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До авторів і читачів
Ðедакöія çаïрîшóє дî сïіврîбітниöтва вчениõ, ïрактичниõ ïраöівників, стóден-

тів, читачів, ùî öікавляться ïрîблематикîю æóрналó. Матеріали для îïóблікóвання 
ïîдаються (і ïóблікóються) óкраїнськîю, рîсіéськîю і англіéськîю мîвами і ïîвинні 
відïîвідати чинним стандартам для дрóкîваниõ ïраöь і вимîгам ВАК України (див.: 
Бюлетень Виùîї атестаöіéнîї кîмісії України. – 2009. – № 5. – С. 26-30). Наóкîва 
стаття має містити ïîстанîвкó ïрîблеми, îöінкó станó літератóри, çавдання ïîданîгî 
матеріалó ïî îбраніé ïрîблемі, виснîвки і ïерсïективи ïîдальшиõ дîслідæень. Лівî-
рóч від наéменóвання статті вкаçóється УДК. Обсяг статеé, як ïравилî, дî 10 аркóшів 
(кегль – 14, череç 1,5 інтервалó), інші матеріали – дî 6 аркóшів – ó 2 ïримірникаõ. 
Ïîсилання ïî текстó îôîрмлюються ïîрядкîвим нîмерîм ó квадратниõ дóæкаõ. На-
ïрикінöі текстó ïеред літератóрîю вкаçóються ключîві слîва (дî 5) мîвîю статті, 
реçюме óкраїнськîю, рîсіéськîю та англіéськîю мîвами (всьîгî дî 15 рядків). Ïерелік 
дæерел (літератóра) рîçташîвóється ïісля реçюме і має містити виõідні дані дæерел і 
стîрінкó, на якó çрîбленî ïîсилання.

ДО МАТЕРІАЛІВ ДОДАЮТЬСЯ:

1. ФАЙЛ У ФОРМАТІ MS WORD З НАБОРОМ ТЕКСТУ, якиé висилається 
на адресó: yv@yurvisnyk.in.ua

2. СТАТТЯ У РУКОПИСУ – 2 ïрим.
3. РЕЦЕНЗІЯ-РЕКОМЕНДАЦІЯ îсîби, ùî має вчениé стóïінь çа ôаõîм, ùî 

відïîвідає ïредметó статті, чи відділó, каôедри наóкîвî-дîсліднîгî, виùîгî навчаль-
нîгî çакладó абî îрганó, îрганіçаöії (ó ôîрмі виïиски ç ïрîтîкîлó).

4. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА: 
Ïріçвиùе, ім’я, ïî батькîві автîра 
Наóкîвиé стóïінь, çвання, ïîчесне çвання 
Місöе рîбîти і ïîсада 
Ïîштîва адреса, телеôîни, ôакс, e-mail 
Нîмер квитанöії ïередïлати на æóрнал (чи дата і місöе ïередïлати) 
Наéменóвання статті 
Автîри, на ïраöі якиõ є ïîсилання в рóкîïисó 
Дата відсилання рóкîïисó 
5. ЗАЯВКА НА ВИСИЛКУ АВТОРСЬКИХ ПРИМІРНИКІВ (ïісляïлатîю – 

не менше 5).
Ðеçюме і реöенçія не ïîдаються çа матеріалами для рóбрик: «Ïрîблемна  

ситóаöія», «Версія», «Ïóбліöистика», «Наóкîве æиття», «Ïрîшó слîва!», «Звîрîтниé  
çв’яçîк», «Критика і бібліîграôія», «Þвілеї», «Ïерсîналії».

При визначенні черговості публікації матеріалів 
перевагу мають передплатники журналу 

Ïîдані матеріали не реöенçóються і не ïîвертаються автîрó. Матеріали, ïîдані 
ç ïîрóшенням вимîг стандартів, беç çаçначениõ дîдатків, не ïриéмаються дî ре-
дагóвання, ïóблікаöії і не ïîвертаються автîрó. Òîмó ïісля ïîдання матеріалó дî 
ïóблікаöії дîöільнî çаïрîсити редакöію îсîбистî чи ïî телеôîнó ïрî дîтримання 
вимîг редакöії. Ðедакöія çберігає ïравî на редагóвання матеріалів, їõнє скîрîчення 
é óтîчнення наéменóвання.

Оïóблікîвані матеріали вираæають ïîçиöію автîра, ùî мîæе не çбігатися ç дóм-
кîю редакöії. За вірîгідність ôактів, статистичниõ даниõ і іншиõ матеріалів відïîві-
дальність несе автîр абî îсîба, ùî надала матеріал.

Ðедакöія веде листóвання тільки на стîрінкаõ æóрналó в рóбрикаõ «Ïрîблемна 
ситóаöія», «Ïрîшó слîва!», «Звîрîтниé çв’яçîк».

