE 
TO THE JUVENILES SENTENCED TO IMPRISONMENT 

Т. Burdina 

Separate structural subdivision 

«Technological Vocational College of Lviv Polytechnic National University», 

Demnyanska Str., 15, Lviv, Ukraine, 79058, 

e-mail: tvburdina@ukr.net 

The article considers the purpose of disciplinary measures applied to the juveniles 

sentenced to imprisonment as a means of educational influence, stimulation of law-abiding 

behavior, correction and resocialization of such juveniles, enshrined in the criminal-executive 

legislation of Ukraine. The purpose of the study is to determine the effectiveness, feasibility 

and validity of incentives and sanctions applied to such individuals, using appropriate 

methods. The author analyzes the state of study of the issue in the science of criminal 

executive law, as well as in the sciences of general psychology and pedagogy and penitentiary 

psychology and pedagogy. Consequently, the relevance of this topic is confirmed. 

The article presents the exhaustive list of incentives and sanctions defined in the Criminal 

Executive Code of Ukraine, which can be applied to the juveniles serving a sentence of 

imprisonment. In addition, the author describes incentives and sanctions as traditional means 

to influence motivation, as an incentive to the law-abiding behavior. 

To identify the effectiveness of disciplinary measures applied to the juvenile prisoners, 

the author conducted a survey of 55 young men aged 14–17 serving imprisonment in the 

Kremenchug correctional colony. For this purpose, a complex of methods was used: methods 

of diagnosing personality about the motivation to succeed as well as for the motivation to avoid 

the failures of T. Ehlers; ADOR parental attitude test questionnaire; five-factor personal 

questionnaire «Big Five» (R. McCray and P. Costa); as well as 2 questionnaires developed by 

the author: a questionnaire of development factors and personal data and also a questionnaire 

to study the attitude of the juvenile convicts to disciplinary measures. 

The data obtained as a result of the survey of the juvenile prisoners and their 

mathematical and statistical processing with the help of cluster, comparative, correlation and 

factor analyzes made it possible to investigate how juveniles themselves evaluate the existing 

measures of incentives and sanctions. Thus, the author finds a relationship between the 

different attitudes of the juvenile convicts to disciplinary measures and personal characteristics 

of the juveniles as well as the focus of their motivation to succeed or prevent failures, which 

determine the greater effectiveness of incentives for some and, instead, sanctions – for others. 

Therefore, the author proposes to conduct a similar assessment of the feasibility of 

disciplinary measures in each educational colony by the employees of its socio-psychological 

service periodically – to optimize and effective such measures for the purpose of proper 

differentiated educational influence. 

Keywords: incentives, sanctions, stimulation of law-abiding behavior, motivation, differentiated 

educational influence. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ 

ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ 

О. Марін 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: oleksandr.marin@lnu.edu.ua 

Статтю присвячено розглядові проблем кримінальної відповідальності за насиль-

ницьке зникнення за кримінальним правом України. Проаналізовано міжнародно-правову 

обумовленість появи цієї кримінально-правової заборони у КК України, її адекватність 

сучасним потребам протидії цьому явищу та дотримання умов імплементації положень 

міжнародно-правових актів у національне кримінальне законодавство. Йдеться про 

Римський статут Міжнародного кримінального суду та Конвенції ООН про захист усіх осіб 

від насильницьких зникнень. Виявлено потенційні складнощі у застосуванні цієї норми до 

суспільно-небезпечних діянь, випадки невиправданої конкуренції та колізії. Проаналізовано 

перспективи прийняття нових змін до КК України у частині імплементації норм міжна-

родного гуманітарного права та очікувані проблеми, які у зв’язку з цим можуть виникнути 

при оцінці протиправних посягань на свободу особи. Запропоновано варіанти запобігання 

реальним та потенційним загрозам у кримінально-правовій регламентації відповідальності 

за насильницьке зникнення.  

Ключові слова: посягання на свободу особи; міжнародне гуманітарне право, міжнародне 

кримінальне право, імплементація. 
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Вступ. 12 липня 2018 р. в Україні було прийнято Закон України «Про пра-
вовий статус осіб, зниклих безвісти», прикінцевими та перехідним положеннями 
якого КК України було доповнено ст. 1461 «Насильницьке зникнення». Цим актом 
українська держава виконала свої міжнародно-правові зобов’язання з імплемен-
тації у національне законодавство окремих положень міжнародного кримінального 
права, об’єктивованих у ст. 7 Римського статуту Міжнародного кримінального 
суду та Міжнародній Конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень. 

Про потребу імплементації положень міжнародного кримінального права заз-
началося у кримінально-правовій доктрині України вже відносно давно [2]. Рати-
фікація наведених вище міжнародних документів створила правові передумови 
появи відповідних положень у кримінальному законодавстві України. 

Більшість дослідників пов’язує виникнення міжнародної практики насиль-
ницьких зникнень із нацистською Німеччиною. Вони посилаються на розпо-
рядження Адольфа Гітлера «Nacht und Nebel Erlass», яке було підписане 7 грудня 
1941 р. та санкціонувало арешт осіб, які перебували на окупованих територіях і 
загрожували безпеці Німеччини [1, с. 202; 12, с. 172]. 

Загальновідомим вже стало історичне походження дещо незвичного для 
української правничої термінології словосполучення «насильницьке зникнення». 
Цей термін був вперше застосований нерядовими організаціями Латинської Аме-
рики в 1960-ті роки та є дослівним перекладом іспанського словосполучення 
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«disaparacion forzada», який розкриває концепцію насильницького зникнення як 
жорстокого порушення прав людини та злочину, скоєного прямо чи опосередко-
вано за підтримки органів державної влади з метою усунення політичних опонентів. 
Як зазначено у спеціальній літературі, латиноамериканські диктаторські режими 
вважали за можливе викрадати людей, які, на їхню думку, були «неблаго-
надійними». Першими державами після нацистської Німеччини, в яких насиль-
ницьке зникнення було частиною державної політики, стали Гватемала та Аргенти-
на. Невдовзі подібну практику впровадили режими й інших держав Латинської 
Америки: Колумбії, Чилі, Перу, Мексики, Гондурасу, Сальвадору, Уругваю. Викра-
дених чи заарештованих осіб поміщали у таємні в’язниці, піддавали тортурам і, як 
правило, таємно вбивали [1, с. 203]. 

Постановка проблеми. Поряд із цим, проблема, яку описано тут, не харак-
терна лише для держав Латинської Америки. Агресія Російської Федерації проти 
України в Криму та на Донбасі спричинила поширення цього вочевидь небезпеч-
ного явища і в Україні. Обґрунтовуючи прийняття Закону України «Про правовий 
статус осіб, зниклих безвісти», головний комітет Верховної Ради України вказував 
на те, що «Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у своїх доповідях 
неодноразово звертала увагу на значну кількість осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі 
збройним конфліктом на території України, наголошуючи на відсутності інфор-
мації про таких осіб у їхніх родичів, які їх розшукують…» [7]. За різними даними 
кількість осіб, які потенційно є потерпілими від насильницького зникнення протя-
гом останніх років в Україні, хоча й різниться, однак є загрозливою. На найменшу 
кількість осіб, які зникли без вісти у зв’язку із подіями на Донбасі, вказує Уповно-
важена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова – 258 українських гро-
мадян [3]. Дещо більшими вважає масштаби трагедії уповноважений представник 
Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко. За його словами, 
до кінця 2020 р. залишилося приблизно 750 відкритих справ про зникнення людей 
[6]. Натомість за даними Харківської правозахисної групи доля 1 165 зниклих осіб 
досі невідома [5]. Зрозуміло, що доля кожної людини, яка стала жертвою насиль-
ницького зникнення, не може бути байдужа українській державі, але точність 
наведених цифр насправді не важлива. Важливо те, що це явище останніми роками 
з’явилося в Україні.  

У зв’язку з цим, поява у КК України ст. 1461 «Насильницьке зникнення» може 
вважатися і своєчасним, і таким, що створить ефективні правові механізми протидії 
цьому явищу кримінально-правовими засобами. Чи так це? 

Метою цієї статті є з’ясування кримінально-правової адекватності імплемен-
тації положень міжнародного кримінального права стосовно насильницького 
зникнення у національне кримінальне законодавство, виявлення дійсних та потен-
ціальних проблем у кримінально-правовій оцінці відповідних посягань. 

Виклад основного матеріалу. Протягом 2020 р. в Україні було зареєстровано 
69 кримінальних проваджень за ст. 1461 КК України і вручено підозру аж 3-м 
особам [4]. Сумнівно, що ці цифри, навіть у співвідношенні з найменшими показ-
никами, наведеними вище, виглядають як ефективна протидія відповідному виду 
кримінального правопорушення. У чому ж може бути проблема. Вочевидь, у цьому 
дослідженні ми не будемо зосереджувати увагу на недоліках організації виявлення 
та розслідування цього посягання, а висловимо свою позицію щодо власне проблем 
матеріального кримінального права. 

Склад аналізованого кримінального правопорушення відображає поведінку, 
яка повинна бути кримінально караною відповідно до наведених вище міжна-



О. Марін 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 72 124 

родно-правових актів. Ст. 1461 КК України має дві частини, в яких міститься два 
самостійні основні склади кримінальних правопорушень. Ч. 1 ст. 1461 КК України 
передбачає відповідальність за арешт, затримання, викрадення або позбавлення 
волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому 
числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, 
викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуван-
ням даних про долю такої людини чи місце перебування. 

Частина 2 цієї ж статті встановлює караність за видання наказу або розпо-
рядження про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, або невжиття 
керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї 
статті, його підлеглими заходів для їх припинення та неповідомлення компетент-
них органів про злочин. 

Обидві форми кримінально-протиправної поведінки є злочинами за визначен-
ням ст. 12 КК України: ч. 1 – злочин середньої тяжкості, ч. 2 – тяжкий злочин. 

Стаття 1461 КК України містить примітку, яка у двох своїх пунктах визначає 
незвичні для кримінального права України поняття «представник держави» та 
«представники іноземної держави». Більша увага, зрозуміло, приділена поняттю 
«представники іноземної держави», яке визначено з урахуванням сучасної ситуації 
в Україні як «…особи, які діють як державні службовці іноземної держави або 
проходять військову службу у збройних силах, органах поліції, органах державної 
безпеки, розвідувальних органах, або особи, які займають посади в зазначених або 
будь-яких інших державних органах чи органах місцевого самоврядування інозем-
ної держави, утворених відповідно до її законодавства, або які діють за наказом 
таких осіб, а також представники іррегулярних незаконних збройних формувань, 
озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та 
фінансованих Російською Федерацією, а також представники окупаційної адмі-
ністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, 
функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями 
України, та представники підконтрольних Російській Федерації самопроголошених 
органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України». До вказаного визначення змістовно зауважень не виникає, що 
не можна сказати про п. 1 примітки, присвячений поняттю «представник держави».  

Під представником держави, за визначенням, закріпленим у примітці, в цій 
статті доцільно розуміти службову особу, а також особу або групу осіб, які діють з 
дозволу, за підтримки чи за згодою держави.  

Вказане нормативне положення за логікою імплементації, повинно забез-
печувати відповідність КК положенням ст. 2 Міжнародної конвенції про захист 
усіх осіб від насильницьких зникнень. Однак це не зовсім так. Ст. 2 Конвенції 
розділяє представника держави та осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за 
згодою держави, чим забезпечує дотримання п. а) ч. 1 ст. 6 Конвенції про те, що 
«…Кожна держава-учасниця вживає необхідних заходів для притягнення до 
кримінальної відповідальності принаймні будь-якої особи, яка вчиняє акт насиль-
ницького зникнення, наказує, підбурює чи спонукає вчинити його, вчиняє замах 
на його вчинення, є його пособником чи бере участь у ньому…». Українське ж 
кримінальне законодавство особу або групу осіб, які діють з дозволу, за підтрим-
ки чи за згодою держави, долучає до поняття «представник держави», змушуючи 
у такий спосіб наділяти винних осіб додатковими ознаками, які не випливають зі 
змісту Конвенції. 
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Наступною проблемою, яка, як видається, впливає на якість імплементації, є 
об’єднання в одній частині статті КК (ч. 2 ст. 1461) двох різних за правовою приро-
дою форм поведінки: 1) видання наказу або розпорядження про… та 2) невжиття… 
заходів для їх припинення… Нам видається недостатньо аргументованим виді-
лення першої з наведених форм як самостійного кримінально-протиправного 
діяння. Справа у тому, що це лише частина з «обсягу криміналізації», який Україна 
зобов’язана була урахувати відповідно до ст. 6 аналізованої Конвенції. Інші форми 
кримінально-протиправної поведінки, визначені зокрема у наведеному тут 
положенні ч. 1 ст. 6 Конвенції також є кримінально-протиправними із урахуванням 
положень інститутів незакінченого кримінального правопорушення та співучасті у 
кримінальному правопорушенні. То ж чому саме видання наказу чи розпорядження 
стало самостійним діянням у ч. 2 ст. 1461 КК України, в інші форми (підбурення, 
спонукання, замах, пособництво) – ні, не відомо. І знов ж таки, якщо ми перед-
бачаємо у складі об’єктивної сторони кримінального правопорушення «видання 
наказу чи розпорядження», ми зобов’язуємо органи досудового розслідування 
доказувати саме вчинення таких діянь, які пов’язані із певною правовою формою 
поведінки (компетенція службової особи, наявність офіційного документа, в якому 
відповідний наказ чи розпорядження відображені тощо). Для чого це потрібно, не 
зрозуміло, оскільки надання відповідних вказівок виконавцям «насильницького 
зникнення» цілком охоплено інститутом співучасті у кримінальному правопору-
шенні поряд з іншими формами кримінально-протиправної поведінки, визначе-
ними у ч. 1 ст. 6 Конвенції. 

На схвалення заслуговує змістовне наповнення другої форми аналізованого 
кримінального правопорушення, яке є нічим іншим, як специфічною формою поту-
рання кримінальному правопорушенню, передбаченого у ч. 1 ст. 1461 КК України. 
Позитив існування такої кримінально-правової заборони ми бачимо у тому, що із 
виключенням з ст. 364 КК України ч. 3 (зловживання владаю або службовим 
становищем працівником правоохоронного органу) та зміною змісту поняття 
«істотна шкода» для загального складу «Зловживання владою або службовим 
становищем» у ст. 364 КК України, питання криміналізації потурання кримі-
нальному правопорушенню взагалі у кримінальному праві України стало із 2014 р. 
юридично неоднозначним. 

Взагалі питання співвідношення норм, передбачених ст. 1461 КК України із 
нормами, які існували й існують у КК України до її введення у 2018 р., стає 
наступною проблемою, яка потребує аналізу.  

Норма, яка передбачена у ч. 1 ст. 1461 КК України є частково спеціальною 
відносно відразу декількох норм, розміщених у інших статтях КК: ст. 146 «Неза-
конне позбавлення волі або викрадення людини»; ст. 371 «Завідомо незаконні 
затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою»; ст. 365 «Перевищення 
влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»; ст. 364 
«Зловживання владою або службовим становищем». Варто зазначити, що до 
уведення у КК ст. 1461 майже вся поведінка, що становить собою насильницьке 
зникнення, криміналізація якої була обов’язком української держави відповідно до 
Римського статуту Міжнародного кримінального суду та Міжнародної Конвенції 
про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, становила собою кримінально-
протиправну поведінку відповідно до зазначених вище «загальних» кримінально-
правових норм. Винятком, по суті, залишається тільки формальний склад потуран-
ня, який не охоплено ст. 364 КК України і введення якого у систему кримінальних 
правопорушень за чинним КК України ми всіляко вітаємо.  



О. Марін 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 72 126 

Отож поява у кримінальному законодавстві України ст. 1461 «Насильницьке 
зникнення» викликає появу невиправданої конкуренції кримінально-правових норм, 
наявність якої вже зазнавала критики вчених [10]. Це пояснюється тим, що 
законодавець, на наше переконання, обрав цілком неправильну форму імплемен-
тації положень міжнародного кримінального права у національне. Включення 
норми про злочин проти людяності у розділ із загальнокримінальними посяганнями 
на свободу (волю) людини, є помилковим.  

Те, що насильницьке зникнення є злочином проти людяності, не повинно 
викликати жодного сумніву, адже відповідно до п. і) ч. 1 ст. 7 Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду це посягання віднесено саме до цієї категорії 
посягань. Окрім того, відповідно до ст. 5 Міжнародної Конвенції про захист усіх 
осіб від насильницьких зникнень «Широкопоширена чи систематична практика 
насильницьких зникнень є злочином проти людства (вади перекладу. – О. М.), як 
його визначено в застосовному міжнародному праві, і тягне за собою наслідки, що 
передбачені таким застосовним міжнародним правом». Саме тому, більш відповід-
ною формою імплементації вказаних міжнародно-правових положень, могло б 
стати введення відповідної норми у Розділ ХХ Особливої частини КК України 
«Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку». Відповідні законодавчі пропозиції вносили на розгляд. Наприклад, 
27.12.2019 р. було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного криміналь-
ного та гуманітарного права», яким планувалося доповнити КК України ст. 4421 
«Злочини проти людяності» у такий редакції:  

Стаття 442
1
. Злочини проти людяності 

1. Умисне вчинення (заподіяння) в межах широкомасштабного або система-
тичного нападу на цивільних осіб: 

1) переслідування, тобто обмеження основних прав людини за політичними, 
расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, статевими або 
іншими дискримінаційним ознаками, визначеними міжнародним правом;  

2) депортації населення, тобто примусового і за відсутності підстав, передба-
чених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи кількох осіб з міс-
цевості, на території якої вони законно перебували, на територію іншої держави;  

3) насильницького переміщення населення, тобто примусового і за відсутності 
підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи 
кількох осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, в іншу 
місцевість у межах однієї й тієї самої держави;  

4) зґвалтування, сексуальної експлуатації, примусової вагітності, примусової 
стерилізації або будь-яких інших форм сексуального насильства; 

5) обернення в рабство або торгівлі людьми; 
6) насильницького зникнення; 
7) незаконного позбавлення волі;  
8) катування; 
9) середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, ‒ 
караються позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. 
2. Умисне вчинення в межах широкомасштабного або систематичного нападу 

на цивільних осіб: 
1) апартеїду; 
2) винищення;  
3) вбивства, ‒  
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караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або 
довічним позбавленням волі. 