Журнал приймає замовлення на рекламу
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МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ  
І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

УДК 340.1

В. Завальнюк,
ïрîôесîр каôедри çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 

Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська юридична академія»,
Заслóæениé юрист України

ВІК ЛЮДИНИ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР

Вік є ваæливим антрîïîлîгічним 
ôактîрîм, якиé неîбõіднî враõîвóвати 
в ïравîтвîренні.

Кîæне нîве ïîкîління рîçкриває ïе-
ред людствîм нîві мîæливîсті. Мîæна 
скаçати, ùî ïîвага дî ïрав людини ïî-
чинається çі ставлення сóсïільства дî 
свîїõ дітеé, як і дî грîмадян ïîõилî-
гî вікó. Якùî ми ствîримî óмîви для 
виæивання та рîçвиткó дітеé в óсьîмó 
світі, çаõистимî їõ від лиõ і ексïлóата-
öії та дамî їм мîæливість брати óчасть 
ó ïриéнятті рішень, ùî беçïîсередньî 
стîсóються їõньîгî æиття, ми неîдмін-
нî ïîбóдóємî îснîвó сïраведливîгî 
сóсïільства, дî якîгî всі ми ïрагне-
мî і на яке çаслóгîвóють діти. Ïрава 
людини є ïрирîднîю ïриналеæністю 
кîæнîгî члена сóсïільства ç самîгî 
мîментó éîгî нарîдæення. Маéбóтнє 
кîæнîї наöії та людства çагалîм ïîтен-
öіéнî çалеæить від ïідрîстаючîгî ïî-
кîління. Мîæна скаçати, ùî ïîвага дî 
ïрав людини ïîчинається çі ставлення 
сóсïільства дî свîїõ дітеé. Це îçначає, 
ùî çабеçïечення ïрав дітеé беçïîсе-
редньî çалеæить від свідîмîї, öілесïря-
мîванîї дерæавнîї ïîлітики на міæ-
нарîднîмó та наöіîнальнîмó рівняõ і 
від діяльнîсті неóрядîвиõ грîмадськиõ 
îрганіçаöіé, які виõîдять іç виçнання 
самîöіннîсті дитинства é ствîрюють 
неîбõідні сîöіальнî-екîнîмічні та ïîлі-
тичні óмîви для їõньîгî æиття é рîç-
виткó. Ïідґрóнтям ювенальнîї ïîлітики 
дерæави має бóти сóчасне, відïîвідне 

реаліям ХХІ ст. рîçóміння ïрав дитини.  
Сóчасне рîçóміння ïрав дитини виõîдить  
ç виçнання öіннîсті дитинства як îсî-
бливîгî, çначóùîгî і абсîлютнî неîб-
õіднîгî ïеріîдó в æитті кîæнîї людини. 
Місткîм від ювенальниõ ïрав дî ïрав 
людини має, на дóмкó Н.М. Крестîв-
ськîї, стати ïрирîдне ïравî бóти дити-
нîю, яким має вîлîдіти кîæна людина 
ó віöі неïîвнîліття. На æаль, сьîгîдні 
саме öьîгî ïрава ïîçбавлені мільéîни 
дітеé, які вимóшені ранî стати дî рî-
бîти, вîювати, не вчитися, не грати, 
тîбтî не бóти дітьми, сóïеречити свîїм 
антрîïîлîгічним властивîстям.

Дитина є наéóраçливішîю та наé-
більш неçаõиùенîю людськîю істîтîю. 
Її система öіннîстеé бóдóється на ïід-
ставі навкîлишньîгî середîвиùа, її 
ïсиõічне çдîрîв’я є сõильним дî чис-
ленниõ ïîтрясінь ó çв’яçкó ç ïрîстими 
ùîденними сïîстереæеннями çа всім, 
ùî її îтîчóє. У ситóаöії, яка виявля-
ється для дитини дóæе складнîю, вîна 
втрачає вірó в себе, в мîæливість çнаé-
ти дîïîмîгó серед дîрîслиõ, ïерестає 
рîçвиватися, її îõîïлює ïîчóття стра-
õó. Дітеé неîбõіднî çаõиùати. Дерæави 
ïîвинні не тільки «вæивати неîбõідниõ 
çаõîдів» для çабеçïечення такîгî çаõи-
стó, вîни ïîвинні éîгî çабеçïечóвати, 
вæиваючи всіõ неîбõідниõ çаõîдів. 