Як бачимо, насильницьке зникнення є формою відповідного злочину, передба-
ченого п. 6) ч. 1 цієї статті. До речі, вказаний закон 17.09.2020 р. було прийнято у 
першому читанні і 10.02.2021 р. передано порівняльну таблицю правок до другого 
читання [8]. Характерним при цьому є те, що ст. 1461 «Насильницьке зникнення» 
виключати з КК у зв’язку із прийняттям цього імплементаційного закону ніхто не 
збирається. Більше того, у проекті до першого читання ст. 4421 супроводжувалася 
приміткою, де у п. 2 зазначено, що «під насильницьким зникненням у цій статті 
слід розуміти діяння, передбачені статтею 1461 цього Кодексу». До другого 
читання, аргументуючи тим, що відсилка до ст. 1461 КК не охоплює випадки, коли 
діяння вчиняється в контексті політики організації, що діє поза межами України чи 
іншої держави й у цьому зв’язку, вбачається доцільним у Примітці дати не 
відсилочне, а самостійне визначення насильницького зникнення згідно з міжна-
родним правом, пропонується така редакція відповідного пункту примітки до 
ст. 4421 КК: «2. Під насильницьким зникненням у цій статті слід розуміти арешт, 
затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі з 
подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або 
позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або з приховуванням даних про 
долю такої людини чи місце її перебування, а так само відмову від визнання факту 
арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій 
формі чи приховування даних про долю такої людини чи місце її перебування». 
І, зрозуміло, що ст. 1461 не пропонується виключати з КК, чи змінювати її редакцію.  

Питання про те, як розмежовувати злочини проти людяності та так звані 
загальнокримінальні злочини, які полягають у таких самих діяннях, вже порушено 
у спеціальній літературі [13, с. 49‒52]. Тут же ми зустрінемося із випадком, коли 
обов’язок імплементувати міжнародно-правове положення України виконає двічі. 
Як розмежувати у такому разі норми, передбачені ст. 1461 та 4421 КК України? 
Якщо зараз ст. 1461 КК України практично не застосовується, то чи буде вона 
застосовуватися, якщо існуватиме ст. 4421 КК України? Питання, видається, 
риторичні. Найпростішим виходом із ситуації, яка потенційно складеться у зв’язку 
із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного 
права» є вилучення з КК ст. 1461 із розумінням того, що діяння, які нею передба-
чались, якщо вчинення не як злочин проти людяності, то охоплюються загальними 
нормами, передбаченими ст. 146, 364, 365, 371 КК України. У разі, якщо вони 
вчиняються «в межах широкомасштабного або систематичного нападу на 
цивільних осіб» – злочин проти людяності, передбачений ст. 4421 КК України. 

Таке вирішення потенційної проблеми здається нам також неповним та не 
достатньо ефективним, оскільки все одно залишає без зрозумілого розв’язку проб-
лему співвідношення вже нового складу з наведеними вище складами загально-
кримінальних кримінальних правопорушень. Єдиною ознакою залишиться те, що 
насильницьке зникнення як злочин проти людяності є діянням більш масштабним, 
оскільки вчиняється «в межах широкомасштабного або систематичного нападу на 
цивільних осіб». Однак, у зв’язку з існуванням кваліфікованих видів наведених 
загальнокримінальних посягань та інституту множинності кримінальних право-
порушень, ця ознака навряд чи здатна буде ефективно виконувати розмежувальну 
функцію. Вирішення проблеми співвідношення загальнокримінальних та міжна-
родних злочинів, вважаємо, може полягати у розмежуванні юридичної дії відповід-
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них правових норм. Це розмежування може відбутися шляхом вдалого вибору 
моделі імплементації міжнародного кримінального права у національне законо-
давство [11]. Нам видається достатньо обґрунтованою модель, яку використовують 
у кримінально-правовій системі ФРН, де існує Кодекс міжнародного криміналь-
ного права (Völkerstrafgesetzbuch) [14].  

Висновки. Наявність окремого закону про міжнародне кримінальне право потен-
ційно дасть можливість розмежувати сфери дії КК України та цього нормативного 
акту у будь-якій зручній правовій формі (Закону, Кодексу і т. д.). Зрозуміло, що 
нинішня кримінально-правова система традиційно не допускає порушення принципу 
монізму джерел галузі, однак реформа кримінального законодавства, яка активно 
впроваджується в Україні [9], відкриває «вікно можливостей» для урахування кращих 
зразків функціонування кримінально-правових систем у сучасних умовах. 
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The article is devoted to the issues of criminal liability for enforced disappearance in 

criminal law of Ukraine. The international legal conditionality of the appearance of this 

prohibition in the Criminal Code of Ukraine, its adequacy to the modern needs of combating 

this phenomenon as well as the compliance with the conditions of implementation of the 

provisions of international legal acts in the national criminal legislation are analyzed. It should 

be taken into account that international legal acts describe the need to criminalize socially 

dangerous behavior, and the form of such criminalization is chosen by states in accordance 

with national traditions of law-making. The article cites and analyses corpus delicti of the 

criminal offence provided for by Article 146-1 of the Criminal Code of Ukraine «Enforced 

Disappearance», which appeared in the criminal law as a result of the adoption of the Law of 

Ukraine «On the Legal Status of Missing Persons». Potential difficulties in applying the norm 

provided for by Article 146-1 of the Criminal Code of Ukraine to socially dangerous acts, cases 

of unjustified competition and conflict of norms are revealed. It is stated that the norm provided 

for by Part 1 of Article 146-1 of the Criminal Code of Ukraine, is partly special in relation to 

several norms provided for by other articles of the Criminal Code: Article 146 «Illegal 

confinement or abduction of a person»; Article 371 «Knowingly unlawful detention, compelled 

appearance, house arrest or taking into custody»; Article 365 «Excess of authority or official 

powers by a law enforcement officer»; Article 364 «Abuse of authority or office». It should be 

noted that before the introduction of Article 146-1 to the Criminal Code of Ukraine virtually all 

the behavior constituting enforced disappearance, the criminalization of which was the 

obligation of the Ukrainian state under the Rome Statute of the International Criminal Court 

and International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 

constituted criminally prohibited behavior in accordance with the above mentioned «general» 

criminal law norms. The exception, in fact, is only the formal corpus delicti of indulgence, 

which is not covered by Article 364 of the Criminal Code of Ukraine and the introduction of 

which into the system of criminal offences under the current Criminal Code of Ukraine we 

completely approve. The article also analyses the prospects of the adoption of amendments to 

the Criminal Code of Ukraine, proposed in the draft Law of Ukraine «On Amendments to 

Certain Legislative Acts of Ukraine on the Implementation of Norms of International Criminal 

and Humanitarian Law», which offers to supplement the Criminal Code of Ukraine with 

Article 442-1 «Crimes against humanity». Thus, the Ukrainian legislator will react for the 

second time to its international legal obligations regarding the implementation of the norms of 

international humanitarian law. The following options for preventing real and potential threats 

in the criminal law regulation of liability for enforced disappearance are proposed: to borrow 

the German experience of criminal law regulation in this area of public relations as well as to 

adopt the law on international criminal law. 

Keywords: encroachment on person’s liberty, international humanitarian law, international 

criminal law, implementation. 
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Р. Мовчан 
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e-mail: romanmov1984@gmail.com 

Розглянуто останні зміни кримінального законодавства, присвяченого регламентації 

відповідальності за виборчі кримінальні правопорушення. Виявлено недоліки заохочуваль-

них норм, передбачених ч. 5 ст. 158-3 та ч. 5 ст. 160 Кримінального кодексу України, 

зокрема, пов’язані з колом кримінальних правопорушень та осіб, щодо яких вони могли б 

бути реалізовані. Доведено недоцільність, по-перше, обраного законодавцем диферен-

ційованого підходу щодо вартісного вираження передбаченої ст. 160 Кримінального кодексу 

України неправомірної вигоди, коли одні предмети визнаються останньою незалежно, а 

інші, навпаки, – залежно від їхньої вартості; по-друге, наведення у примітці відповідної 

кримінально-правової заборони визначення поняття «неправомірна вигода». За результа-

тами аналізу тенденцій застосування розглядуваних кримінально-правових норм зроблено 

висновок про недосконалість їхніх санкцій, яка призводить до «забуття» на практиці про 

принцип невідворотності кримінальної відповідальності. Запропоновано шляхи удоскона-

лення відповідних санкцій. 

Ключові слова: виборча документація, документація референдуму, неправомірна вигода, 

підкуп, покарання. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.131 

Постановка проблеми. 16 липня 2020 р. вітчизняними парламентаріями було 
прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення виборчого законодавства» (далі – Закон від 16 липня 2020 р.). 
На думку ініціаторів відповідної законодавчої ініціативи, ухвалення цього Закону 
мало б сприяти спрощенню виборчого процесу, уніфікації норм Виборчого кодексу 
України (далі – ВК) та захисту виборчих прав громадян. І якщо досягнення умовно 
двох перших із трьох зазначених вище цілей вимагало удосконалення регулюючих 
норм виборчого законодавства, то захист виборчих прав громадян мав бути 
забезпечений за рахунок внесення змін до охоронних галузей права – адміністра-
тивного та кримінального. Зокрема, йдеться про те, що набрання чинності поло-
женнями Закону від 16 липня 2020 р. призвело до, по-перше, істотного оновлення 
та викладення у нових редакціях буквально кожної з існуючих до цього у Кримі-
нальному кодексі України (далі – КК) статей, присвячених регламентації відпо-
відальності за так звані виборчі кримінальні правопорушення (далі – к. пр.) 
(ст. 157–160), а по-друге, – доповнення розділу V Особливої частини КК 
«Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав 
і свобод людини і громадянина» новою ст. 158-3 «Фальсифікація, підроблення, 
викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації 
референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки вибор-
чої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників 
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референдуму». З огляду на серйозність та, навіть, на перший погляд, неоднознач-
ність деяких із цих змін у кримінально-правовій науці виникла нагальна необ-
хідність їхнього доктринального осмислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти відповідної пробле-
матики висвітлено у працях таких вітчизняних науковців, як М. О. Акімов, 
П. П. Андрушко, О. М. Готін, І. О. Зінченко, В. В. Кострицький, С. Я. Лихова, 
М. В. Мазур, Ж. В. Мандриченко, М. І. Мельник, М. О. Мягков, Н. М. Парасюк, 
В. М. Парасюк, В. П. Тихий, М. І. Хавронюк, Є. В. Шевченко, А. О. Ясь та інших. 
Водночас необхідно констатувати, що через свою новизну комплексний аналіз 
згаданих змін до КК ще не проводився, через що й було вирішено заповнити цю 
прогалину у дослідженнях. 

Метою статті є критичний аналіз тих змін, яких кримінальне законодавство 
зазнало на підставі Закону від 16 липня 2020 р., за результатами якого має бути 
зроблений висновок щодо їхньої обґрунтованості, а також визначено перспективи 
розвитку кримінального закону у відповідній царині.  

Виклад основного матеріалу. Відразу необхідно зазначити, що через їхню 
масштабність у межах однієї статті не видається можливим розглянути всі ті 
оновлення, яких КК зазнав у результаті ухвалення досліджуваного закону. Зокре-
ма, внесення до КК нової ст. 158-3 вимагає проведення окремого дослідження, у 
процесі якого мають бути отримані відповіді на низку питань, починаючи з 
доцільності самого факту існування подібної заборони, і закінчуючи конструюван-
ням відповідної статті кримінального закону. Недоцільність «розпорошування» 
уваги автора пояснюється й тим, що деякі спірні положення законопроекту № 3485 
від 18 травня 2020 р., який у підсумку набув статусу Закону від 16 липня 2020 р., 
вже були проаналізовані парламентськими експертами, оцінка яких була викладена 
у відповідних висновках (від 1 червня 2020 р.) та зауваженнях (від 15 липня 
2020 р.). У цій же роботі основний фокус буде зосереджений переважно лише на 
тих найбільш важливих проблемах, які ще не піддавалися (або піддавалися 
меншою мірою) фаховому обговоренню спеціалістами Верховної Ради України 
(далі – ВРУ). 

Однією з основних новел, передбачених Законом від 16 липня 2020 р., стала 
поява відразу двох заохочувальних норм (ч. 5 ст. 158-3 та ч. 5 ст. 160 КК), в яких 
були закріплені умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення 
відповідних виборчих к. пр. З висвітлення проблем викладення останніх і було 
вирішено розпочати основну частину цього дослідження. 

В юридичній літературі зазначено, що заохочувальні кримінально-правові 
норми поділяються на норми, спрямовані на: 1) припинення злочину, самовикриття 
і викриття інших осіб, винних у вчиненні злочину, активне розкриття злочину; 
2) вилучення з обігу предметів, засобів, речовин, що становлять підвищену сус-
пільну небезпеку; 3) повернення майна, здобутого злочинним шляхом, або відшко-
дування завданих збитків [13, с. 13–14]. Екстраполюючи наведені загальнотеоре-
тичні положення на ч. 5 ст. 158-3 та ч. 5 ст. 160 КК, можна констатувати, що ці 
норми покликані забезпечувати досягнення саме першої зі зазначених вище цілей.  

Однак виникає питання про закріплене парламентаріями коло к. пр., щодо 
яких може бути реалізований потенціал цих стимулюючих приписів, зокрема, 
щодо наступного: 

– по-перше, чому законодавець не передбачив аналогічних за змістом заохочу-
вальних норм і в деяких інших статтях про виборчі к. пр., в яких їхня наявність теж 
могла б сприяти згаданим вище припиненню та розкриттю злочину. Зокрема і 
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найперше йдеться про ст. 158 КК «Надання неправдивих відомостей до органу 
ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу 
Державного реєстру виборців», адже, зважаючи на зміст описаних у ній діянь, є 
достатні підстави вважати, що добровільне та своєчасне (наприклад, до проведення 
відповідних виборів) повідомлення про вчинення та всі обставини скоєного к. пр. 
істотно знижує ступінь суспільної небезпеки останнього, оскільки дозволяє, так би 
мовити, максимально «відновити» порушений об’єкт – встановлений законом 
порядок голосування, підрахунок голосів та оголошення результатів виборів;  

– по-друге, чому у ст. 158-3 КК законодавець обмежив коло к. пр., за вчинення 
яких особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, лише діяннями, 
передбаченими ч. 1? Якщо з викраденням, пошкодженням, приховуванням та 
знищенням відповідних предметів (ч. 3) таке обмеження ще можна зрозуміти, то у 
випадку зі злочином, передбаченим ч. 2, навряд. Адже для мене знову ж таки оче-
видним виглядає той факт, що добровільне та вчасне повідомлення про підробку, 
незаконне виготовлення, використання або зберігання незаконно виготовленої чи 
підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само вклю-
чення до цієї документації завідомо недостовірних відомостей, фактично нівелює 
суспільну шкідливість цього діяння.  

Нерозуміння такого законодавчого рішення лише посилюється через те, що 
інша нова заохочувальна норма, яка з’явилася внаслідок набрання чинності 
положеннями Закону від 16 липня 2020 р., – ч. 5 ст. 160 КК – вже не містить 
жодних обмежень щодо кола тих передбачених цією статтею к. пр., при вчиненні 
яких вона може бути застосована. Зокрема, привертає до себе увагу той факт, що, 
на відміну від, скажімо, ч. 5 ст. 354 КК «Підкуп працівника підприємства, установи 
чи організації», ч. 5 ст. 160 КК допускає можливість звільнення від кримінальної 
відповідальності не лише осіб, які приймають пропозицію чи обіцянку або 
одержують неправомірну вигоду (ч. 1), а й тих суб’єктів, які пропонують, обіцяють 
або надають останню (ч. 2 та ч. 3). 

Водночас і ч. 5 ст. 160 КК містить свою «родзинку», яка не дає підстав 
вважати її більш вдалою порівняно з ч. 5 ст. 158-3 КК. Ідеться про те, що в 
результаті внесення правок до законопроекту від 18 травня 2020 р. у цій нормі 
з’явилося ініційоване народним депутатом України С. А. Мінько застереження 
стосовно того, що її (ч. 5) дія не розповсюджується на організатора та підбурю-
вача відповідного к. пр. Тим самим у КК вперше був створений прецедент того, 
коли стимулююча норма Особливої частини не може бути застосована не лише 
щодо організатора (як це зроблено, наприклад, у ч. 6 ст. 255, ч. 2 ст. 255-2 КК 
тощо), а й одного з інших видів співучасників. І якщо застереження «крім 
організатора (керівника)» у згаданих заборонах, які створені для кримінально-
правової протидії організованим формам злочинності, видається цілком виправ-
даним, то логічних обґрунтувань вказівки у ч. 5 ст. 160 КК на підбурювача (власне, 
додаткової аргументації потребує навіть уточнення «крім організатора») я, 
незважаючи на всі свої намагання, не знайшов. Адже як можна пояснити те, що, 
скажімо, особа, яка надає виборцю неправомірну вигоду (ч. 2) може бути звіль-
нена від кримінальної відповідальності, а особа, яка, наприклад, спонукає 
(підбурює) того ж таки виборця прийняти цю неправомірну вигоду (ч. 1) – ні? 
Аналогічні питання можна поставити і щодо багатьох інших потенційних 
ситуацій (наприклад, пособник та підбурювач). 

Не можу не звернути увагу і на допущені при формулюванні ч. 5 ст. 160 КК 
порушення принципу «єдності термінології», на наявність яких вказує те, що 
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спочатку у цій нормі вживається термінологічний зворот «кримінальне правопо-
рушення», а вже далі – поняття «злочин». 

Серед дев’яти зауважень, які фахівці Головного науково-експертного управління 
Апарату ВРУ висловили на адресу передбачених Законом від 16 липня 2020 р. змін 
до кримінального законодавства, відразу чотири стосувалися проблем кримінальної 
відповідальності за підкуп відповідних суб’єктів (ст. 160 КК), зокрема й тих, що 
пов’язані з формулюванням передбаченого приміткою розглядуваної кримінально-
правової заборони поняття «неправомірної вигоди». 

Серед іншого, парламентські експерти вказали на те, що передбачена проектом і 
згодом втілена у Законі від 16 липня 2020 р. ініціатива щодо визнання предметом 
аналізованого к. пр. будь-яких продуктів харчування, спиртних напоїв та тютюно-
вих виробів незалежно від їхньої вартості призведе до надмірної криміналізації. Як 
резонно зазначають спеціалісти, кримінальний закон у цьому разі має бути 
спрямований на переслідування перш за все тих, хто здійснює підкуп, і лише в 
окремих особливо небезпечних випадках – тих, хто піддається на такий підкуп. 

Загалом підтримуючи висловлені зауваження, водночас хотілося б звернути 
увагу і на деякі інші дискусійні аспекти відповідного нормативного положення. 

По-перше, викликає сумнів доцільність обраного законодавцем диференційо-
ваного підходу щодо вартісного вираження неправомірної вигоди, коли продукти 
харчування, спиртні напої та тютюнові вироби вважаються такою незалежно від 
їхньої вартості, тоді як інші вказані у примітці ст. 160 КК різновиди вигод – лише 
за умови, що їхня вартість перевищує 0,06 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (далі – НМДГ) (у 2021 р. – 68,1 грн). Через це в автора виникає чергове 
запитання до народних депутатів України: чому, наприклад, одержання/надання 1–
2 цигарок, пляшки пива, пачки гречки тощо утворює склад злочину, а от вже 
одержання/надання, скажімо, грошових коштів у розмірі 50 грн, за які можна 
придбати будь-який зі згаданих предметів, а так само лотерейного білета або 
подарункового сертифіката тієї ж вартості – ні?  

По-друге, як і в багатьох інших прикладах оновлення вітчизняного криміналь-
ного законодавства мусимо акцентувати на довільності вартісних параметрів 
неправомірної вигоди, які були закріплені у примітці ст. 160 КК. Чому законо-
давець зупинився саме на цьому (0,06 НМДГ) показнику? Як це положення 
корелюється з іншими кримінально-правовими нормами (системність кримінального 
закону)? На жаль, і ці питання, про які, до речі, взагалі не згадується у відповідних 
супровідних документах до законопроекту, залишаються без відповідей. 

По-третє, що пов’язано з попереднім, викликає сумнів сама доцільність 
наведення у примітці ст. 160 КК визначення неправомірної вигоди, яке є вже 
третьою (поруч із примітками ст. 354 та 364-1) подібною дефініцією, що міститься 
у чинному кримінальному законодавстві. Видається, що з огляду на згадану вище 
системність у КК має існувати єдине універсальне нормативне визначення поняття 
«неправомірна вигода», яке має використовуватися при застосуванні будь-яких 
норм, у яких воно вживається1. Бажання ж законодавця врахувати специфіку 
ст. 160 КК могло б бути реалізоване за рахунок простої вказівки, наприклад, на 
вартісні показники неправомірної вигоди, а також те, що «у цій статті не 
вважаються неправомірною вигодою матеріали агітації, визначені законом». 

Завершуючи висвітлення розглядуваної проблематики, хотілося б звернути увагу і 
на проблемі конструювання санкцій досліджуваних кримінально-правових норм.  

––––––––– 
1 На схожу проблему свого часу вказували й Н. М. Парасюк та В. М. Парасюк [9, с. 193]. 
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Проаналізувавши відповідні санкції, можна констатувати, що у Законі 
від 16 липня 2020 р. знайшла своє продовження існуюча й раніше тенденція до 
встановлення за вчинення виборчих к. пр. непропорційно суворих, на мою думку, 
покарань. У санкціях усіх частин нової ст. 158-3 КК було передбачено єдине 
основне безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі. Причому такі дії, 
як, наприклад, зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої доку-
ментації або, скажімо, приховування печатки виборчої комісії караються позбав-
ленням волі строком до 7 років, а якщо вони вчинені службовою особою з 
використанням службового становища, то вже позбавленням волі на строк аж від 7 
до 10 років. Паралельно Законом від 16 липня 2020 р. було посилено відпові-
дальність і за вчинення низки й інших правопорушень досліджуваної групи, що, 
зокрема, виразилось у збільшенні передбачених санкціями відповідних норм 
строків позбавлення волі (ч. 2 ст. 159, ч. 2 та ч. 3 ст. 160 КК); вилученні штрафу з 
переліку потенційно можливих покарань, які можуть бути призначені за вчинення 
того чи іншого делікту (ч. 2 ст. 159 КК); або доповнення такого переліку 
покаранням у вигляді позбавлення волі (ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КК).  

Та чи справді такі суворі санкції (подекуди суворіші від тих, які передбачені за 
вчинення умисних тяжких тілесних ушкоджень та розбою (ст. 121 та 187 КК, 
відповідно)) забезпечують ефективну кримінально-правову охорону виборчих 
правовідносин? Для відповіді на це питання я вирішив проаналізувати матеріали 
судової практики щодо застосування досліджуваних норм, адже саме фактична 
караність і є індикатором обґрунтованості та доцільності надання злочину певного 
виду й обсягу покарання. Якщо ж посиленню покарання в законі відповідає 
зниження покарання на практиці, значить, це вже можна розглядати як сигнал 
законодавцю про «надмірність» пеналізації [6, с. 269]. Тут пригадуються і резонні 
зауваження Ю. В. Філея з приводу того, що однією з найбільш важливих та 
необхідних передумов ефективного превентивного впливу санкцій є суворе 
дотримання вимог ст. 65 КК щодо призначення покарання в межах, установлених у 
санкції статті Особливої частини, яка передбачає відповідальність за вчинений 
злочин. Тобто санкція повинна бути загальнообов’язковою [11, с. 326–327]. 

Добре відомо, що за к. пр. проти виборчих прав громадян традиційно засу-
джується незначна кількість осіб. Однак, проаналізувавши тенденції застосування 
відповідних норм, я був змушений констатувати, що навіть у тій невеликій 
кількості справ розглядуваної категорії, які доходять до суду, фактично ігнорується 
принцип невідворотності кримінальної відповідальності, а деякі положення 
кримінального закону, які мали б розглядатися як виняток, перетворюються на 
правило [12, с. 247]. Справа в тому, що зі 100 % вивчених мною справ про виборчі 
к. пр. (25 перших справ, рішення щодо яких були розміщені в ЄДРСР), 88 % 
(22 із 25) завершувалися призначенням винним покарання у вигляді обмеження чи 
позбавлення волі на певний строк, від відбування яких усі вони в подальшому 
звільнялися на підставі ст. 75 КК. Що ж до «реального» покарання, то воно було 
призначено тричі: двічі суди зупинялися на покаранні у вигляді штрафу в розмірі 
5 100 грн [3; 4] і лише одного разу представники Феміди визнали доцільним 
призначити засудженому, який був визнаний винним у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 157 КК, реальне покарання у вигляді позбавлення волі 
строком на 5 років та 6 місяців [2]. Загалом такі дані корелюються з інформацією, 
опублікованою і в інших джерелах, зокрема, у підготованих представниками 
вищих судових інстанцій держави узагальненнях та оглядах судової практики [8]. 
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Як на мене, відповідна інформація має змусити законодавця згадати про 
аксіоматичне положення відносно того, що покарання у вигляді позбавлення волі 
на певний строк не можна розглядати як єдине покарання, яке здатне відчутно 
вплинути на стан злочинності, як єдиний спосіб змусити злочинця змінити свою 
поведінку і не вчиняти нових злочинів [15; 7, с. 893; 10, с. 97]. Натомість перспек-
тивною вважаю ідею науковців, які виступають за якомога ширше застосування до 
осіб, визнаних винними у вчиненні виборчих к. пр., покарання у вигляді штрафу [1, 
с. 204]. Але зрозуміло, що це є можливим лише за умови внесення відповідних змін 
до кримінального законодавства. 

Поки що ж можна стверджувати, що таке, яке не враховує ані реальний 
ступінь суспільної небезпеки, ані тенденцій правозастосування прагнення посили-
ти кримінальну відповідальність за вчинення виборчих к. пр. за допомогою закріп-
лення позбавлення волі на певний строк як єдиного виду покарання призвело до 
зовсім інших, аніж ті, на які очікував законодавець, результатів. На сьогодні жодних 
підстав говорити про згадану вище «загальнообов’язковість» санкцій досліджу-
ваних кримінально-правових норм немає, а фактичний стан застосування останніх 
є індикатором їхньої необґрунтованості та недоцільності надання розглядуваним 
злочинам існуючих видів й обсягів покарання, неадекватність яких у більшості 
випадків і є першопричиною масового звернення суддів до приписів ст. 75 КК. А 
отже, з великою вірогідністю можна спрогнозувати, що з ухваленням Закону 
від 16 липня 2020 р. ситуація у цій сфері точно не покращиться, а найімовірніше – 
лише погіршиться. 

Висновки. Проведене дослідження дає змогу констатувати, що фактично 
жодне положення Закону від 16 липня 2020 р. немає підстав оцінити схвально. Для 
того, щоб сподіватися на підвищення ефективності механізму кримінально-
правової протидії виборчим к. пр. вітчизняним парламентаріям необхідно якнай-
швидше виправити ці численні змістовні недоліки, про які йшлося в статті. До 
цього процесу неодмінно мали б бути залучені представники наукової спільноти, 
через систематичне ігнорування рекомендацій яких абсолютна більшість прийня-
тих останніми роками змін до кримінального законодавства не досягають очікува-
ного народними депутатами України ефекту.  

Зокрема, законодавцю передусім варто сфокусувати свою увагу на удосконаленні: 
1) заохочувальних норм, передбачених ч. 5 ст. 158-3 та ч. 5 ст. 160 КК; 
2) передбаченого приміткою ст. 160 КК визначення «неправомірної вигоди»; 
3) санкцій досліджуваних кримінально-правових норм. 
Звичайно, аналізована проблематика не вичерпується розглянутими вище 

питаннями. До перспективних напрямів наукових розвідок у цій сфері можуть бути 
віднесені такі проблеми, як: обґрунтованість криміналізації деяких із передбачених 
чинним кримінальним законодавством виборчих деліктів; доцільність визначення у 
КК понять, які за своїм характером не є кримінально-правовими (виборча докумен-
тація, документація референдуму); удосконалення конструювання кваліфікованих 
складів виборчих к. пр.; логічне упорядкування (узгодження) кримінально-право-
вих заборон, присвячених регламентації відповідальності за відповідні делікти 
тощо. Зазначені питання мають бути вирішені у процесі подальших досліджень. 
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The latest changes in the criminal legislation on the regulation of liability for electoral 

criminal offenses are considered. The shortcomings of the incentive norms provided for by 

Part 5 of Art. 158-3 and Part 5 of Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine are revealed. In 

particular, the following is proved inexpedient: limiting the range of criminal offenses, to the 

commission of which Part 5 of Art. 158-3 of the Criminal Code of Ukraine can be applied, only 

by the actions referred to in Part 1 of the considered criminal law norm; limiting the range of 

subjects covered by the scope of application of Part 5 of Art. 160 of the Criminal Code of 

Ukraine, not only by the organizers, but also by the instigators of a criminal offense.  

The inappropriateness of the differentiation of the value expression of illegal benefits 

carried out by the legislator provided for by Art. 160 of the Criminal Code of Ukraine is argued, 

when food, alcoholic beverages and tobacco products are considered such a benefit, 

regardless of their cost, while other types of benefits specified in the note of the article are only 

provided if their value exceeds 0.06 of the tax-free minimum incomes. In addition, the 

arbitrariness of the value expression of illegal benefit is pointed out. 
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The conclusion is made concerning the imperfection of the sanctions of the considered 

criminal law norms, confirmed by the analysis data of the trends in the application of the latter. 

It is noted that the indication in many of the corresponding sanctions for a single main non-

alternative punishment in the form of imprisonment for a certain period leads to the fact that in 

the vast majority of cases the courts release the perpetrators from punishment on the basis of 

the provisions of Art. 75 of the Criminal Code of Ukraine, considering it inappropriate to 

impose punishment in the form of imprisonment. 

The ways of improving the criminal legislation to eliminate the identified shortcomings 

based on the results of the article are suggested.  

Keywords: electoral documentation, referendum documentation, improper gain, bribery, 

punishment. 
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ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА 
ФОРМУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
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Метою дослідження є розкрити особливості юридичної техніки формування норм 

кримінального права. У нашому дослідженні використано принципи і прийоми формально-

логічної методології, а також застосовано структурно-функціональний підхід. Виявлення 

міжгалузевих зв’язків у правотворчості побудоване на функціональній природі права в 

цілому і регулятивних засобах нормативно-правових актів зокрема. Крім того, в роботі 

отримали застосування діалектичний, системно-структурний і функціональний методи, 

метод інтерпретації (в застосуванні до чинних норм кримінального права). За допомогою 

формально-юридичного методу простежено взаємозв’язки між змістом і формою норм 

кримінального права зі застосуванням юридичної техніки. Здійснено теоретичне осмис-

лення та окреслено юридичну техніку формування норм кримінального права. Показано, 

що, крім дефектів правових дефініцій та конструкцій, нерідко трапляються колізії між 

текстуально закріпленими нормами права. Обґрунтовано узгодження дій з боку право-

творчих органів, що приймають підзаконні нормативно-правові акти та з боку парламенту, 

який має враховувати потреби розвитку і конкретизації положень закону в майбутньому. У 

результаті дослідження аргументовано, що у процесі вироблення правотворчого рішення в 

галузі кримінального права варто керуватися перш за все їх доцільністю, об’єктивною 

необхідністю. Треба враховувати оцінку наслідків, що виникають в результаті реалізації 

норм права, зокрема, як вони впливатимуть на такі процеси, як латентизація, коруп-

ціогенність, рецидивність злочинності, а також на розкриття, передбачених ними злочинів. 

Аргументовано, що з техніко-юридичного погляду доцільно робити науковий прогноз 

очікуваних позитивних та негативних наслідків, які виникають у результаті видання певного 

правотворчого рішення. Результати дослідження можуть бути використані у право-

творчості для підвищення якості та ефективності кримінального законодавства, а також 

для реформування Кримінального кодексу України. 

Ключові слова: юридична техніка, правотворчість, кримінальне право, правове 

регулювання, верховенство права. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.140 

Постановка проблеми. Актуальність питання комплексного реформування 
Кримінального кодексу України підкреслює жваве обговорення на Всеукраїнському 
форумі «Україна 30. Розвиток Правосуддя», який проходив у Києві з 01 по 03 березня 
2021 р. Фахівці справедливо відзначили безсистемність розвитку законодавства, 
високу швидкість змін і доповнень, внесених до кримінального законодавства.  

Фактично за межами наукового пізнання на цьому етапі залишається вели-
чезна сфера юридичної техніки, яка пов’язана з її особливостями в різних галузях 
права. Очевидно, що юридична техніка в кожній галузі має свою специфіку. 
Виявлення та аналіз чинників, що породжують техніко-юридичні недоліки, сприяє 
підвищенню якості та ефективності правотворчості. Як видається, цього недос-
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татньо, бо немає єдиного системного розуміння ситуації, що склалася в право-
творчості загалом і в кримінально-правовій галузі зокрема. 

Необхідно спрямувати техніко-юридичну оцінку на усунення конкретних недо-
ліків системоутворюючих чинників зокрема. Недосконалість нормативно-правових 
актів є постійними джерелами недостатньо продуманих правотворчих рішень.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто зазначити, що розробкою 
питань юридичної техніки формування норм кримінального права займаються як 
вітчизняні, так і закордонні дослідники, а саме: О. Дудоров [1; 2], І. Онищук [4; 5], 
Є. Письменський [1], І. Полікарпова [10], М. Румянцев [7], К. Ротань [3], І. Самсін 
[3], В. Тацій [8], М. Хавронюк [2], К. Хутов [10], А. Ярема [3] та інші.  

Недостатнє теоретичне осмислення і відсутність сформованої наукової бази в 
сфері правотворчої діяльності має суттєвий вплив на весь правотворчий процес, у 
тому числі на правотворчість у галузі кримінального права. 

Постановка завдання. Мета дослідження – розкрити особливості юридичної 
техніки формування норм кримінального права. 

Методологія дослідження. У нашому дослідженні використано принципи і 
прийоми формально-логічної методології, а також застосовано структурно-функ-
ціональний підхід. Виявлення міжгалузевих зв’язків у правотворчості побудоване 
на функціональній природі права загалом і регулятивних засобах нормативно-
правових актів зокрема. Також у роботі отримали застосування діалектичний, сис-
темно-структурний і функціональний методи, метод інтерпретації (в застосуванні 
до чинних норм кримінального права). За допомогою формально-юридичного 
методу простежено взаємозв’язки між змістом і формою норм кримінального права 
зі застосуванням юридичної техніки. 

Основні результати дослідження. Україна потребує наведення ладу в пуб-
лічно-правовій сфері суспільних відносин, важливою складовою яких є відносини, 
що підлягають кримінально-правовому регулюванню. Чинний Кримінальний 
кодекс України (далі – КК), який має виконувати зазначену функцію, хоча й був 
прийнятий відносно недавно, за час, що сплив з моменту його ухвалення, з низки 
причин істотно втратив свою ефективність. Не останньою чергою через це 
рішенням Президента України 7 серпня 2019 р. [9] було утворено Комісію з питань 
правової реформи, у складі якої сформовано й робочу групу з питань розвитку 
кримінального права, яка почала працювати над підготовкою змін до законо-
давства України про кримінальну відповідальність. Згідно з розробленою Робочою 
групою Концепцію реформування кримінального законодавства України було 
вирішено відмовитися від ідеї вдосконалення КК 2001 р. і підготувати текст 
проекту нового КК, тобто фактично розпочати кримінально-правове нормотво-
рення з «чистого аркуша». Такий підхід виглядає зрозумілим, якщо мати на увазі 
те, що одночасно передбачається розроблення (повне оновлення) всіх кодифікова-
них актів у сфері публічно-правової відповідальності (відповідальності за публічні 
правопорушення) [1]. 

Основними причинами необхідності реформування кримінального законо-
давства України є те, що за дев’ятнадцять років чинності КК України 2001 р. його 
принципові положення були зруйновані валоподібними, несистемними і часто 
необґрунтованими змінами та доповненнями. Станом на 20 серпня 2020 р. до 
Кодексу було внесено 1 088 змін та доповнень, з них – 222 зміни та доповнення до 
Загальної частини КК і 856 – до Особливої частини. Багато положень Кодексу 
змінювалися неодноразово, а деякі статті – навіть 8‒10 разів. Невирішена проблема 
уніфікації підходів до законодавчої регламентації, гуманізації та диференціації 
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відповідальності не лише за злочини, але й за інші публічні правопорушення, 
зокрема, проступки та адміністративні правопорушення. Прийняття Закону 
№ 2617-VIII лише ускладнило її. Існує потреба запровадження цифровізації в 
законодавчу сферу, здійснення кодифікації законодавства України на вищому 
рівні, ніж це було досі [10]. 