Сьîгîдні рîçвитîк людства сïрямî-
ваниé, гîлîвним чинîм, на ïîкраùення 
óмîв æиття дîрîслîї людини, ùî нерідкî 
çóмîвлює ïîрóшення ïрав дитини. На-
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сильствî, дедалі більше ïîширюючись ó 
нашîмó світі, ïрîвîкóє агресію, ïîсилює 
баéдóæість, віддаляє людеé від сïравді 
ваæливиõ ïрîблем. Ïрагнення дî çадî-
вîлення ïîтреб дîрîслîї людини частî 
ïриçвîдить дî тîгî, ùî діти îïиняються 
ïîкинóтими, як ó бóквальнîмó, так і в 
ïеренîснîмó çначенні öьîгî слîва. 

Для öьîгî насамïеред слід виçначи-
тися îднîçначнî ç тим, õтî саме ïідля-
гає такîмó îсîбливîмó çаõистó. Хтî є 
дитинîю? В якіé ситóаöії дитина çали-
шається дитинîю і чи є мîæливим на-
стання якиõîсь ïîдіé, крім дîсягнення 
ïевнîгî вікó, кîли вîна ïерестає бóти 
дитинîю? І, навïаки, çа якиõ óмîв ïіс-
ля дîсягнення ïîвнîліття людина çали-
шається дитинîю? Ці ïитання мîæна 
вирішити, керóючись антрîïîлîгічним 
ïідõîдîм ó наóöі та ïрактичніé юридич-
ніé діяльнîсті.

Саме тîмó сóчасне сóсïільствî ïî-
требóє ôîрмóвання ювенальнîї ïîліти-
ки та ствîрення системи ювенальнîї 
юстиöії як інстрóментó її реаліçаöії, для 
якîї çабеçïечення та çаõист ïрав дити-
ни стане ïріîритетним наïрямîм діяль-
нîсті Це çóмîвленî тим, ùî ïîтреби 
дітеé рîçглядаються сóсïільствîм, дер-
æавîю і людьми як наéваæливіші, а ç 
ïîглядó неîбõіднîсті їõ çадîвîлення – 
як ïершîчергîві. Вîни є æиттєвî ваæ-
ливими для самîгî існóвання та ôîрмó-
вання îсîбистîсті мîлîдîгî ïîкîління. 
Одним іç ваæливиõ ïитань ó галóçі çа-
õистó неïîвнîлітніõ є ствîрення такîї 
юридичнîї баçи, ùî відïîвідала б міæ-
нарîдним вимîгам і стандартам ïрав 
людини, çабеçïечóвала реаліçаöію ïрав 
кîæнîї дитини та кîнтрîль çа викîнан-
ням çакîнîдавства ùîдî їõ îõîрîни. 
Закîнîдавствî України неîбõіднî ïри-
вести ó відïîвідність іç міæнарîдними 
нîрмами, вивчати світîвó ïрактикó ç 
ïрîблем çаõистó дітеé, налагîдæóва-
ти тіснó міæнарîднó сïівïраöю в öіé 
сôері. На æаль, нині в Україні немає 
систематиçîванîгî çакîнîдавства ç ïи-
тань çаõистó ïрав дитини, а в îкремиõ 
нîрмаõ çначна частина ïîлîæень де-
кларативнîгî õарактерó. Це çагîстрює 
ïîтребó виçначення стратегічнîгî шля-

õó кîрекöії наöіîнальнîгî çакîнîдав-
ства стîсîвнî ïрав дітеé і юниõ грî-
мадян, які не дîсягли 18-річнîгî вікó, 
та сïîнóкає дî систематиçаöії наявниõ 
нîрмативнîïравîвиõ актів в ювенальне 
çакîнîдавствî України.

Міæнарîднî-ïравîві акти (Кîнвенöія 
ïрî ïрава дитини; Єврîïеéська кîн-
венöія ïрî ïравîвиé статóс дітеé, на-
рîдæениõ ïîçа шлюбîм; Єврîïеéська 
кîнвенöія ïрî óсинîвлення дітеé; Кîн-
венöія ïрî çабîрîнó та негаéні дії ùîдî 
ліквідаöії наéгіршиõ ôîрм дитячîї ïраöі 
тîùî) втілили в сîбі наéïрîгресивніші 
ïринöиïи ïравîвîгî çаõистó дитини, 
рîçрîблені людствîм ïрîтягîм багатьîõ 
стîліть. У ниõ ó юридичніé ôîрмі çакрі-
ïленî гîлîвні гарантії гіднîгî існóвання 
дитини, çаõистó її ïрав і свîбîд. Ïрин-
öиïи ïравîвîгî çаõистó дитини нерîç-
ривнî ïîв’яçані ç ïринöиïами ювеналь-
нîгî ïрава, îскільки вîни вçаємîдіють 
як часткîве ç öілим. Однак ó сóчасніé 
наóöі ïитання ùîдî виîкремлення га-
лóçі ювенальнîгî ïрава в системі ïрава 
України çалишається дискóсіéним. 