Під впливом цифровізації відбуваються істотні зміни у правотворчості, в числі 
яких можна назвати такі: впроваджується громадське обговорення законопроектів 
у мережі «Інтернет» як нова юридична технологія правотворчості; з’являються 
можливості експертизи проекту нормативно-правового акта, оцінки його за допо-
могою комп’ютерних програм; на зміну друкованого опублікуванню нормативно-
правових актів приходить їх електронна публікація; з’являються електронні акти як 
нова форма права; активно розвиваються електронні форми систематизації норма-
тивно-правового матеріалу [4, с. 46]. 

Динамізм кримінального законодавства залежить від низки різноманітних 
чинників: політичних, соціальних, економічних, міжнародно-правових тощо. До 
таких чинників, наприклад, можна віднести зміни соціально-економічних умов 
розвитку держави і виникнення у зв’язку з цим у суспільстві нових потреб, цін-
ностей, інтересів, що потребують кримінально-правового захисту, появу нових 
видів суспільно небезпечної поведінки, які вимагають передбачення їх у КК як 
злочину (криміналізація), або, навпаки, втрата суспільної небезпечності діяннями, 
передбаченими у КК (декриміналізація), необхідність узгодження приписів КК із 
нормами інших публічних та приватних галузей українського законодавства, з 
якими КК перебуває у системному взаємозв’язку та взаємозалежності, взяття 
державою міжнародних зобов’язань, що потребують внесення змін і доповнень до 
чинного КК, рішення Конституційного Суду України та Європейського Суду з 
прав людини, згідно з якими держава зобов’язана вносити певні зміни до кримі-
нального законодавства, тощо [8, с. 8]. 

Правотворчість у сфері кримінального права характеризується певними особ-
ливостями, що випливають з предмета і методів правового регулювання. При цьому 
«безпосередньою метою правотворчості в галузі кримінального права є створення 
такого закону, який максимально показував би стан і потреби суспільства і був би 
здатний ефективно впливати на регульовані ним суспільні відносини. Це означає, що 
правотворчість має чіткі якісні орієнтири, які випливають з об’єктивних потреб 
суспільства і які повинні обов’язково враховуватися разом із його принципами. 
Правотворче рішення – це перш за все форма вираження змісту правил регулювання 
суспільних відносин, що має певну специфіку, вироблену практикою і юридичною 
наукою. Зміст правотворчих рішень завжди детермінований потребами суспільства, 
тоді як їх юридичне закріплення у вигляді норм та інститутів права значною мірою 
мають суб’єктивний характер [7, с. 289]. 

Оскільки кримінальне право говорить не про права людини, а радше про її 
обов’язки (точніше – про відповідальність за їх порушення, за протиправну пове-
дінку), то термін «кримінальне право» є фікцією, збірним поняттям, що відбиває 
існування сукупності явищ – таких як кримінальне законодавство і міжнародні 
договори щодо його гармонізації, його тлумачення (інтерпретація), у т. ч. доктри-
нальне, і практика його застосування [2, с. 20]. 

Кримінальне право, будучи галуззю публічного матеріального права, має 
ознаки, притаманні праву взагалі, – системність, формальна визначеність, обов’яз-
ковість для виконання тощо. Водночас на відміну від інших правових норм, норми 
кримінального права встановлюються тільки вищим законодавчим органом і 
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мають форму закону: згідно з п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно 
законами визначаються діяння, які є злочинами, та відповідальність за них (норми 
ж, наприклад, адміністративного права можуть встановлюватися і урядом, і міні-
стерствами, і місцевими органами влади). В Україні кримінально-правові норми 
переважно систематизовано в єдиному законодавчому акті – Кримінальному ко-
дексі [2, с. 20]. 

Правотворчі рішення, які приймають у сфері кримінального права, вони завжди 
виробляються на підставі властивих теорії правотворчості наукових підходів і, 
вироблених нею, правотворчих правил, які поділяються на загальні та спеціальні. 
До загальних правил формування норм кримінального права належать такі, як: 
1) повнота і достатність правового регулювання; 2) відповідність кримінально-пра-
вових норм Конституції України і міжнародному праву; 3) відсутність супереч-
ностей між нормами кримінального права та інших галузей права, єдність їх 
поняттєвого апарату; 4) поділ і несуперечливість матеріальних і процесуальних 
норм; 5) зосередження всіх кримінально-правових норм у єдиному кримінально-
правовому акті; 6) економічність, місткість, компактність викладу нормативного 
матеріалу в КК України; 7) включення до Кримінального кодексу всіх нових 
кримінальних законів. До спеціальних належать правила: 1) структуризації кримі-
нального кодексу; 2) мовного оформлення кримінально-правових приписів; 3) кон-
струювання складів злочинів; 4) побудови санкцій кримінально-правової норми 
[10, с. 39]. 

Структуризація кримінального законодавства шляхом виокремлення Загальної 
частини як структурного елемента стало колосальним досягненням у сфері 
юридичної техніки. Це дало змогу законодавцю висловити багато через небагато, 
винести «за дужки» загальні, керівні, принципові положення кримінального права і 
відповідно зробити кодифікований кримінальний закон компактним за формою, 
доступним за змістом і зручним у користуванні. Тому невипадково Загальна 
частина стала атрибутом кодифікованого кримінального законодавства держав, у 
яких культивується романо-германська (континентальна) система права [2, с. 30]. 

Варто звернути увагу на те, що текст Кримінального кодексу України не 
позбавлений правотворчих помилок, зокрема назва ст. 306 складається з 23 слів: 
«Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих 
речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів». Слово завідомо є 
зайвим у назві ст. 372 ККУ «Притягнення завідомо невинного до кримінальної 
відповідальності». Застосування лінгвістично і стилістично неправильних термінів 
знаходимо, зокрема, у ст. 39 ККУ: «не є злочином заподіяння шкоди правоохо-
ронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто … загрожує особі чи 
охоронюваним законом правам… Такі слова вжито ще й у ст. 40, 41, 42, 43 [5, 
с. 354‒355]. 

Після поділу усіх злочинів (відповідних суспільних відносин) на корисливі та 
такі, що не мають цієї ознаки, законодавець здійснює класифікацію усіх злочинів 
(відповідних суспільних відносин) за змістовним (предметним) критерієм. Цій 
класифікації відповідає структура Особливої частини Кримінального кодексу. 
Поділ предмета правового регулювання за двома критеріями призводить до появи 
правових норм, сфери дії яких частково збігаються. До таких правових норм, 
зокрема належать правова норма, яка текстуально закріплена у ст. 59 КК, з одного 
боку, і правові норми, що встановлені ч. 2 ст. 305 КК. Правова норма, яка 
текстуально закріплена в ст. 59 КК і про яку йдеться, має ширшу сферу дії, ніж 
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правові норми, які встановлені ч. 2 ст. 305 і ч. 2 ст. 307 КК, бо поширюється на всі 
корисливі злочини (відповідні суспільні відносини). З іншого боку, сфера дії 
правових норм, що текстуально закріплені в ч. 2 ст. 305 і ч. 2 ст. 307 КК і про яку 
тут ідеться, є ширшою, бо дія цих правових норм поширюється не тільки на 
корисливі злочини, а й на злочини, що не мають цієї ознаки [3]. 

Висновки. В контексті комплексного реформування кримінального законо-
давства України значення юридичної техніки у формуванні норм кримінального 
права важко переоцінити. Адже, крім дефектів правових дефініцій та конструкцій, 
нерідко наявні колізії між текстуально закріпленими нормами права, сфери дії яких 
частково збігаються, а диспозиції є різними і сумісними. Трапляється, що із охо-
ронної норми права непрямо випливає регулятивна норма права, яка встановлює 
заборону і яка може конкурувати з текстуально закріпленими регулятивними 
нормами.  

Окрім зазначеного, у процесі вироблення правотворчого рішення в галузі 
кримінального права варто керуватися перш за все їх доцільністю, об’єктивною 
необхідністю. Треба враховувати оцінку наслідків, що виникають у результаті реа-
лізації норм права, зокрема, як вони будуть впливати на такі явища, як реци-
дивність, корупціогенність, латентизація злочинності, а також на розкриття, перед-
бачених ними злочинів. Звідси виникає і безперервна низка змін та доповнень норм 
кримінального права: виявляється й усувається один недолік за іншим. З техніко-
юридичного погляду необхідно робити науковий прогноз очікуваних позитивних 
та негативних наслідків, які виникають у результаті видання певного правотвор-
чого рішення. Отже, в основі вибору оптимальних варіантів правового регулю-
вання будь-якої соціально-економічної проблеми повинна лежати оцінка якості та 
ефективності. 

У процесі розробки норм кримінального права, а також при їх змінах і 
доповненнях варто подавати обов’язкове наукове обґрунтування для правильного 
визначення суспільних відносин, ступеня суспільної небезпеки, адекватності захо-
дів покарання, прогнозування можливих наслідків від дії цих норм тощо. У процесі 
формування норм кримінального права варто прагнути до зниження кількості 
бланкетних диспозицій, зниження суддівського розсуду при встановленні видів і 
розмірів покарання, а також до точності і ясності юридичних термінів і доступності 
розуміння текстів. 
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The purpose of the study is to reveal the features of the legal technique of criminal law 

rules formation. In our study, the principles and techniques of formal-logical methodology are 

used, as well as the structural-functional approach is applied. Identifying cross-sectoral links in 

lawmaking is based on the functional nature of law in general and regulatory means in 

particular. In addition, dialectical, system-structural and functional methods, the method of 

interpretation (applied to the current criminal law rules) are used in the paper. Using the 

formal-legal method, the relationship between the content and form of criminal law rules with 

the use of legal techniques is traced. Scientific novelty lies in the theoretical understanding 

and delineation of legal techniques for the formation of criminal law. It is shown that in addition 

to defects in legal definitions and constructions, there are often conflicts between textually 

enshrined rules of law. The coordination of actions on the part of law-making bodies adopting 

by-laws and on the part of the parliament, which should take into account the needs of 

development and concretization of the provisions of the law in the future, is substantiated.  

In fact, outside of scientific knowledge at this stage, there is a huge area of legal 

technology, associated with its features in various fields of law. Obviously, the legal technique 

in each area has its own specifics. Identification and analysis of factors that cause technical 

and legal shortcomings improves the quality and efficiency of lawmaking. This does not seem 

to be enough, because there is no single systematic understanding of the situation in 

lawmaking in general as well as in criminal law field in particular. 

It is necessary to direct the technical and legal assessment to eliminate specific 

shortcomings of system-forming factors in particular. The imperfection of legal acts is a 

constant source of insufficiently thought-out law-making decisions. 

As a result of the research, it is argued that in the process of adopting a law-making 

decision in the field of criminal law, it is necessary to proceed, first of all, from their expediency, 

objective necessity. It is necessary to take into account the assessment of the consequences 

arising from the implementation of the rule of law, in particular, how they will affect such 

processes as latency, corruption, recidivism, as well as the disclosure of their crimes. It is argued 

that from a technical and legal point of view, it is necessary to make a scientific foresight of the 

expected positive and negative consequences that arise as a result of issuing a certain law-

making decision. The results of the study can be used in lawmaking to improve the quality and 

effectiveness of criminal law, as well as to reform the Criminal Code of Ukraine. 

Keywords: legal technique, lawmaking, criminal law, legal regulation, rule of law. 
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Статтю присвячено аналізу зареєстрованого проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації 

функцій прокуратури» № 3009а від «26» серпня 2020 р. стосовно закріплення визначення 

поняття «заява, повідомлення про кримінальне правопорушення». Крім цього, проа-

налізовано взаємозв’язок стандартів доказування та прийняття рішення про початок 

кримінального провадження (внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі – ЄРДР). У статті приділено увагу дос-

лідженню таких філософських та правових категорій, як «ймовірність» та «достовірність» 

існування обставин кримінального правопорушення. Аналізуючи норми законодавчих актів 

та погляди науковців, автори подають власне бачення щодо можливості та доцільності 

закріплення у Кримінальному процесуальному кодексі України визначення поняття «заява, 

повідомлення про кримінальне правопорушення». Автори доходять висновку, що у заяві чи 

повідомленні про кримінальне правопорушення повинні міститися дані про обставини, які 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, але вказівка на їх 

«достатність» не сприятиме належній реалізації внесення відомостей про вчинене кри-

мінальне правопорушення до ЄРДР.  

Ключові слова: ймовірність, достовірність, обставина, припущення, стандарт доказування. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.147 

Постановка проблеми. Чи є заявник суб’єктом доказування у кримінальному 
провадженні? Питання, звісно, риторичне, але у контексті зареєстрованого проекту 
Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 
України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури» № 3009а від 
«26» серпня 2020 р. (надалі – «Проект»), а також у контексті запроваджених та 
закріплених у Кримінальному процесуальному кодексі України (надалі – КПК) 
стандартів доказування, питання початку досудового розслідування кримінального 
провадження набуває актуальності. 

Як відомо, процес прийняття рішень у кримінальному провадженні тісно 
пов’язаний із такою теоретичною конструкцією, як «стандарти доказування». Не 
винятком є прийняття рішення про початок досудового розслідування кримі-
нальних проваджень на підставі реєстрації заяв чи повідомлень та внесення 
відповідних відомостей про вчинені кримінальні правопорушення до ЄРДР. 
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На підставі опрацьованого вітчизняного та зарубіжного наукового доробку 
можна стверджувати, що у системі стандартів доказування виокремлюється 
стандарт доказування «prima facie» («ймовірне припущення», «за зовнішніми 
ознаками»), який застосовують для прийняття рішення про початок досудового 
розслідування. Однак чи можна стверджувати, що відповідний стандарт доказуван-
ня так чи інакше спрямований на «первинного» суб’єкта кримінального про-
вадження – заявника? На жаль, законодавчі ініціативи щодо внесення змін до КПК 
свідчать про ствердну відповідь на вказане питання. Водночас відповідні 
законодавчі ініціативи щодо внесення змін до КПК видаються сумнівними з 
урахуванням обґрунтування, яке наведене у цій статті.  

Метою статті є виявлення та обґрунтування недоцільності внесення зміни до 
КПК щодо визначення поняття «заява, повідомлення про кримінальне право-
порушення» у редакції норми, яка передбачена п. 7-2 ч. 1 ст. 3 проекту, зокрема: 

«7-2) заява, повідомлення про кримінальне правопорушення – усне чи пись-
мове звернення фізичних або юридичних осіб, службових (посадових) осіб органів 
державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
що містить достатні дані про обставини, які можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення». 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України 
слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного 
виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР 
та розпочати розслідування. Також у ч. 4 ст. 214 КПК України зазначено, що 
слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстра-
цію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та 
зареєструвати таку заяву чи повідомлення, а відмова у прийнятті та реєстрації 
заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.  

Своєю чергою законодавець у п. 1 ч. 1. ст. 303 КПК України передбачив мож-
ливість оскарження на досудовому провадженні бездіяльність слідчого, прокурора, 
яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР 
після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. 

Відповідна законодавча регламентація початку досудового розслідування спо-
нукала наукову спільноту до рефлексії над питанням, чи зобов’язаний слідчий, 
прокурор, інша службова особа приймати та реєструвати будь-які (усі, які 
надходять) заяви та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.  

Існують міркування, що помилковими є думки про те, що до ЄРДР необхідно 
вносити всі заяви громадян і невідкладно розпочинати щодо них розслідування. 
Для цього, як слушно неодноразово наголошує наукова спільнота, потрібна 
наявність відповідного приводу та підстави. Про наявність та необхідність визна-
чення підстави для внесення відомостей до ЄРДР (початку досудового розслі-
дування) чітко зазначено у ч. 6 ст. 214 КПК України, відповідно до якої слідчий 
невідкладно у письмовій формі повідомляє керівника органу прокуратури про 
початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та 
інші відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України. 

Доцільно погодитися з думкою, яка на загал не підлягає сумніву, – що 
підставою для внесення відомостей до ЄРДР (початку досудового розслідування) є 
обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 
ст. 214 КПК). На підтвердження цього, як слушно зазначено у науковій літературі, 
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процесуальний закон закріпив у ч. 5 ст. 214 КПК України перелік відомостей, що 
вносяться до ЄРДР, які повинні випливати зі змісту заяви, повідомлення про 
вчинене кримінальне правопорушення, зокрема, відомості про кримінальне 
правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, 
повинні мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення (п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України) [2, с. 144–163]. 
Крім цього, як зазначено у Положенні про порядок ведення ЄРДР, до ЄРДР вно-
сять короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 
правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого 
джерела (Розділ І п. 2.1.); відомості про кримінальне правопорушення, викладені у 
заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, повинні відповідати вимогам 
п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть 
свідчити про вчинення кримінального правопорушення (Розділ ІІ п. 1.2.). 

Варто наголосити на тому, що саме «обставини, що можуть(!) свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення», а не «обставини, що свідчать(!) про 
вчинення кримінального правопорушення» є підставою для початку досудового 
розслідування, оскільки, саме «обставини, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення» відповідають стандарту доказування1 «ймовірне 
припущення». Для досягнення рівня переконаності, необхідного для прийняття від-
повідного рішення у кримінальному провадженні згідно зі стандартом доказування 
«ймовірне припущення» достатньо, щоб такі обставини лише «на перший погляд», 
«за зовнішніми ознаками» свідчили про вчинення кримінального правопорушення. 
Тому, як видається, законодавець «свідомо» не зазначив про те, що для початку 
досудового розслідування необхідно встановити «обставини, що свідчать про 
вчинення кримінального правопорушення», оскільки такі обставини забезпечують 
досягнення вищого рівня переконаності для прийняття необхідного рішення у 
кримінальному провадженні та по суті наближені до такого стандарту доказування, 
як «обґрунтована підозра», який, за загальним правилом, може бути досягнутий 
лише після початку та в ході досудового розслідування, проте, аж ніяк не може 
стати підставою для його початку (крім випадку затримання особи на місці 
вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після його вчинення).  