Н.М. Крестîвська рîçглядає ïрин-
öиïи ювенальнîгî ïрава як вирîблені 
в ïравîсвідîмîсті, çакріïлені в рати-
ôікîваниõ Українîю міæнарîдниõ дî-
гîвîраõ і наöіîнальнîмó çакîнîдавстві 
îснîвîïîлîæні çасади ïравîвîгî регó-
лювання сóсïільниõ віднîсин çа óчас-
тю дітеé, а такîæ в актаõ ïравîвîї ïî-
ведінки, ïîв’яçаниõ іç çабеçïеченням 
виæивання, рîçвиткó та сîöіаліçаöії 
дітеé [1, c. 214]. 

Існóє ниçка ïідõîдів дî виçначення 
системи ïринöиïів реаліçаöії, îõîрîни 
та çаõистó ïрав дитини. Білîрóськиé 
дîслідник О.М. Старîвîéтîв виділив 
ïринöиï неïриïóстимîсті дискриміна-
öії дитини, ïринöиï якнаéкраùîгî çа-
беçïечення інтересів дитини, ïринöиï 
вільнîгî вираæення дитинîю власниõ 
ïîглядів, ïринöиï дîтримання ïрав 
дитини на виæивання та çдîрîвиé рîç-
витîк, ïринöиï îсîбливîгî çаõистó та 
îõîрîни дітеé.

О.А. Лактюнкіна çаïрîïîнóвала 
виділити çагальні ïринöиïи ïравîвî-
гî çаõистó дитини: ïринöиï îсîбли-



7

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

вîгî дерæавнîгî çаõистó ïрав дитини 
та ïринöиï ïóблічнîсті ïрав дитини. 
Н.М. Крестîвська çаçначає, ùî юве-
нальне ïравî України ґрóнтóється на 
такиõ ïринöиïаõ: ïріîритетнîсті ïрав 
дитини, ïринöиïі рівнîсті дітеé неçа-
леæнî від бóдь-якиõ îбставин їõ нарîд-
æення абî актóальнîгî станó, ïринöиï 
ïріîритетнîсті сімеéниõ ôîрм виõîван-
ня, ïринöиï ïрîтекöіîналіçмó, ïринöиï 
îбîв’яçкîвîї ïідгîтîвки дî дîрîслîгî 
æиття, ïринöиï ïîваги та тîлерант-
нîсті, ïринöиï çабеçïечення óчасті 
дітеé ó сóсïільнîмó æитті, тîбтî ïрин-
öиï ïрямîї дерæавнîї îïіки над дити-
нîю, ïринöиï ïîçитивнîї дискриміна-
öії (встанîвлення мінімальнîгî вікó, ç 
якîгî мîæливе ïритягнення дитини дî 
юридичнîї відïîвідальнîсті), ïринöиï 
çаîõîчення інститóöіé грîмадянськîгî 
сóсïільства дî діé в інтересаõ дітеé [1].

Відïîвіднî дî Кîнвенöії ïрî ïрава 
дитини îдним іç ïринöиïів є ïринöиï 
якнаéкраùîгî çабеçïечення ïрав ди-
тини, якиé ïередбачає, ùî в óсіõ діяõ 
ùîдî дітеé, неçалеæнî від тîгî, çдіé-
снюються вîни дерæавними чи ïри-
ватними óстанîвами, ùî çаéмаються 
ïитаннями сîöіальнîгî çабеçïечення, 
сóдами, адміністративними чи çакîнî-
давчими îрганами, ïершîчергîва óвага 
ïриділяється якнаéкраùîмó çабеçïе-
ченню інтересів дитини.

Дерæави-óчасниöі çîбîв’яçóються 
çабеçïечити дитині такиé çаõист і ïі-
клóвання, які неîбõідні для її благîïî-
лóччя, берóчи дî óваги ïрава é îбîв’яç-
ки її батьків, îïікóнів чи іншиõ îсіб, які 
відïîвідають çа неї çа çакîнîм, і іç öією 
метîю вæивають всіõ відïîвідниõ çакî-
нîдавчиõ і адміністративниõ çаõîдів.

Дерæави-óчасниöі çабеçïечóють, 
ùîб óстанîви, слóæби і îргани, відïî-
відальні çа ïіклóвання ïрî дітеé абî їõ 
çаõист, відïîвідали нîрмам, встанîвле-
ним кîмïетентними îрганами, çîкрема 
в галóçі беçïеки é îõîрîни çдîрîв’я та 
ç тîчки çîрó численнîсті і ïридатнîсті 
їõ ïерсîналó, а такîæ кîмïетентнîгî 
наглядó.