Непослідовною видається «логіка» підзаконного нормативно-правового акту, 
який був прийнятий на підставі закону (КПК України), відповідно до нього та для 
його виконання – Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції 
заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події від 
06.11.2015 р. № 1377.  

Зокрема у п. 5 цієї Інструкції зазначено, що про наявність письмових заяв про 
вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли до чергової 
частини органу поліції, та повідомлень, що надійшли усно, у яких наявні відомості, 
що вказують на вчинення кримінального правопорушення, після реєстрації в 
журналі Єдиного обліку (надалі – ЄО) уповноважений працівник чергової частини 
доповідає начальникові слідчого підрозділу для внесення слідчими відповідних 
відомостей до ЄРДР та інформує начальника органу поліції. Про заяви і 

––––––––– 
1 Стандарти доказування – це закріплені у кримінальному процесуальному законодавстві та правових 

позиціях вищих судових інстанцій правила, що охоплюють кількісну та якісну складову доказування, виконання 
яких стороною обвинувачення (в окремих випадках, – також стороною захисту) забезпечує рівень переконання 
(переконаності), придатний для ухвалення процесуальних рішень, що обмежують права та свободи особи у 
кримінальному провадженні. 
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повідомлення, які надійшли до чергової частини органу поліції і в яких відсутні 
відомості, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, після їх 
реєстрації в журналі ЄО уповноважений працівник чергової частини доповідає началь-
никові органу поліції або особі, яка виконує його обов’язки, для розгляду та прий-
няття рішення згідно із Законом України «Про звернення громадян» або КУпАП. 

Водночас, повертаючись до проекту Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації 
функцій прокуратури» № 3009а від «26» серпня 2020 р., зроблено спробу закріпити 
у КПК України визначення поняття «заява» та «повідомлення про кримінальне 
правопорушення», зокрема згідно з п. 7-2 ч. 1 ст. 3 проекту передбачено: 

«7-2) заява, повідомлення про кримінальне правопорушення – усне чи пись-
мове звернення фізичних або юридичних осіб, службових (посадових) осіб органів 
державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
що містить достатні дані про обставини, які можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення». 

Своєю чергою, згідно з ч. 1,4 ст. 214 проекту: «слідчий, дізнавач, прокурор 
невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 
вчинене кримінальне правопорушення, які містять достатні дані про обставини, що 
можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, або після самос-
тійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відо-
мості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення 
таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР.  

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та 
реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прий-
няти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстра-
ції заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, які містять достатні 
дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального право-
порушення, не допускається». 

У контексті вищенаведеного відповідну законодавчу ініціативу варто визнати 
обґрунтованою та такою, що обумовлена об’єктивною дійсністю, з врахуванням 
такого: 

1. Уповноважений суб’єкт не повинен автоматично вносити відомості про 
вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР після надходження заяви або пові-
домлення про вчинення кримінального правопорушення без оцінки їх змісту. 

2. Не є заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення такі звер-
нення, які фактично не містять конкретних відомостей, що вказують на наявність 
ознак кримінального правопорушення (з певним ступенем імовірності).  

Також не до кінця виправданою, видається, і законодавча техніка формулю-
вання п. 7-2 ч. 1 ст. 3 проекту. 

Звісно, у заяві, повідомленні про кримінальне правопорушення повинні місти-
тися дані про обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального 
правопорушення, але вказівка на їх «достатність» не сприятиме належній реалізації 
внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР.  

Зокрема, «обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального право-
порушення» за змістом є оцінною категорією, яка встановлює певний ступінь 
ймовірності припущення про вчинення кримінального правопорушення. Окрім 
того, вимога щодо наявності у заяві чи повідомленні про кримінальне право-
порушення «достатніх даних про обставини, які можуть свідчити про вчинення 
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кримінального правопорушення» встановлює «оцінну категорію щодо оцінної 
категорії». Якщо законодавець не робить спроби хоча б орієнтовно визначити 
перелік обставин, «які можуть свідчити про кримінальне правопорушення», то не 
логічно, щонайменше, встановлювати вимогу про наявність «достатніх даних щодо 
таких обставин».  

«Достатність даних, наведених заявником, щодо обставин, які можуть свідчити 
про вчинення кримінального правопорушення», як мінімум, видається «рівнянням з 
багатьма невідомими», як максимум – необґрунтованим, голослівним та таким, що 
не сприятиме забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і 
судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, 
був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. 

Відповідна «вербальна хірургія» пропонованого проектом п. 7-2 ч. 1 ст. 3 КПК 
відбувається не з метою «сліпої» критики пропонованих змін до КПК України, а з 
намаганням не сприяти закріпленню на законодавчому рівні окремих недолугих 
прикладів судової практики. 

Для прикладу, не можна погодитись із твердженнями, наведеними в ухвалі 
Печерського районного суду м. Києва від 21 липня 2016 р. про відмову у 
задоволенні скарги на бездіяльність уповноважених осіб прокуратури м. Києва, що 
полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після 
отримання заяви про кримінальне правопорушення. Зокрема, в ухвалі зазначено: 
«…за змістом ч. 1 ст. 214 КПК України та ст. 2 КК України, реєстрації в ЄРДР 
підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті з них, які містять достатні 
відомості про кримінальне правопорушення. Підставами вважати заяву чи пові-
домлення саме про вчинення злочину є наявність у таких заявах або повідомленнях 
об’єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину. Такими даними є 
фактичне існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події 
злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи 
повідомленнях таких доказів немає, то вони не можуть вважатися такими, які 
мають бути обов’язково внесені до ЄРДР». Своєю чергою, як подекуди ствер-
джується у науковій літературі: «обставини, в першу чергу, повинні підтвер-
джувати наявність таких елементів складу кримінального правопорушення, як його 
об’єкту і об’єктивної сторони. Саме на підставі інформації про вказані обставини 
вносяться відомості до ЄРДР про попередню правову кваліфікацію кримінального 
правопорушення зі зазначенням статті (частини статті) Закону України про 
кримінальну відповідальність». 

Більше того, із врахуванням вищенаведеного, важко погодитися також із 
висновком Вищого антикорупційного суду, відповідно до якого: «реєстрації в 
ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні 
відомості (що фактично означає наявність достатніх доказів) про кримінальне 
правопорушення та можуть об’єктивно свідчити про вчинення особою такого 
кримінального правопорушення» (ухвала від «16» квітня 2020 р., справа 
№ 991/2322/20). 

Відповідні мотиви прийняття наведених вище рішень не відповідають стан-
дарту доказування «prima facie» («ймовірне припущення», «за зовнішніми ознаками»), 
оскільки під час вирішення питання про внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення у ЄРДР та початок досудового розслідування «обставини не 
повинні підтверджувати реальність конкретної події», вони лише можуть вказувати 
на ймовірність її існування. 
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Окрім цього, викликає подив, твердження про те, що заявник під час звер-
нення із заявою чи повідомленням про вчинення кримінального правопорушення 
зобов’язаний навести об’єктивні дані, які свідчать про фактичне існування доказів, 
що підтверджують реальність конкретної події. Під час прийняття рішення про 
початок досудового розслідування не може вирішуватися питання про визнання та 
наявність конкретних доказів. Якщо ще немає безпосередньо самого криміналь-
ного провадження, то про які докази може йтися? Збирання доказів – це одне із 
завдань, яке виконується під час стадії досудового розслідування кримінального 
провадження. Такі міркування не суперечать нормі, яка передбачає, що заявник 
має право подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи (п. 2 ч. 2 ст. 60 
КПК України). 

У такому контексті доцільно підтримати наукову позицію, відповідно до якої 
необхідно вважати незаконним встановлення на практиці такої умови для реєстра-
ції заяви та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень і внесення 
відповідних відомостей у ЄРДР, як «наявність відомостей про ознаки злочину або 
наявність фактичних даних, які б безсумнівно свідчили про вчинення кримі-
нальних правопорушень» або ж посилання у заяві «на те, ким саме вчинено злочин 
(кримінальне правопорушення)». 

Висновки. Отже, зважаючи на те, що у науці кримінального процесу виокрем-
люється такий стандарт доказування, як «ймовірне припущення» («за зовнішніми 
ознаками»), варто зауважити, що він наділений більш декларативним характером 
та, на жаль, не отримав значного практичного застосування у кримінальному 
процесі України. 

Врахування відповідного стандарту доказування у правозастосуванні унемож-
ливить автоматичне внесення відомостей про вчинене кримінальне право-
порушення до ЄРДР після надходження заяви або повідомлення про вчинення 
кримінального правопорушення без оцінки їх змісту, оскільки крізь призму 
відповідного стандарту необхідно встановити підставу реєстрації відповідної заяви 
чи повідомлення, що своєю чергою передбачає встановлення ознак діяння, що, хоч 
і з певним ступенем імовірності, проте все ж повинні вказувати на наявність 
елементів складу кримінального правопорушення у відповідному діянні. 

Водночас, варто пам’ятати, що саме досудове розслідування, як стадія кримі-
нального провадження, покликана первинно забезпечити виконання завдань 
кримінального провадження, що передбачені ст. 2 КПК України, шляхом здійснен-
ня всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин кримінального 
провадження на підставі достатньої кількості отриманих достовірних, належних та 
допустимих доказів під час кримінального провадження. Відтак, покладення 
обов’язку на заявника щодо наведення у заяві чи повідомленні про кримінальне 
правопорушення достатніх даних про обставини, які можуть свідчити про вчинен-
ня кримінального правопорушення, видається таким, що суперечить принципу 
доступу до правосуддя. 

Своєю чергою п. 7-2 ч. 1 ст. 3 проекту названого закону, у якому міститься 
вимога про наявність (подання заявником) достатніх даних (відомостей, доказів), 
що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, на етапі реєстрації 
заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення з подальшим внесенням 
відповідних відомостей до ЄРДР, варто вважати необґрунтованим та таким, що не 
сприятиме реалізації завдань кримінального провадження, задекларованих у ст. 2 
КПК України. 
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The article is devoted to the analysis of the registered draft Law of Ukraine «On 

Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine in Terms of Ensuring the 

Implementation of the Functions of the Prosecutor's Office» № 3009a of August 26, 2020. In 

addition, the relationship between the standards of proof and the decision to initiate criminal 

proceedings (entry of information on criminal offenses in the Unified Register of Pre-trial 

Investigations (hereinafter – ERDR)) is highlighted. Moreover, the article studies such 

philosophical and legal categories as «probability» and «reliability» of a criminal offense 

circumstances existence. Analyzing the norms of legislative acts and the views of scholars, the 

authors present their own opinions on the possibility and expediency of enshrining in the 

Criminal Procedure Code of Ukraine the definition of «statement, notification of a criminal 

offense». The authors conclude that the statement or notification of a criminal offense should 

contain data on the circumstances that may indicate the commission of a criminal offense, 

however an indication of their «sufficiency» will not contribute to the proper implementation of 

the entry of information about the criminal offense in the ERDR. 

At the same time, it should be remembered that the pre-trial investigation, as a stage of 

the criminal proceedings, is designed primarily to ensure the implementation of the objectives 

of the criminal proceedings under Art. 2 of the CPC of Ukraine, by carrying out a comprehensive, 
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complete and impartial establishment of the circumstances of the criminal proceedings on the 

basis of a sufficient amount of reliable, appropriate and admissible evidence obtained during 

the criminal proceedings. Therefore, imposing an obligation on the applicant to provide in the 

statement or notification of a criminal offense sufficient information about the circumstances 

that may indicate the commission of a criminal offense seems to contravene the principle of 

access to justice. 

In turn, paragraph 7-2 of Part 1 of Art. 3 of the draft law, which contains a requirement for 

the presence (submission) of sufficient data (information, evidence) by the applicant to confirm 

the commission of a criminal offense, at the stage of registration of the statements and 

notifications of a criminal offense with the subsequent entry in the ERDR, should be 

considered unreasonable and not conductive to the implementation of the objectives of the 

criminal proceedings declared in Art. 2 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. 

Keywords: probability, reliability, circumstance, assumptions, standard of proof. 
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Базовою юридичною навчальною дисципліною, частиною й складовою вищої 
юридичної освіти є історія держави і права України. Її вивчення тісно пов’язане зі 
знаннями з історії держави і права зарубіжних країн, політико-правових учень, 
історичних аспектів конституційного права України, теорії держави і права та 
інших галузей права, а також суміжних політологічних та філософських дисциплін. 
Серцевиною професійної правової спеціалізації майбутніх юристів має стати 
пізнання закономірностей, історичного досвіду національного державо- і право-
творення, еволюції вітчизняного права.  

Підручник професора В. М. Єрмолаєва створено відповідно до навчальної 
програми з курсу «Історія держави і права України», розробленої на кафедрі 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Структуру і 
логіку висвітлення навчального матеріалу побудовано за розділами відповідно до 
пропонованої автором періодизації курсу. Кожна тема висвітлена за єдиним 
планом (із незначними варіаціями): суспільно-політичний устрій, державний лад, 
судові та правоохоронні органи, джерела та риси права. Автор підручника чітко 
визначив предмет курсу, методологію історико-правової науки і навчальної 
дисципліни, правомірно підкресливши важливе значення у дослідженні і 
відображенні її предмета таких методологічних принципів пізнання, як діалектика, 
історизм, об’єктивність, системність, соціального виміру держави і права. Автор 
послідовно дотримується методологічних принципів і методів пізнання історії 
вітчизняних державно-правових явищ у вивченні й викладі навчального матеріалу. 

Заслуговує на похвалу структура рецензованого підручника, яка охоплює най-
більш визначні періоди з історії держави і права України, узагальнюючі висновки, 
чіткі контрольні питання для студентів. Це й допомогло професору В. М. Єрмо-
лаєву відтворити в підручнику не лише усталені факти історії, подати їх оцінку, а, 
головне, залучити нові джерела, висвітлити більш рельєфно нові її сторінки. У 
тексті – цікаві відомості з історії державницької і правової думки, представницьких 
органів в Україні, парламентаризму, конституціоналізму, органів самоврядування, 
державно-правового життя народу в різні історичні періоди. Особливо помітні 
новели у висвітленні державно-правового життя в Київській Русі, в аналізі Правди 
Руської, представницьких органів – віча і боярської ради, що усуває нерідкісні 
спрощення істориків у трактуванні державного ладу, права Київської держави 
(с. 28‒45). Цьому сприяли відомі дослідження В. М. Єрмолаєва з історії початку 

––––––––– 
1 Єрмолаєв В. М. Історія держави і права України : підручник. Харків: Право, 2021. 472 с. 
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вітчизняного законодавства, вищих представницьких органів влади в Україні. 
Автор вперше серед навчальних видань ознайомлює студентів з вічовим досвідом 
русичів, сеймовим досвідом українців часів Великого князівства Литовського та 
Речі Посполитої, історією литовських Статутів (с. 75‒102). Надзвичайно цікаві й 
змістовні сторінки, присвячені Козацькій державі, її самобутньому праву 
(с. 103‒194). Тут уперше аргументовано викладена історія та компетенція козаць-
кої Генеральної та Старшинської рад, подано об’єктивну оцінку їх законотворчої 
ролі. Щодо оцінки особистості й державотворення гетьмана Б. Хмельницького, то 
тут, на мою думку, ще залишаються підстави для корегування наших уявлень про 
роль та наслідки діяльності цього державотворця. 

Надзвичайно змістовні й аналітичні сторінки підручника, присвячені відро-
дженню української державності в 1917‒1920 рр. На основі своїх попередніх 
досліджень, автор розлого й аргументовано подав історію Української Центральної 
Ради, її державо- і законотворення, не уникаючи критичних зауважень щодо її 
парламентського досвіду (с. 266‒281). Взагалі варто зауважити, що професору 
В. М. Єрмолаєву вдалося найкраще відтворити демократичні традиції, історію 
представницьких органів влади в Україні, парламентського досвіду українців у 
парламентських установах Австро-Угорщини, в Державній думі Росії, в Цент-
ральній Раді 1917‒1918 рр., тим збагатити історико-правові знання студентів.  

У підручнику вдало використано матеріали львівських науковців про історію 
Галицько-Волинської держави, органи влади і права на західноукраїнських землях 
з ХІV до ХХІ ст. 

Насиченість тексту фактами, їх майстерний історико-правовий аналіз і легкість 
літературної форми викладу матеріалу в підручнику досвідченого професора – 
безперечно зацікавлять студентів-юристів, збагатять їхні знання про правовий 
досвід і традиції нашого народу.  

В основі змісту рецензованого підручника лежить багаторічний авторський 
науковий і викладацький досвід, по-перше, участі у підготовці кількох редакцій 
кафедрального підручника, спільного осмислення його структури, методики 
викладу навчального матеріалу, а по-друге, власна плідна наукова робота з бага-
тьох проблем історії вітчизняного державотворення. У рецензованому підручнику 
привертають до себе увагу його суттєві і якісні відмінності від кафедрального 
підручника. По-перше, В. М. Єрмолаєв широко використовує маловідомі докумен-
тальні джерела: рідкісні правові пам’ятки ХІ‒ХХ ст., публікації архівних джерел 
ХІХ ст., стенографічні звіти Державної думи Росії початку ХХ ст. тощо. По-друге, 
автор залучає й використовує праці видатних правознавців минулого і сьогодення, 
видатних державних діячів, істориків України – М. Грушевського, М. Костомарова, 
В. Винниченка, П. Скоропадського та ін. По-третє, органічною складовою 
підручника стали змістовні відомості з наукових праць самого професора 
В. М. Єрмолаєва – його книг «Вищі представницькі органи влади в Україні 
(історико-правове дослідження)» (2005 р., 272 с.); «Вищі представницькі органи 
влади в Україні: історія, теорія та практика» (2017 р., 448 с.); «Правда Руська» 
Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства: навч. посібник; вступ. сл. 
В. Я. Тація. – 2-ге вид., змін та доп. (2017 р., 392 с.); «Київська Русь: пам’ятки 
права (Х–ХІІІ ст. : Тексти. Переклади. Коментарі: навч. посібник (2020 р., 224 с), а 
також численних авторських статей з історії вітчизняного державо- і право-
творення. Всі вони значно збагатили науковий доробок Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії правових наук Украї-
ни, а головне – зробили появу рецензованого підручника логічним і закономірним. 
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Тим самим професор В. М. Єрмолаєв успішно продовжує традицію своїх учителів 
(І. П. Софронової, А. Й. Рогожина, М. М. Страхова) на шляху фундаменталізації 
цієї важливої історико-юридичної дисципліни. 