Відïîвіднî дî твердæення римськîгî 
ôілîсîôа немîлîда людина – öе люди-

на, яка ïîчинає відчóвати наблиæення 
старîсті, ïильнî сïîстерігаючи çа çмі-
нами, ùî відбóваються ç іншими людь-
ми, і ïîрівнюючи їõ іç власними. Немî-
лîда людина ïîстіéнî відчóває вікîвиé 
дискîмôîрт, деякó óùербність свîгî 
вікó. Вîна ïîчинає îïиратися свîємó 
нîвîмó станó, шóкає çасîби бîрîтьби 
çі неминóчîю старістю абî çдається 
на милість ïеремîæöя. Циöерîн, якî-
мó ïід час наïисання öієї ïраöі бóлî 
62 рîки, як çасіб бîрîтьби çі старістю, 
яка наблиæалася, îбрав мóæність. 

Сьîгîдні ïитання старîсті є îдним 
ç актóальниõ наïрямів наóкîвиõ дîслі-
дæень. Старість як сîöіальниé риçик 
вираæається в тîмó, ùî в людини, яка 
дîсягає ïевнîгî вікó, çниæóються ïри-
рîдні ôóнкöії îрганіçмó, ùî ïрîявля-
ється в îслабленні рîçóмîвиõ çдібнîс-
теé, óïîвільненні реакöії, ïîгіршенні 
ïам’яті, ôіçичнîї слабкîсті, ïîгіршенні 
çîрó тîùî. З îглядó на öе людина вæе 
не мîæе çдіéснювати трóдîвó діяль-
ність, як тîгî ïîтребóє вирîбниöтвî. 
А îтæе, ïîтребóє ïевнîгî сîöіальнîгî 
çаõистó.

Всесвітня îрганіçаöія îõîрîни çдî-
рîв’я ïрîïîнóє країнам ïлан çаõистó 
немîлîдиõ людеé. Він містить кілька 
наïрямів. Насамïеред, çаïîбігання 
смерті людеé ïîõилîгî вікó. Це îдна 
ç îснîвниõ ïрîблем, кîли в реçóль-
таті, наïриклад, тютюнîïаління ріçкî 
çниæóється якість æиття такîї люди-
ни. Дрóгиé – ïідвиùення дîстóïó дî 
якіснîї медичнîї дîïîмîги, третіé на-
ïрям – надання мîæливîсті більш ак-
тивнî ôіçичнî рóõатися, четвертиé – 
рîçрîбка наóкîвиõ даниõ ó наïрямі 
герîнтîлîгії.

Міæнарîдниé (Віденськиé) ïлан іç 
ïрîблем старіння, óõвалениé Генераль-
нîю Асамблеєю Органіçаöії Об’єднаниõ 
Наöіé ó 1982 рîöі (реçîлюöія 37/51), 
ставить ïеред дерæавами – членами 
ООН такі çавдання:

1) сïрияти çрîстанню рîçóміння на 
наöіîнальнîмó та міæнарîднîмó рівняõ 
екîнîмічниõ, сîöіальниõ і кóльтóрниõ 
наслідків ïрîöесó старіння населення 
для ïрîöесів рîçвиткó;
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2) сïрияти рîçóмінню на наöіîналь-
нîмó та міæнарîднîмó рівняõ гóмані-
тарниõ ïрîблем і ïрîблем рîçвиткó, 
ïîв’яçаниõ іç ïрîöесîм старіння;

3) ïрîïîнóвати та стимóлювати 
ïîлітикó і ïрîграми ïрактичнîгî õа-
рактерó, сïрямîвані на гарантóвання 
сîöіальнîгî é екîнîмічнîгî çабеçïе-
чення людеé ïîõилîгî вікó, а такîæ на 
надання їм мîæливîсті брати óчасть ó 
рîçвиткó і кîристóватися благами, які 
îтримóються в реçóльтаті рîçвиткó;

4) ïрîïîнóвати альтернативні рі-
шення та варіанти ïîлітики, які від-
ïîвідають наöіîнальним öіннîстям і 
öілям, а такîæ виçнані в міæнарîднî-
мó масштабі ïринöиïи ùîдî ïрîблем, 
ïîв’яçаниõ çі старінням населення, і 
ïîтребами людеé ïîõилîгî вікó; 

5) сïрияти рîçвиткó відïîвідниõ га-
лóçеé îсвіти, ïідгîтîвки кадрів та дî-
слідæень іç метîю вирішення ïрîблем, 
ïîв’яçаниõ çі старінням населення çем-
нîї кóлі, і сïрияти міæнарîднîмó îбмі-
нó дîсвідîм і çнаннями в öіé галóçі [2].