І ще про особливість рецензованого підручника: його автор доводить виклад 
історії держави і права України до сьогодення, ознайомлює студентів з інститутами 
і джерелами діючого права на основі Конституції України, підводячи їх до сучасної 
державно-правової реальності, сприйняття і засвоєння ними спеціальних юри-
дичних наук.  

З урахуванням викладеного вище, можна зробити висновок про те, що рецен-
зований підручник доктора юридичних наук, професора, академіка Національної 
академії правових наук України В. М. Єрмолаєва «Історія держави і права 
України» виконаний на високому науково-методологічному рівні, є великим досяг-
ненням у виданні сучасної навчальної літератури для студентів-юристів.  

Рецензія: надійшла до редакції 08.04.2021 

прийнята до друку 18.05.2021 

 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 72. С. 158–166 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2021. Issue 72. P. 158–166 

© Бойко І., 2021 

ПЕРСОНАЛІЇ 

УДК 34 (477) (092) 

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 
ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВОЛОДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА СОКУРЕНКА 
(ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

І. Бойко 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: boyko.ist@ukr.net  

Проаналізовано життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність Воло-

димира Гавриловича Сокуренка – видатного українського правознавця, доктора юридичних 

наук, професора, талановитого педагога Львівської правничої школи Франкового універ-

ситету. 

З’ясовано, що В. Г. Сокуренко навчався у Запорізькому авіаційному технікумі та 

Вольському військовому авіаційному училищі, яке закінчив у 1939 р. У 1939‒1946 рр. 

служив у радянській армії. Після закінчення у 1950 р. юридичного факультету Львівського 

університету пройшов шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри, декана 

юридичного факультету. Упродовж 1960‒1990 рр. завідував кафедрою теорії та історії 

держави і права; в 1962‒1968 та 1972‒1977 рр. був деканом юридичного факультету 

Львівського державного університету імені Івана Франка. Протягом 1955‒1965 рр. 

перебував у наукових відрядженнях у Польщі, Чехословаччині, Румунії, Австрії, Болгарії. Зі 

серпня 1966 до березня 1967 рр., зокрема сім місяців перебував у США, Англії та Канаді як 

стипендіат ООН по департаменту прав людини. У квітні-травні 1968 р. був членом у складі 

урядової делегації на міжнародній конференції по правах людини в Ірані упродовж одного 

місяця. Володів, окрім української, англійською, польською та російською мовами. 

В. Г. Сокуренко відіграв важливу роль у започаткуванні на юридичному факультеті Львівсь-

кого університету вивчення важливої навчальної дисципліни – Історії політичних і правових 

учень, яка висвітлювала і до сьогодні продовжує висвітлювати історію виникнення та 

розвитку теоретичних знань про політику, державу, право, тобто вивчає процес пізнання 

людьми явищ політики, держави і права на різних етапах історії у різних народів, почи-

наючи з ранньої державності і сучасності.  

Професор В. Г. Сокуренко активно досліджував проблеми теорії держави і права, 

історії української правової та політичної думки. Він був одним із перших учених-правників 

у СРСР, хто почав наукові студії основ юридичної деонтології. Велику наукову дослід-

ницьку діяльність проводив В. Г. Сокуренко щодо розробки основних вимог до професійно-

правових обов’язків юриста, аналогічно до вимог, що стосуються лікаря. У подальших 

наукових дослідженнях учений аналізував юридичні обов’язки, перспективи розвитку основ 

професійної деонтології. Крім того, правознавець розглядав медичну деонтологію з позиції 

юриста, права і моралі, приділивши основну увагу внутрішнім (духовним) процесам, 

назвавши їх «духом права». Основним напрямом наукових досліджень В. Г. Сокуренка 

були проблеми теорії держави і права, історії правових та політичних учень.  

Володимир Гаврилович Сокуренко залишив по собі світлу пам’ять у серцях широкого 

загалу науковців, колег та вдячних учнів. 100-річний ювілей Вченого – добра нагода для 
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того, щоб ще раз привернути увагу до багатої наукової спадщини правознавця, яка є 

невід’ємною складовою золотого фонду української юридичної науки і освіти. Вона 

потребує вивчення, врахування та подальшого розвитку. 

Ключові слова: історія політико-правових учень, юридичний факультет, наукова діяльність, 

право, юридична наука. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.158 

28 січня 2021 р. виповнилося б 100 років від дня народження Володимира 
Гавриловича Сокуренка, доктора юридичних наук, професора, видатного ученого-
правознавця в галузі теорії та історії держави і права, досвідченого дослідника 
проблем історії політичних і правових учень, талановитого педагога Львівської 
правничої школи, довголітнього завідувача кафедри теорії та історії держави і 
права, декана юридичного факультету Львівського університету імені Івана Франка.  

Володимир Гаврилович Сокуренко народився 28 січня 1921 р. в с. Бран-
кованове, колишнього Цебриківського р-ну, тепер Ширяївського р-ну Одеської 
обл. у сім’ї робітників Гаврила й Анастасії. З автобіографії В. Г. Сокуренка, 
поданої в Особовій справі, ми бачимо, що у 1927 р. батько був скерований на 
роботу до Запоріжжя на будівництво Дніпровської ГЕС, гідроелектростанції, 
розташованої на р. Дніпро [2, с. 4]. Це будівництво було розпочато у 1927 р., в 
межах програми індустріалізації СРСР. Перший гідроагрегат ввели в експлуатацію 
10 жовтня 1932 р., а вже 1939 р. стали до ладу всі 9 гідроагрегатів станції 
загальною потужністю 560 тис. кВт. 8 турбін було поставлено американською 
компанією «Ньюпорт Ньюс», ще одна турбіна, вироблена в Радянському Союзі, 
була копією американської. 5 генераторів закуплено в американської компанії 
«General Electric», ще 4 аналогічні вироблені на Ленінградському заводі «Електро-
сила». 17 липня 1932 р. вийшов на маршрут перший трамвай через греблю 
ДніпроГЕС. Він рухався по маршруту «Дніпробуд – майдан Волі». 30 вересня 
1934 р. відкрито лінію греблею ДніпроГЕС на Правий берег, маршрут № 4. Рух 
трамвая відбувався двосторонньою однією колією, вагон трамвая відповідно мав 
контролера машиніста по обидві сторони, водій переходив на зупинці (їх було 
тільки дві). Уздовж салону було дві лави з натурального дерева. Щогодини він 
відправлявся від Будинку громадських організацій (зараз це міський відділ поліції) 
до Механічного заводу. Працював трамвай з 06:00 ранку до 01:00 години ночі. 
Водіями здебільшого були чоловіки, а кондукторами – жінки. Спочатку останній 
нічний трамвай курсував тільки після завершення циркової програми в цирку-
шапіто в парку Металургів. Отже, батько Володимира Сокуренка брав безпо-
середню участь у будівництві Дніпровської ГЕС. У 1928 р. до Запоріжжя переїхала 
вся сім’я Сокуренків. Батько працював на Дніпровській ГЕС до 1941 р. [4]. 

У 1935 р. В. Г. Сокуренко в Запоріжжі закінчив семикласну школу. Семирічна 
школа або семирічка була побутовою назвою. Фактично це була неповна середня 
загальноосвітня школа в УРСР і СРСР для дітей у віці 7‒13 років. За системою 
єдиної трудової школи в УСРР (1923) Семирічними школами називали ті 
загальноосвітні школи, в яких діти навчалися у двох відділеннях: першому (1‒4 класи) 
і другому (5‒7 класи). У 1925‒1928 рр. частину семирічних шкіл перетворено у 
містах на фабрично-заводські (ФЗС), на селі ‒ на школи сільської молоді (ШСМ), 
пізніше на школи колгоспної молоді (ШКМ). У 1934 р. встановлено неповну 
середню загальну школу з 1‒7 класами, і вона дістала назву семирічної школи (інші 
роди шкіл: початкова з 1‒4 класами і середня (десятирічна) з 1‒10 класами) [5].  
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Після закінчення школи В. Сокуренко вступив у Запорізький авіаційний техні-
кум, у якому провчився два курси до 1937 р. 1.10.1937 р. був зарахований курсантом 
2-ї школи авіатехніків ім. Всесоюзного Ленінського комсомолу. У 1938 р. це 
училище було перейменовано у Вольське військове авіаційне училище, яке закін-
чив 4.09.1939 р. із присвоєнням військового звання військовий технік 2-го розряду. 
Як молодший авіатехнік В. Сокуренко був відправлений у в/ч 8690 м. Баку, а 
згодом у м. Марадняни для подальшого проходження військової служби у 
Військово-повітряних силах СРСР. З 4.09.1939 до 16.03.1940 р. перебував на посаді 
молодшого авіатехніка 50 винищувального авіаполку, 60 авіабригади ЗАК ВО 
м. Баку. У довідці, виданій Залізнодорожним районним комісаріатом м. Львова від 
04 січня 1954 р. № 3132 вказано, що В. Г. Сокуренко дійсно проходив службу в 
кадрах Радянської Армії з жовтня 1937 до травня 1946 рр. У тій же довідці 
зазначено, що з 10.12.1941 р. до 20.09.1942 р. і з 12.07.1943 р. до 08.05.1945 р. брав 
участь у радянсько-німецькій війні, зокрема в другому винищувальному 
авіаційному корпусі Резерву Верховного Головного командування Радянської 
Армії. У 1943 р. вступив у КПРС. Був нагороджений орденом «Вітчизняної війни І 
ступеня» й орденом «Червона Зірка» (1943 р.) та 9 медалями «За бойові заслуги» в 
період радянсько-німецької війни [2, с. 18]. 

З початком радянсько-німецької війни сім’я Сокуренків, як і багато інших 
сімей, була евакуйована до міста Каменська-Уральського Свердловської області, де 
батько працював на одному з металургійних підприємств. Після закінчення війни 
сім’я Сокуренків переїхала до Львова. У 1946 р. В. Г. Сокуренко вступив на юри-
дичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який 
закінчив з відзнакою у 1950 р. і вступив в аспірантуру Львівського держунівер-
ситету на кафедру теорії та історії держави і права. В. Г. Сокуренко успішно склав 
кандидатські іспити і 25 грудня 1953 р. у Москві в Інституті права СРСР захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Соціалістична правосвідомість ї її взаємо-
відносини з радянським правом». Науковим керівником кандидатської дисертації 
В. Г. Сокуренка була Н. П. Карієва. Вища атестаційна комісія Міністерства 
культури СРСР своїм рішенням від 31 березня 1954 р. В. Г. Сокуренку присвоїла 
науковій ступінь кандидата юридичних наук. Тут варто пояснити про місце захисту 
кандидатської дисертації В. Г. Сокуренком. Як відомо, Інститут держави і права 
СРСР веде свою історію з 1925 р., коли згідно з постановою Президії ВЦВК від 
25.03.1925 р. при Комуністичній академії було створено Інститут радянського 
будівництва. У 1936 р. Інститут увійшов у систему АН СРСР, а в 1938 р. був 
реорганізований в Інститут права АН СРСР. У 1941–1943 рр. перебував у евакуації 
в Ташкенті. У 1960–1991 рр. називався Інститутом держави і права АН СРСР. В 
Україні діє Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ‒ провідна 
науково-дослідна установа в Україні юридичного профілю, заснована у 1949 р.  

Ще будучи аспірантом, В. Г. Сокуренко читав курс історії політичних вчень, 
проводив спецсемінари з теорії держави і права. Після закінчення аспірантури і 
захисту дисертації, з 01.10.1953 р. був зарахований старшим викладачем, а потім 
доцентом кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету 
Львівського державного університету імені Івана Франка. 

Рішенням ВАК Міністерства Вищої освіти СРСР від 18 грудня 1957 р. 
В. Г. Сокуренку було присуджено вчене звання доцента кафедри теорії і історії 
держави і права.  

Окрім того, В. Г. Сокуренко брав активну участь у громадському житті. 
Упродовж 1947‒1951 рр. був членом партійного бюро парторганізації ЛДУ, працю-
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вав головою профкому Університету, з 1955 до 1957 рр. був секретарем парткому 
Університету. Читав лекції для населення Львівської області. З лекціями їздив до 
м. Турки, Червонограда, Яворова. Виступав з доповідями перед керівниками, 
партійними, радянськими працівниками та керівниками господарських підприємств. 
Керував філософським семінаром на юридичному факультеті. Був депутатом 
Львівської міської ради народних депутатів у 1955‒1957 рр. та 1975‒1978 рр. 

У грудні 1967 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток прогре-
сивної політичної думки на Україні (до початку ХХ ст.)». Захист докторської 
дисертації затверджено ВАКом 14 червня 1968 р. Присвоєно звання професора 
рішенням ВАКу від 3 липня 1968 р. 

Упродовж 1960‒1990 рр. завідував кафедрою теорії та історії держави і права; 
в 1962‒1968 та 1972‒1977 рр. був деканом юридичного факультету Львівського 
державного університету імені Івана Франка [7, с. 113, 122, 123]. У зв’язку з 
критикою виданої літератури 10.09.1977 р. В. Г. Сокуренко написав заяву, у якій 
просив звільнити його з посади декана юридичного факультету у зв’язку з 
погіршенням стану здоров’я. Упродовж 1955‒1965 рр. перебував у наукових відря-
дженнях у Польщі, Чехословаччині, Румунії, Австрії, Болгарії. Зі серпня 1966 до 
березня 1967 рр., зокрема сім місяців перебував у США, Англії та Канаді як 
стипендіат ООН по департаменту прав людини. У квітні-травні 1968 р. був членом 
у складі урядової делегації на міжнародній конференції по правах людини в Ірані 
упродовж одного місяця. Володів, окрім української, англійською, польською та 
російською мовами. В. Г. Сокуренко відіграв важливу роль у започаткуванні на 
юридичному факультеті Львівського університету вивчення важливої навчальної 
дисципліни – Історії політичних і правових учень, яка вивчала і до сьогодні 
продовжує вивчати історію виникнення та розвитку теоретичних знань про 
політику, державу, право, тобто вивчає процес пізнання людьми явищ політики, 
держави і права на різних етапах історії у різних народів, починаючи з ранньої 
державності і сучасності. Предметом історії політичних і правових учень є 
держава, право й політика в їхньому ідеологічному відображенні у формі учень, 
теорій, ідей, поглядів. Конкретними виразниками політичних, державно-правових 
учень, теорій, ідей, поглядів є певні особи – філософи, юристи, політичні та 
державні діячі. Серцевиною історії політичних і правових учень є вчення, осново-
положниками і творцями яких є мислителі – особи, які зафіксували своє ставлення 
до держави, права й політики у формі вчення, теорії – цілісної системи поглядів зі 
стійкими, логічними зв’язками [6, с. 734]. Об’єктом вивчення цього напряму є 
наукові погляди (доктрини) на феномен і природу держави і права за весь 
історичний період. Ця навчальна дисципліна стала окремим предметом в 
університетській дидактиці, яку викладали на юридичному факультеті на кафедрі 
теорії та історії держави і права, а з 2008 р на кафедрі історії держави, права та 
політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка [3, с. 81].  

Професор В. Г. Сокуренко активно досліджував проблеми теорії держави і 
права, історії української правової та політичної думки. Він був одним із перших 
учених-правників в СРСР, хто почав наукові дослідження основ юридичної деонто-
логії. Велику наукову дослідницьку діяльність проводив В. Г. Сокуренко щодо 
розробки основних вимог до професійно-правових обов’язків юриста, аналогічно до 
вимог, що стосуються лікаря. У подальших наукових дослідженнях учений аналізу-
вав юридичні обов’язки, перспективи розвитку основ професійної деонтології. Крім 
того, правознавець розглядав медичну деонтологію з позиції юриста, права і моралі, 
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приділивши основну увагу внутрішнім (духовним) процесам, назвавши їх «духом 
права». Основним напрямом наукових досліджень В. Г. Сокуренка були проблеми 
теорії держави і права, історії правових та політичних учень. До основних наукових 
праць професора В. Г. Сокуренка належать: «Основні напрямки в розвитку 
прогресивної державно-правової думки на Україні: 16–19 ст.» (1958) (рос.), «Демо-
кратичні вчення про державу і право на Україні в другій половині XIX століття 
(М. Драгоманов, С. Подолинський, А. Терлецький)»(1966), «Право. Свобода. Рівність» 
(1981, у співавторстві) (рос.), «Державно-правові погляди Івана Франка» (1966), 
«Суспільно-політичні погляди Т. Г. Шевченка (До 170-річчя з дня народження)» 
(1984) (рос.); «Політичні та правові погляди Івана Франка (До 130-річчя з дня 
народження)» (1986) (рос.) та ін. [1, с. 540].  

Помер В. Г. Сокуренко 22 листопада 1994 р. і похований на Голосківському 
кладовищі у м. Львові. 

28 січня 2021 р. з ініціативи кафедри історії держави, права та політико-
правових учень юридичного факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка та з підтримки Міжнародної асоціації істориків права, відділу 
історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
відбувалася Всеукраїнська наукова конференція на тему: «Наукова та громадська 
діяльність професора Володимира Гавриловича Сокуренка: до 100-річчя від дня 
народження вченого та з нагоди 360-ліття Львівського національного університету 
імені Івана Франка». Конференція проводилася в межах циклу щомісячних 
наукових заходів Міжнародної асоціації істориків права за підтримки Комісії 
історії українського права при Президії НАН України і відповідно до планової 
наукової тематики відділу історико-правових досліджень Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України та кафедри історії держави, права та 
політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Робота конференції відбувалася у 4 панелях: 
1. Спогади колег і учнів як джерела наукової біографії професора В. Г. Сокуренка; 
2. Життєвий і творчий шлях професора В. Г. Сокуренка мовою документів; 
3. Теоретико-правові, наукознавчі та педагогічні аспекти творчості В. Г. Соку-
ренка; 4. Державно-правова думка України в науковій спадщині В. Г. Сокуренка. 
Про професора В. Г. Сокуренка як учня і колегу в свої виступах згадували 
професори юридичного факультету, зокрема: Б. Й. Тищик, В. Т. Нор, П. М. Рабінович, 
З. В. Ромовська, В. М. Косович, В. П. Кіселичник, М. М. Кобилецький, О. С. Яворська. 
Про життєвий і творчий шлях професора В. Г. Сокуренка мовою документів з 
доповідями виступили професор І. Й. Бойко, професор І. Б. Усенко, доцент 
П. В. Рекотов, старший науковий співробітник А. Ю. Іванова. Про теоретико-
правові, наукознавчі та педагогічні аспекти творчості В. Г. Сокуренка зазначили у 
своїх доповідях професорка Н. М. Крестовська, доцентка О. В. Липитчук, старший 
науковий співробітник Т. І. Бондарук, доцентка Н. В. Єфремова. Про державно-
правову думку України в науковій спадщині В. Г. Сокуренка виступили доцент 
А. Ф. Коваль, старший науковий співробітник І. В. Музика, доцентка Л. Е. Шевчук, 
доцентка Х. М. Моряк-Протопопова. У роботі конференції взяло участь понад 
40 учасників, які відзначили значний внесок професора В. Г. Сокуренка для 
розвитку юридичної науки та освіти України.  