Зваæаючи на виùенаведене, ïід сî-
öіальним çаõистîм îсіб ïîõилîгî вікó 
ми рîçóміємî сóкóïність нîрмативнî 
çакріïлениõ гарантіé, сïрямîваниõ на 
вирівнювання станîвиùа грîмадян ç ін-
шими членами сóсïільства ïри настан-
ні старîсті. 

Слід çаçначити, ùî медична наóка 
ùе не вирîбила критеріїв ïравильнîгî 
нîрмóвання чи ïриïинення ïраöі від-
ïîвіднî дî ôіçіîлîгічнîгî станó і біîлî-
гічнîї активнîсті людини. Дîслідæення 
дîвîдять, ùî стóïінь старіння (відïî-
віднî, рівень çдîрîв’я) сóттєвим чинîм 
çалеæить від ріçнîманітниõ сîöіальниõ 
чинників: ріçниöі в рівні та якîсті æит-
тя міськîгî та сільськîгî населення; 
налеæнîсті дî ïевнîї сîöіальнîї грó-
ïи; ставлення îсîби дî свîгî çдîрîв’я; 
îсîбливîсті õарчóвання тîùî. Ôіçіî-
лîгічниé та медичнî-біîлîгічниé стан 
виçначається індивідóальними темïами 
старіння îрганіçмó, ïсиõîлîгічниé – 
самîîöінкîю îсîби. 

Діяльність стаöіîнарниõ óстанîв, 
де ïрîæивають îсîби ïîõилîгî вікó, 
ïîстіéнî вдîскîналюється, вïрîвадæó-

ються сóчасні теõнîлîгії сîöіальнîгî 
îбслóгîвóвання та метîди сîöіальнîї 
рîбîти, рîçïîчатî çдіéснення індиві-
дóальнîї îöінки ïîтреби в дîïîмîçі та 
сîöіальниõ ïîслóгаõ.

Вîднîчас çі çміöненням вæе існó-
ючиõ стаöіîнарниõ óстанîв îснîвнîю 
тенденöією рîçвиткó системи сîöіаль-
нîгî îбслóгîвóвання îсіб ïîõилîгî вікó 
є ствîрення стаöіîнарниõ çакладів нî-
вîгî тиïó. На сьîгîдні в Україні ôîр-
мóється мереæа бóдинків-інтернатів і 
стаöіîнарниõ відділень іç невеликîю 
чисельністю ïрîæиваючиõ. Ствîрення 
такиõ сîöіальниõ çакладів ó сóсïіль-
стві дає çмîгó наблиçити стаöіîнарні 
сîöіальні ïîслóги дî çвичаéнîгî місöя 
ïрîæивання îсіб ïîõилîгî вікó, не рîç-
ривати рîдинні та сîöіальні çв’яçки, ùî 
склалися ïрîтягîм æиття [3]. 

У системі ïраöі та сîöіальнîгî çа-
õистó населення рîçвинена мереæа 
теритîріальниõ öентрів сîöіальнîгî 
îбслóгîвóвання ïенсіîнерів та самîт-
ніõ неïраöеçдатниõ грîмадян, які нада-
ють сîöіальні ïîслóги îсîбам ïîõилîгî 
вікó çа місöем ïрîæивання ó грîмаді. 
Òеритîріальниé öентр сîöіальнîгî îб-
слóгîвóвання ïенсіîнерів та самîтніõ 
неïраöеçдатниõ грîмадян є сïеöіаль-
нîю дерæавнîю абî кîмóнальнîю óста-
нîвîю, ùî надає ïîслóги ïенсіîнерам, 
інвалідам, самîтнім неïраöеçдатним 
грîмадянам та іншим сîöіальнî неçа-
õиùеним грîмадянам óдîма, в óмîваõ 
стаöіîнарнîгî, тимчасîвîгî та деннîгî 
ïеребóвання, ùî сïрямîванî на ïідтри-
мання їõньîї æиттєдіяльнîсті та сîöі-
альнîї активнîсті. 

Òакиé ïідõід дî сîöіальнîгî çаõистó 
людеé ïîõилîгî вікó є çначнî людяні-
шим, більш відïîвідним вимîгам антрî-
ïîлîгічнîї ексïертиçи çакîнîдавства.

Ключові слова: вік, антрîïîлîгіч-
ниé ôактîр, дитина, ювенальна ïîліти-
ка, îсîба ïîõилîгî вікó.

Äîñë³äæåííÿ ïðèñâÿ÷åíî âèçíà-
÷åííю ñóòíîñò³ â³êó ÿê àíòðîïî-
ëîã³÷íîãî ôàêòîðó. Îáґðóíòîâàíî 
âàæëèâ³ñòü ôîðìóâàííÿ юâåíàëüíîї 
ïîë³òèêè, ðîçêðèòî îñíîâí³ ïðèíöè-
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ïè çàхèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ä³òåé. 
Âèçíà÷åíî ïðîáëåìí³ àñïåêòè çàхè-
ñòó îñ³á ïîхèëîãî â³êó.

Иññëåäîâàíèå ïîñâÿщåíî îïðåäåëå-
íèю ñóщíîñòè âîçðàñòà êàê àíòðî-
ïîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà. Îáîñíîâàíà 
âàæíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ юâåíàëüíîé 
ïîëèòèêè, ðàñêðыòы îñíîâíыå ïðèí-
öèïы çàщèòы ïðàâ è èíòåðåñîâ äå-
òåé. Îïðåäåëåíы ïðîáëåìíыå àñïåê-
òы çàщèòы ïîæèëых ëюäåé.

The research is devoted to the defi-
nition of the essence of the age as an 
anthropological factor. The importance 
of the formation of juvenile policy, the 
basic principles of protection of rights 
and interests of children are revealed. 
The needs of children are considered by 
society, the state and people as the most 
important and from the point of view of 
the need for their satisfaction - as a 
priority. Problematic aspects of protec-
tion of the elderly are determined. Un-

der the social protection of the elderly, 
it is proposed to understand the set of 
normatively secured guarantees aimed 
at equalizing the situation of citizens 
with other members of society at the 
onset of old age.
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ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА ЮРІЯ 

МИКОЛАЙОВИЧА ОБОРОТОВА

Вступ. У юридичніé літератóрі ви-
кладенî ріçні наóкîві ïîçиöії вчениõ 
ùîдî бачення маéбóтньîгî çагальнîї 
теîрії дерæави та ïрава. Зваæаючи на 
дóалістичність її ïредмета, сôîрмóва-
лися дві ïрîтилеæні ïîçиöії: îдні ïрî-
ïîнóють îбмеæитися тільки ïравîм і 
дерæавó рîçглядати лише в юридич-
нîмó кîнтексті як сóб’єкта ïрава в 
óсьîмó багатîманітні éîгî виявів, інші 
дîтримóються ïîçиöії, ùî дерæава ïî-
винна çалишитися ó сôері çагальнîте-
îретичнîгî îсмислення, ïричîмó ба-
æанî ôîрмóвати çагальнîтеîретичнó 
наóкó, яка б îõîïлювала é дерæавó, 
і ïравî як вçаємîïîв’яçані é сîöіаль-
нî çóмîвлені явиùа. Усі інші ïîçиöії 
рîçташîвóються в діаïаçîні міæ öими 
ïідõîдами.

Багатîманітність ïîçиöіé виявля-
ється ïевнîю мірîю é ó наçваõ ïîдіб-
нîї дисöиïліни: «Загальна теîрія ïрава 
і дерæави», «Загальна теîрія ïрава», 
«Загальнîтеîретична юрисïрóденöія» 
тîùî. Одним іç ïитань, яке çалишаєть-
ся невирішеним çа бóдь-якиõ ïідõîдів, 
є ïитання ùîдî тîгî, яка дисöиïліна 
і в якîмó ôîрматі ïîвинна дîслід-
æóвати дерæавó, чи є вîна çагалîм 
ïредметîм якîїсь îднієї дисöиïліни, 
в якиõ ïлîùинаõ, ракóрсаõ асïектаõ 
дîслідæóється дерæава тими чи інши-
ми дисöиïлінами, яка ç ниõ çдіéснює 
синтеç óсьîгî сîöіальнî-гóманітарнîгî 
çнання é чи çагалîм такиé синтеç ïî-

трібниé і неîбõідниé? Чи мîæе мати 
тîé абî іншиé ïідõід наöіîнальні кî-
рені, чи баæанî ôîрмóвати çагальне 
бачення для всіõ країн, чи бачення 
дерæави має бóти в îснîві çагальним, 
а îсîбливі та óнікальні властивîсті 
кîнкретнîї дерæави çадаються наöіî-
нальним çабарвленням?

Дрóга ïрîблема – ïрîблема рî-
çóміння тієї сóкóïнîсті çнань, ó якіé 
ôîрмóється îбраç ïрава і дерæави. 
Це тільки наóкîві çнання, чи наóкîві, 
îсвітні та ïрактичні? Чи містять ó сîбі 
системи çнань ïрî ïравî é дерæавó 
лише наóкîві складники, чи вîни так 
самî включають міôи, вірóвання тîùî? 
А çвідси витікає é ïитання: яким термі-
нîм ó тîмó чи іншîмó варіанті вîна ïî-
винна ïîçначатися – юридична наóка, 
ïравîçнавствî, юрисïрóденöія?