Володимир Гаврилович Сокуренко залишив по собі світлу пам’ять у серцях 
широкого загалу науковців, колег та вдячних учнів. 100-річний ювілей Ученого – 
добра нагода для того, щоб ще раз привернути увагу до багатої наукової спадщини 
правознавця, яка є невід’ємною складовою золотого фонду української юридичної 
науки і освіти. Вона потребує вивчення, врахування та подальшого розвитку.  
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AND PUBLIC ACTIVITY OF VOLODYMYR SOKURENKO 

(TO THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) 
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The life path, scientific-pedagogical and public activity of Volodymyr Sokurenko – a 

prominent Ukrainian jurist, doctor of law, professor, talented teacher of the Lviv Law School of 

Franko University are analyzed. 

It is found out that after graduating from a seven-year school in Zaporizhia, V. Sokurenko 

entered the Zaporizhia Aviation Technical School, where he studied two courses until 1937. 

1/10/1937 he was enrolled as a cadet of the 2nd school of aircraft technicians named after All-

Union Lenin Komsomol. In 1938, this school was renamed the Volga Military Aviation School, 

which he graduated on September 4, 1939 with the military rank of military technician of the 

2nd category. As a junior aircraft technician, V. Sokurenko was sent to the military unit no. 

8690 in Baku, and later to Maradnyany for further military service in the USSR Air Force. From 

September 4, 1939 to March 16, 1940, he was a junior aircraft technician of the 50th Fighter 

Regiment, 60th Air Brigade of the ZAK VO in Baku. The certificate issued by the Railway 

District Commissariat of Lviv on January 4, 1954 no. 3132 states that V. Sokurenko actually 

served in the staff of the Soviet Army from October 1937 to May 1946. The same certificate 

states that from 10/12/1941 to 20/09/1942 and from 12/07/1943 to 08/03/1945, he took part in 

the Soviet-German war, in particular in the second fighter aviation corps of the Reserve of the 

Supreme Command of the Soviet Army. In 1943 he joined the CPSU. He was awarded the 

Order of the Patriotic War of the 1st degree and the Order of the Red Star (1943) as well as 9 

medals «For Merit in Battle» during the Soviet-German war.  

With the start of the Soviet-German war, the Sokurenko family, like many other families, 

was evacuated to the town of Kamensk-Uralsky in the Sverdlovsk region, where their father 

worked at a metallurgical plant. After the war, the Sokurenko family moved to Lviv. In 1946, V. 

Sokurenko entered the Faculty of Law of the Ivan Franko Lviv State University, graduating with 

honors in 1950, and entered the graduate school of the Lviv State University at the 

Department of Theory and History of State and Law. V. Sokurenko successfully passed the 

candidate examinations and on December 25, 1953 in Moscow at the Institute of Law of the 

USSR he defended his thesis on the topic: «Socialist legal consciousness and its relationship 

with Soviet law». The supervisor of V. Sokurenko's candidate's thesis was N. Karieva. The 

Higher Attestation Commission of the Ministry of Culture of the USSR, by its decision of March 

31, 1954, awarded V. Sokurenko the degree of Candidate of Law. In addition, it is necessary 

to explain the place of defense of the candidate's thesis by V. Sokurenko. As it is known, the 

Institute of State and Law of the USSR has its history since 1925, when, in accordance with 

the resolution of the Presidium of the Central Executive Committee of March 25, 1925, the 

Institute of Soviet Construction was established at the Communist Academy. In 1936, the 

Institute became part of the USSR Academy of Sciences, and in 1938 it was reorganized into 

the Institute of Law of the USSR Academy of Sciences. In 1941–1943 it was evacuated to 

Tashkent. In 1960-1991 it was called the Institute of State and Law of the USSR Academy of 

Sciences. In Ukraine, there is the Institute of State and Law named after V. Koretsky of the 

NAS of Ukraine – a leading research institution in Ukraine of legal profile, founded in 1949. 
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It is noted that, as a graduate student, V. Sokurenko read a course on the history of 

political doctrines, conducted special seminars on the theory of state and law. After graduating 

from graduate school and defending his thesis, from October 1, 1953 he was enrolled as a 

senior lecturer and then associate professor at the Department of Theory and History of State 

and Law at the Faculty of Law of the Lviv State University named after Ivan Franko. 

By the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Higher Education 

of the USSR of December 18, 1957, V. Sokurenko was awarded the academic title of 

associate professor of the «Department of Theory and History of State and Law». 

V. Sokurenko took an active part in public life. During 1947-1951 he was a member of the 

party bureau of the party organization of LSU, worked as a chairman of the trade union 

committee of the university, from 1955 to 1957 he was a secretary of the party committee of 

the university. He delivered lectures for the population of Lviv region. Particularly, he lectured 

in Turka, Chervonohrad, and Yavoriv. He made reports to the party leaders, Soviet workers as 

well as business leaders. He led a philosophical seminar at the Faculty of Law. He was a 

deputy of the Lviv City Council of People's Deputies in 1955-1957 and 1975-1978. 

In December 1967, he defended his doctoral thesis on the topic: «Development of 

progressive political thought in Ukraine (until the early twentieth century)». The defense of the 

doctoral thesis was approved by the Higher Attestation Commission on June 14, 1968. 

During 1960-1990 he headed the Department of Theory and History of State and Law; in 

1962-68 and 1972-77 he was the dean of the Law Faculty of the Ivan Franko Lviv State 

University. In connection with the criticism of the published literature, on September 10, 1977, 

V. Sokurenko wrote a statement requesting his dismissal from the post of Dean of the Faculty 

of Law due to deteriorating health. During 1955-1965 he was on research trips to Poland, 

Czechoslovakia, Romania, Austria, and Bulgaria. From August 1966 to March 1967, in 

particular, he spent seven months in the United States, England and Canada as a UN Fellow 

in the Department of Human Rights. From April to May 1968, he was a member of the 

government delegation to the International Conference on Human Rights in Iran for one 

month. He spoke, in addition to Ukrainian, English, Polish and Russian. V. Sokurenko played 

an important role in initiating the study of an important discipline at the Faculty of Law of the 

Lviv University – History of Political and Legal Studies, which has been studying the history of 

the emergence and development of theoretical knowledge about politics, state, law, ie the 

process of cognition by people of the phenomena of politics, state and law at different stages 

of history in different nations, from early statehood and modernity. 

Professor V. Sokurenko actively researched the problems of the theory of state and law, 

the history of Ukrainian legal and political thought. He was one of the first legal scholars in the 

USSR to begin research on the basics of legal deontology. V. Sokurenko conducted extensive 

research on the development of basic requirements for the professional and legal 

responsibilities of a lawyer, similar to the requirements for a doctor. In further research, the 

scholar analyzed the legal responsibilities, prospects for the development of the basics of 

professional deontology. In addition, he considered medical deontology from the standpoint of 

a lawyer, law and morality, focusing on internal (spiritual) processes, calling them «the spirit of 

law.» The main direction of V. Sokurenko's research was the problems of the theory of state 

and law, the history of legal and political studies. The main scientific works of professor V. 

Sokurenko include: «The main directions in the development of progressive state and legal 

thought in Ukraine: 16th – 19th centuries» (1958) (Russian), «Democratic doctrines about the 

state and law in Ukraine in the second half of the 19th century (M. Drahomanov, S. 

Podolynskyi, A. Terletskyi)» (1966), «Law. Freedom. Equality» (1981, co-authored) (in Russian), 

«State and legal views of Ivan Franko» (1966), «Socio-political views of Taras Shevchenko (to 
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the 170th anniversary of his birth)» (1984); «Political and legal views of Ivan Franko (to the 

130th anniversary of his birth)» (1986) (in Russian) and others. 

V. Sokurenko died on November 22, 1994 and was buried in Holoskivskyi Cemetery in Lviv  

Volodymyr Sokurenko left a bright memory in the hearts of a wide range of scholars, 

colleagues and grateful students. The 100th anniversary of the Scholar is a splendid 

opportunity to once again draw attention to the rich scientific heritage of the lawyer, which is 

an integral part of the golden fund of Ukrainian legal science and education. It needs to be 

studied, taken into account and further developed. 

Keywords: history of political and legal studies, law faculty, scientific activity, law, 

jurisprudence.  
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Проаналізовано основні напрями наукових досліджень професора В. Г. Сокуренка. 

З’ясовано, що політично-правова концепція вченого, яка формувалася під впливом полі-

тичних, економічних, різних соціальних чинників, ґрунтувалася на природно-правовому типі 

праворозуміння. Виявлено, що нові суспільно-політичні обставини кінця 80-х ‒ початку 90-х 

років істотно вплинули на наукову і педагогічну діяльність В. Г. Сокуренка. 

Маючи природно-правовий тип праворозуміння, професор В. Г. Сокуренко не лише 

розмежовував право і закон, акцентував аксіологічну функцію права та наголошував на 

верховенстві правового закону. Сьогодні також є актуальним тлумачення науковцем 

поняття зловживання правом як такої форми використання правових норм, коли при 

дотриманні юридичної форми (букви закону), відбувається відступ від соціального призна-

чення норми (духу закону), що завдає шкоди загальним інтересам.  

Встановлено, що центральною ідеєю політично-правової концепції вченого є проб-

лема праворозуміння. Майже всі питання, які він розглядав у навчальних курсах чи в 

наукових дослідженнях, так чи інакше стосувалися розуміння права, його співвідношення з 

іншими явищами, правових цінностей.  

Ціннісні орієнтири європейської доктрини праворозуміння, зафіксовані у ст. 2 Договору 

про Європейський Союз, будучи основою політично-правової концепції професора 

В. Г. Сокуренка, дали їй змогу залишатися актуальною донині. 

Ключові слова: правове почуття; правосвідомість; природно-правовий тип право-

розуміння; цінності ЄС; верховенство права; верховенство правового закону. 
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28 січня 2021 р. минуло сто років від дня народження видатного українського 
вченого Володимира Гавриловича Сокуренка. Незважаючи на солідну дату, це 
славне ім’я не дуже відоме українській юридичній науці. Можливо, надто мало 
доступних матеріалів-першоджерел, які би сприяли поширенню інформації про 
політично-правові погляди вченого. Проте, наукова і педагогічна діяльність 
В. Г. Сокуренка залишила свій слід у його учнях, які стали науковцями, а також 
суддями, прокурорами, адвокатами, нотаріусами, що є носіями виплеканої Учи-
телем правової свідомості високого рівня. Такі фахівці завжди базують свої 
рішення на нормах закону, враховуючи фактичні обставини справи, керуючись 
власною правовою свідомістю. Зрозуміло, що така основа не допустить до сва-
вільного рішення у негативному значенні цього слова, оскільки ця правосвідомість 
не просто слово, а наповнена відповідними цінностями система ідей, уявлень, 
емоцій, почуттів особи з приводу права. Одним із важливих чинників при форму-
ванні правової свідомості юриста є правові знання. Розуміючи свою роль, у 
лекційному курсі з «Історії політичних та правових учень», навесні 1990 р., 

mailto:paslavskafam@ukr.net
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професор В. Г. Сокуренко говорив, зокрема, про значення софістів не лише для 
творення грецької філософії, повернення її до проблем людини та її взаємо-
відносин з правом і державою, розвиток формальної логіки, здатність софістів 
переглядати і навіть руйнувати усталені віками підходи та поняття, а й наголо-
шував на гуртуванні молоді навколо філософів як навчально-виховний момент. 
Така багатогранність підходів до одного питання в курсі «Історії політико-право-
вих учень» продемонстрована хоча б на цьому прикладі, змушує ще раз звернутися 
до політично-правової спадщини В. Г. Сокуренка. 

Інформація про цього видатного вченого-педагога міститься на кількох веб-
ресурсах, є в енциклопедичних виданнях [8; 9]. Про свого учителя написав 
Т. Г. Андрусяк [2]. Досліджуючи процес становлення і розвитку кафедри історії 
держави, права та політико-правових учень, багато уваги присвятив описові біогра-
фічних даних В. Г. Сокуренка професор Б. Й. Тищик [10]. Після проведення органі-
зованої Міжнародною асоціацією істориків права, Інститутом держави і права ім. 
В. М. Корецького та Львівським університетом імені Івана Франка, Всеукраїнської 
наукової конференції «Наукова та громадська діяльність професора Володимира 
Гавриловича Сокуренка: до 100-річчя від дня народження вченого та з нагоди 
360-ліття Львівського національного університету імені Івана Франка» [4], дос-
лідження розгорнуться з новою силою.  

Метою запропонованої статті є виявлення і характеристика цінностей західної 
правової традиції у політично-правовій концепції професора В. Г. Сокуренка. Для 
досягнення цієї мети належить виконати такі завдання: 

– виявити чинники, які вплинули на формування політично-правових поглядів 
ученого; 

– виділити філософські напрями, під впливом яких сформувалося праворо-
зуміння В. Г. Сокуренка; 

– розкрити розуміння права та його функцій за концепцією дослідника; 
– визначити тип праворозуміння у політично-правовій концепції вченого. 
Становлення правової свідомості людини відбувається з ранніх років, але не на 

всіх етапах є цілеспрямованим процесом. Звичайно, що правосвідомість особи, яка 
народилася у південній частині України у радянські часи, навчалася у радянській 
середній і вищій школі, пройшла дорогами війни, займала керівні посади, була 
комуністом, зазнала впливу цих та інших обставин.  

Проте одним із важливих чинників при формуванні політично-правової кон-
цепції вченого незаперечно є учителі, друзі, коло спілкування, наукові дискусії, які 
в ньому відбуваються. Як і для багатьох інших учених того періоду, при вступі до 
Львівського університету для В. Г. Сокуренка розпочався новий період у житті: 
наукові дослідження замінили бойові завдання.  

Пощастило Володимиру Гавриловичу не лише з викладачами, а й з одно-
курсниками. Так обоє вихідці з Одеської області, учні професора П. О. Недбайла – 
Володимир Сокуренко й Олексій Сурілов потоваришували на довгі роки. Вони 
цікавилися і розвивали у своїй творчості проблеми історії та теорії права, зокрема 
питання праворозуміння, правосвідомості, юридичного обов’язку та юридичної 
відповідальності, методології юридичної науки1 та ін. Як наслідок, дисертаційне 

––––––––– 
1 Цей аспект наукової зацікавленості в О. В. Сурілова проявився у розробці, зокрема, проблем мови закону, ролі 

категоріального апарату в методології юриспруденції, а у В. Г. Сокуренка ‒ у прискіпливому ставленні до мови 
викладу як наукових досліджень, так і в усному мовленні, зокрема на лекціях. Доволі незвичним для студентів 
було відмінювання слова “Київ”‒”Київа”, на якому настоював професор. Також у 1989 р. ще не набуло 
поширення словосполучення “українське право”, яке вважав за потрібне досліджувати і вивчати В. Г. Сокуренко.  
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дослідження В. Г. Сокуренка було присвячене дослідженню співвідношення 
правосвідомості і права, а на початку 90-х років XX ст. він читав оновлений курс 
«Проблеми теорії держави і права», що зосередив у собі аргументований виклад 
питань правової держави, договірного її походження, поділу влади, суверенітету 
народу, зв’язку свободи особи та її обов’язків щодо суспільства, юридичного 
обов’язку як міри необхідної поведінки зобов’язаного суб’єкта, юридичної відпо-
відальності, гарантій приватної власності, мети права і мети закону, духу і букви 
закону, верховенства правового закону, справедливості, рівності, панування мо-
ральних норм поряд із пануванням закону, меж правового регулювання, злов-
живання правом, цінності моралі як основи змісту закону держави, цінності права, 
цілі права, духу права, боротьби за право, правового почуття та ін.  

Цікаво, що у переліку питань, які виносили на залік з «Проблем теорії держави 
і права», досить багато з них зачіпали проблему правового почуття, зокрема, його 
поняття, способів формування як безпосереднього почуття людини до конкретного 
права, закону, правової дії; правового почуття особи стосовно значення права, 
правових цінностей; почуття юридичної відповідальності за власні дії як струк-
турного елемента правового почуття.  

Як можна помітити, багато з тих ідей, які порушував і розв’язував у своїй 
науково-дослідній діяльності професор В. Г. Сокуренко і про які йдеться у цій 
статті, сьогодні є в переліку цінностей ЄС, зафіксованих у ст. 2 Договору про 
Європейський Союз [2].  

Проблемою, яка, очевидно, цікавила професора В. Г. Сокуренка, було питання 
зловживання правом, під яким він розумів неправомірне користування суб’єктив-
ним правом, реалізацію суб’єктивного права поза межами суб’єктивного права, 
зловживання правом при його реалізації у своїх інтересах. Професор наводив дві 
позиції щодо проблеми зловживання правом: 1) зловживання правом не є юридич-
ним інститутом, бо явище відбувається за межами права, право тут не діє; 2) нав-
паки, розповсюджений і давній інститут. Суб’єкт, уповноважений державою, під 
зовнішньою правомірністю недозволено використовує право на власну користь і на 
шкоду суспільству. 

Маючи чудову бібліотеку, можливість користуватися літературою, написаною 
іноземними мовами, зокрема, польською, спілкуючись з колегами з різних країн, як 
тільки склалася відповідна суспільно-політична ситуація, Володимир Гаврилович 
сформував нові, наповнені викладом ідей тогочасної європейської філософії, 
курси, один із яких він читав, фактично, до останніх днів життя1.  

Розпочинаючи виклад «Проблем теорії держави і права» восени 1990 р. 
професор зазначив, що його метою є «переучуватися», а головним документом, на 
який він покликався, була Декларація про державний суверенітет України від 
16 липня 1990 р. Такі ідеї, як перевага загальнолюдських цінностей, всебічне 
забезпечення прав і свобод людини, правова держава, суверенітет народу України, 
право нації на самовизначення, народу як єдиного джерела державної влади, 
поділу влади, державного суверенітету як верховенства, самостійності, повноти і 
неподільності в межах території та незалежності і рівноправності у зовнішніх 
відносинах, проголошені документом [1], були близькі політично-правовим погля-
дам Володимира Гавриловича віддавна. Адже ще в курсі «Історії політичних та 
правових учень», описуючи процес становлення і розвитку вчень про право і 
державу, характеризуючи погляди філософів, він звертав особливу увагу саме на 
них. У поглядах окремих софістів професор виділяв питання, які, очевидно, 

––––––––– 
1 Остання лекція з “Проблем теорії держави і права” датована 17 листопада 1994 р.. 
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турбували і його особисто, зокрема, наприклад, те, що держава як спільнота 
виникає зі суспільного договору, що закон може суперечити природній справедли-
вості; у вченні Сократа наголошував на етичній основі правових приписів, правової 
діяльності і правової культури, на тому, що основою юридичної відповідальності є 
свобода вибору поведінки в межах закону, що принципом законодавства є 
узгодження норм закону з переконаннями всього народу; у Платона «побачив», що 
держава потрібна, аби кожна людина могла задовольнити всі свої потреби, що 
справедливість полягає у тому, щоб кожен робив те, до чого він призначений і не 
втручався у чужі справи, що цей останній принцип також покладений в основу 
поділу влади на три гілки; у Аристотеля ‒ закон впливає на розвиток права, а право 
створюється не лише нормами закону, політичне правління ‒ це правління закону, 
а не людей, тобто, державний устрій можливий тільки при пануванні закону, який 
має бути справедливим, а при заповненні прогалин, які неминуче виникають, 
належить керуватися принципами, якими би керувався сам законодавець. 

«Транслюючи» ідеї мислителів періоду середньовіччя, В. Г. Сокуренко так 
само виокремлював проблеми за згаданою вище схемою. В «Основах теології» 
Томи Аквінського вчений виявив пов’язаність принципу свободи волі людини зі 
свободою вибору, що закони у державі, як в удосконаленій спільноті, повинні мати 
на меті благо спільноти, а не окремої особи, що закон має виховну функцію, що 
людський (позитивний) закон має відповідати природному праву, що право ‒ 
синонім правди, справедливості, порядку у суспільстві. У «Захиснику миру» 
Марсилія Падуанського Володимир Гаврилович виділив принцип суверенітету 
народу, ідею народу-законодавця, теорію поділу влади, розуміння закону як правди 
та його функцію стримувати владу від свавілля, інститут покарання правителя. При 
характеристиці основних ідей «Шести книг про державу» Жана Бодена вчений 
наголошував не лише на відомій теорії суверенітету державної влади, а й на 
недоторканості приватної власності, на тому, що держава, як правове управління, 
діє відповідно до справедливості і природного права, що обов’язок, а не право, є 
основним для громадянина держави. З аналізу праці Ж.-Ж. Руссо «Про суспільний 
договір» професор В. Г. Сокуренко зробив висновок, що держава, створена на 
основі суспільного договору, виникає для захисту приватної власності, що уряд ‒ 
слуга народу-законодавця, який не може бути представлений, що закон ‒ акт 
загальної волі, що жодна людина не має природного права над собі подібними. У 
концепціях Дж. Локка та Ш. Монтеск’є Володимир Гаврилович особливу увагу 
зосереджував на інтерпретації свободи, для забезпечення якої важливим засобом 
виступають поділ влади та панування закону. 

Розповідаючи про епоху позитивізму в історії розвитку політично-правових 
учень, професор В. Г. Сокуренко аналізував праці Роберта фон Моля, Анрі Есмена, 
Георга Єлінека, Пауля Лабанда, Рудольфа фон Єрінга. Визначаючи місце пози-
тивізму серед інших напрямів, Володимир Гаврилович наголошував його вплив на 
розвиток правової думки, юридичної освіти, на проникнення правової науки у 
суспільне життя. Вчений наголошував, що епоха позитивізму характеризувалася 
увагою до «правової держави» ‒ поняття, яке у науковий обіг уперше ввів р. фон 
Моль. Очевидно, будучи прихильником природно-правового типу праворозуміння, 
професор В. Г. Сокуренко і в концепціях теоретиків позитивізму помічав погляди, 
близькі саме його уявленню про право. Зокрема, він наголошував, що за працями 
Р. фон Моля, нові держави, які виникли у XIX ст., є правовими, бо ґрунтуються на 
пануванні закону, виділяв думку про єдність закону і моралі у правовій державі та 
про те, що її основою є юридичні і моральні норми, а також вимоги доцільності. 
Так само і за концепцією Г. Єлінека, діяльність держави регулюється правовими 
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нормами. Володимир Гаврилович знайшов як цікаве ототожнення р. фон Єрінгом 
дійсного права з правовим порядком, створеним цим правом, а також визнання 
миру ‒ метою права, а засобом її досягнення ‒ боротьбу за право, виділення 
джерелами права не лише держави, людського інтересу, а й правового почуття. Це 
правове почуття розвивається внаслідок обмеження владою самої себе, а державна 
влада, діючи в межах закону, відповідно стає міцнішою. Опорою державної влади є 
розвинуте правове почуття, яке і спонукає громадян виконувати приписи законо-
давця. Важливим було звернення до концепції П. Лабанда, який писав, що у 
правовій державі норми закону однаково зобов’язують державу перед народом і 
народ перед державою, що всі рівні перед законом і свобода можлива лише в 
межах правових норм. Видатну роль для правознавства вбачав професор 
В. Г. Сокуренко у нормативізмі Ганса Кельзена, який першим визначив закон як 
сукупність норм, а також наголошував на важливості форми права. 

У курсі «Історії політичних і правових учень» професор В. Г. Сокуренко 
також детально описував погляди представників історичної та психологічної 
шкіл права, які вбачали залежність норм права від різних соціальних чинників. 
Зокрема, німецькі дослідники римського права Густав Гуго, Фрідріх-Карл фон 
Савінь’ї, Георг Фрідріх Пухта настоювали на тому, що право ‒ продукт народ-
ного духу, а Володимир Гаврилович, інтерпретуючи їх учення, наголошував, що 
право ‒ вираз свідомості народу та, що право так само, як мораль, мова, звичаї, 
має національний характер. Це спонукало професора до роздумів над питанням 
національних особливостей і характеру українського народу, його духу та їх 
відображенні у законодавстві.  

Передаючи думки Леона Петражицького, вчений виділяв два види права: 
позитивне та інтуїтивне, при чому останнє, як це пояснювали представники психо-
логічної школи права, є наслідком переживань права окремою особою. Засновник 
цього напряму в юриспруденції писав, що дійсне право ‒ не в законі, а в психіч-
ному переживанні людини, що у житті існують психічні процеси, які сприймають 
обставини як правові чи неправові, норма права ‒ у психіці.  

Виглядає, що В. Г. Сокуренко захопився ідеями школи вільного права, які 
висловлювали Євген Ерліх, Франсуа Жені, Герман Канторович, Бенджамін Кордозо, 
Роско Паунд, зокрема щодо можливості вільного тлумачення закону, якщо це не 
суперечить його нормам. Близькими поглядам самого вченого були уявлення про 
те, що першоджерелом права є гуманістичні, духовні, культурні цінності, що живе 
право виникає у спілкуванні людей. У правовій свідомості юриста, який майже все 
життя прожив у Радянському Союзі, новою і цікавою була думка про те, що право 
творить суддя, бо закон ‒ лише консультація, як це є у правовій системі загального 
права. Володимир Гаврилович навіть наводив зміст «Єнської відозви» (1910 р.) 
представників школи вільного права до законодавців у частині пропозиції не 
видавати правових приписів, які швидко втрачають актуальність, а лише загальні 
принципи, на основі яких розвиватиметься живе право. 

Важливо наголосити, що у курсі «Історії політичних і правових учень» 
професор знайшов місце українським мислителям, зокрема Івану Вишенському, 
Григорію Сковороді, Тарасові Шевченку, Михайлові Драгоманову, Іванові Франку, 
стверджуючи, що творчість кожного з цих українських учених формувала фун-
дамент сучасної правової свідомості. Зрозуміло, що і в цьому блоці Володимир 
Гаврилович, будучи вірним собі, тримався обраної схеми. Тобто, аналізував питання 
рівності, свободи волі, природних прав, республіканської форми правління, місце-
вого самоврядування, світової федерації, які завжди були актуальними для української 
політично-правової думки. 
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Так само як В. Г. Сокуренко, у 1950 р., з відзнакою закінчила юридичний 
факультет Львівського університету А. М. Савицька, ‒ співавторка, порадниця, 
дружина Володимира Гавриловича. Будучи авторитетним українським фахівцем з 
цивільного права, вона здійснила значний вплив на формування поглядів профе-
сора. Причому не лише у напрямі приватного права, а й у сфері теорії та філософії 
права загалом. Свідоцтвом тому є численні посилання сучасних науковців різних 
сфер правознавства на їхнє спільне дослідження 1981 р. «Право. Свобода. Рівність» 
[7]. На той час визначення юридичною мірою свободи особи, прав і обов’язків, 
закріплених законом; розмежування об’єктивного права і свободи та суб’єктивного 
права і свободи; питання свободи договору тощо [7, с. 92‒93] були новими і 
дискусійними. У 1992 р., коли В. Г. Сокуренко висловлювався щодо приватної 
власності, у суспільній свідомості ще не було панівним уявлення про непорушність 
і недоторканість приватної власності, про те, що у сферу панування власника ніхто 
не може втручатися і т. п. Вчений цілком слушно заявив, що «власність ‒ основа 
свободи» [5, с. 27] і що «кращий шлях зростання і зміцнення свободи людини ‒ це 
забезпечення реалізації усіх форм власності при значному розвитку приватної 
власності» [5, с. 29]. У своїй політично-правовій концепції професор, очевидно, 
погоджувався з прихильниками доктрини природничого права, згідно з якою 
приватна власність закладена у самій природі людини, є її правом від природи. 

Як і кожен дослідник, професор В. Г. Сокуренко прагнув не лише передавати 
здобутки філософів минулого, а й давати свої визначення. Таким є визначення 
держави «як суспільного об’єднання людей, як органу загальнолюдського пого-
дження в певних проблемах, виразника волі, оплоту миру і безпеки особи». Він 
наголошував на тому, що держава виникає в результаті погодження, а погодження ‒ 
це і є договір. Основною функцією держави, ‒ на думку вченого, ‒ є реалізація 
загальнолюдської ідеї. Загальнолюдські ідеї зафіксовані у моральних нормах 
людства і лежать в основі права та держави. У той час як право ‒ «вираз загальних 
інтересів і соціальної мудрості людей, які, погодившись, створили державу». 
Належить наголосити на такій характерній для західної правової традиції ідеї 
погодження (консенсусу), творення, а не руйнування і насильства, що загалом 
спостерігається у політично-правовій концепції професора. Говорячи про державу 
як вищу форму людської спільноти, В. Г. Сокуренко наголошував, що вона має 
бути не лише правовою, а й соціальною, має бути світською, але не атеїстичною. 

Важливою проблемою, над якою працював В. Г. Сокуренко було панування 
права, точніше, він наголошував на пануванні правового закону, що є можливим і 
необхідним у правовій державі. У розділі «Право. Мораль. Культура» підручника з 
«Правознавства» він наголошував, що важливою умовою правової держави є не 
лише панування закону, а і його залежність від моралі народу, регулятивна єдність 
з її вимогами [6, с. 68]. Ця думка перегукується з ідеєю, яку висловила польська 
дослідниця М. Боруцькою-Арктова щодо самообмежень державної влади. Йдеться 
про обмеження, які закладені в нормах, котрі стоять навіть над законодавцем або є 
незалежними від нього і пов’язують його та залишаються незмінними. Зазначені 
межі втручання держави у сферу свободи особи визначаються не лише аксіоло-
гічними основами правових норм, але й нормативними системами [13, с. 49‒54]. 
Державна влада функціонує в межах вимог верховенства закону, що передусім 
означає пов’язаність державної влади правом. Верховенство закону як одна із 
головних ознак правової держави, означає, що у ній діють винятково правові 
принципи організації та функціонування державної влади, панує не воля особи чи 
групи осіб, а правовий закон [12, с. 55].  
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Отже, професор В. Г. Сокуренко розмежовував право і закон, наголошуючи 
при цьому визначальну роль права. При такій позиції очевидним є природно-
правовий підхід до характеристики правових явищ у концепції вченого. Про те, що 
право і закон ‒ два різні явища, а не дві назви одного і того ж явища, як це 
стверджують адепти позитивізму, Володимир Гаврилович однозначно висловився 
ще у 1972 р., пишучи, що «розуміння права лише як системи норм є неповним», що 
«правила поведінки це структурна властивість законодавства..., а структура права 
більш складна», «право включає в себе великий комплекс концепцій політичних, 
економічних, історичних і культурних, певних форм його зв’язку з державою, 
способів регулювання суспільних відносин та здійснення правосуддя», «сукупність 
правил поведінки (норм) може досить різко мінятися, але право, його суть не 
змінюється так швидко», право змінюється «разом з розвитком суспільства, його 
культури, правосвідомості, економічної структури, політичної системи, моралі, 
звичаїв людей тощо» [11, с. 25].  

На завершення, належить підкреслити, що нові суспільно-політичні обставини 
кінця 80-х ‒ початку 90-х років істотно вплинули на наукову і педагогічну 
діяльність В. Г. Сокуренка. Якщо до того ідеї панування правового закону, поділу 
влади, правової держави, свободи договору, принципи верховенства права, розме-
жування права і закону, оцінної функції права, гарантій приватної власності та ін. 
могли проглядатися поміж рядками численних праць науковця, то процес розпаду 
Радянського Союзу сприяв появі не лише нових напрямів наукових досліджень, а й 
іншому змістовому наповненню навчальних курсів, які читав студентам юридич-
ного факультету професор В. Г. Сокуренко.  

Загалом, наукова і педагогічна діяльність В. Г. Сокуренка, проникнута ідеями 
розмежування права і закону, вимогою оцінної ролі права, наголошуванням на 
необхідності панування правового закону тощо, дає підстави говорити про 
цілісність і несуперечливість його політично-правової концепції, зокрема, кінця 80-х ‒ 
початку 90-х років XX ст., а також про природно-правовий тип праворозуміння у 
концепції вченого.  

Значний вплив на формування поглядів ученого справили не лише ідеї при-
хильників природно-правової концепції, а й представників історичної школи права 
та школи вільного права. Професор В. Г. Сокуренко цікавився особливостями 
ухвалення рішень у судах країн загального права, його вражала правотворча роль 
судді, його можливість відновити справедливість за відсутності норми, яка прямо 
регулює відповідні правові відносини. 

Центральною ідеєю політично-правової концепції вченого є проблема право-
розуміння. Даючи визначення права, В. Г. Сокуренко наголошував його залежність 
від загальних інтересів і соціальної мудрості людей, які, погодившись, створили 
державу. Викладаючи політично-правові концепції філософів і вчених минулого, 
дослідник завжди зупинявся саме на ідеях верховенства права, демократії, прав 
людини. Важливим було зауваження професора, що цінності в праві ‒ наперед виз-
начені вимоги, яким повинно відповідати право. Ефективний правопорядок фор-
мується внаслідок слідування цінностям у процесі правового регулювання, а відхід 
від них матиме протилежний результат.  

Ціннісні орієнтири європейської доктрини праворозуміння, будучи основою 
політично-правової концепції професора В. Г. Сокуренка, дали їй змогу бути 
актуальною дотепер.  
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The main directions of the scientific research by professor V. Sokurenko are analyzed in 

the article. It is found that the political and legal concept of the scholar, which was formed 

under the influence of political, economic, various social factors, was based on the natural-

legal type of legal understanding. Scientific and pedagogical activity of V. Sokurenko, imbued 

with relevant ideas, gives grounds to speak about the integrity and non-contradiction of his 

political and legal concept, in particular, the late 80's – early 90s of the XX century. 

The concepts of the representatives of the historical school of law and the school of free 

law had a significant influence on the formation of the scholar's views. Professor V. Sokurenko 

was interested in the peculiarities of decision-making in the courts of common law, he was 

impressed by the law-making role of a judge, his ability to restore justice in the absence of a 

rule that directly regulates the relevant legal relations. 

It is concluded that the new socio-political circumstances of the late 80's – early 90's 

significantly influenced the scientific and pedagogical activities of V. Sokurenko. If formerly the 

ideas of domination of the rightful law, separation of powers, legal state, freedom of contract, 

the principles of the rule of law, the separation of law and legislation, the evaluative function of 

law, the guarantees of private property and others could be seen between the lines of 

numerous works of the scholar, the process of disintegration of the Soviet Union contributed 

not only to the emergence of new areas of research, but also to another content of training 

courses, taught to law students by professor V. Sokurenko.  

It is established that the central idea of the political and legal concept of the scholar is the 

problem of legal understanding. Almost all the issues that he considered in his training courses 

or in scientific research in one way or another concerned the understanding of law, its 

correlation with other phenomena, as well as legal values. It was important to note that the 

values in law are the predetermined requirements that law must meet. An effective legal order 
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is formed as a result of following the values in the process of legal regulation, and deviating 

from them will have the opposite effect.  

The values of the European doctrine of legal understanding, enshrined in Article 2 of the 

Treaty on European Union, as the basis of the political and legal concept of professor 

V. Sokurenko, allowed it to remain relevant to this day. 

Thus, teaching the political and legal concepts of philosophers and scholars of the past, the 

researcher had always stayed focused on the ideas of the rule of law, democracy, human rights. 

Having a natural-legal type of legal understanding, professor V. Sokurenko not only 

distinguished law from legislation, emphasized the axiological function of law, but also 

accented on the rule of rightful law. Today it is also topical for a scholar to interpret the 

concept of abuse of law as a form of use of legal norms, when in compliance with the legal 

form (letter of the law), there is a deviation from the social purpose of the norm (spirit of the 

law), which harms the common interest. 

Keywords: legal sense; legal awareness; natural-legal type of legal understanding; EU 

values; rule of law; rule of rightful law. 
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