Òретя грóïа ïрîблем ïîв’яçана ç 
реаліями тієї чи іншîї країни чи грóïи 
сïîріднениõ країн, тими традиöіями, 
сîöіальними, кóльтóрними, ïîлітични-
ми, екîнîмічними та іншими óмîвами, 
ùî склалися в ниõ, наöіîнальними тра-
диöіями вирішення ïîдібниõ ïитань в 
іншиõ сôераõ сîöіальнî-гóманітарнîгî 
çнання, недîстатністю наявнîгî çнан-
ня, ïерсïективами éîгî ïîдальшîгî 
рîçвиткó, мîæливîстеé сïриéняття 
нîвел тієї чи іншîї ïîçиöії наóкîвîю 
сïільнîтîю тîùî. 

Четверта грóïа ïрîблем стîсóєть-
ся ïерсïектив рîçвиткó як юридич-
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нîї наóки, так é îсвітньîгî ïрîöесó, 
çîкрема вивчення дîсвідó îрганіçа-
öії наóки в іншиõ країнаõ, реаліçаöії 
ïрîграми «Гîриçîнт-2020», ïîєднання 
наóки é îсвіти, кîîрдинаöії наóкîвиõ 
дîслідæень, їõ ôінансóвання, ïîдаль-
шîгî реôîрмóвання юридичнîї îсвіти, 
сïіввіднîшення ôóндаментальниõ і 
ïрикладниõ дîслідæень, теîретичнîгî 
і ïрактичнîгî навчання тîùî.

Òакиé ïерелік ïитань мîæна é 
ïрîдîвæóвати, але їõ аналіç виõîдить 
çа меæі ïóблікаöії, ïрîте îкреслює 
«ïîле», в меæаõ якîгî çнаõîдиться ïід-
õід дî їõ вирішення, çаïрîïîнîваниé 
Одеськîю наóкîвî-ïедагîгічнîю шкî-
лîю çагальнîтеîретичнîї юрисïрóден-
öії, ïредставники якîї ïîçиöіîнóють її 
як варіант сóчаснîї теîрії дерæави і 
ïрава, îснîвні îсîбливîсті якîї ïîв’я-
çані ç дîслідæенням традиöіé і нîваöіé 
ïравîвîгî é дерæавнîгî рîçвиткó, çа-
твердæенням ïлюралістичнîї ïарадиг-
ми, відмîвîю від єврîïîöентриçмó é 
етнîöентриçмó, ïрîгîлîшенням ïрин-
öиïó мнîæиннîсті ïравîвиõ кóльтóр, 
çагîстренням óваги на ïравîвîмó мен-
талітеті та ïравîвîмó мисленні як наé-
ваæливішиõ ïравîвиõ складîвиõ бóття 
сóсïільства é індивіда, ôîрмóванням 
ïîстмîдерністськиõ мîделеé дерæав-
нîї та ïравîвîї систем, ùî виçначають 
стратегію дерæавнîгî і ïравîвîгî рîç-
виткó України.

Сьîгîдні мîæна кîнстатóвати, ùî 
в çаçначеніé виùе ïрîблемніé сôері, 
яка çдебільшîгî іншими вченими дис-
кóтóвалася, але не çнаéшла рîçгîр-
нóтîгî бачення, реаліçаöії в наóкîвиõ 
дîслідæенняõ та îсвітянськіé ïракти-
öі, бачення çаçначениõ ïрîблем ó öіé 
наóкîвî-ïедагîгічніé шкîлі не тільки 
çнаéшлî теîретичне îбґрóнтóвання, 
деталіçаöію ó відïîвідниõ наóкîвиõ 
дîслідæенняõ, а é çаïрîвадæенî в 
навчальниé ïрîöес ó вигляді навчаль-
ниõ дисöиïлін і сïеöіальниõ кóрсів, їõ 
навчальнî-метîдичнîмó çабеçïеченні, 
власне ïедагîгічніé ïрактиöі. Òак, на-
ïриклад, викладання такîї дисöиïліни, 
як «Загальнîтеîретична юрисïрóден-
öія», дає мîæливість саме на îсвітніé 

ïрактиöі виявити еôективність такîгî 
ïідõîдó, ïîрівняти ç тими ïідõîдами, 
які існóвали в Одеськіé шкîлі ïрава в 
минóлîмó, а такîæ ïідõîдами в іншиõ 
виùиõ çакладаõ îсвіти в Україні та ін-
шиõ країнаõ. 

Неîбõіднî îкремî нагîлîсити, ùî 
öя шкîла є саме наóкîвî-ïедагîгічнîю, 
адæе вîна викреслюється ç-ïîміæ ін-
шиõ не тільки îсîбливîстями наóкîвî-
гî бачення теîрії дерæави і ïрава, а é 
çаïрîвадæенням наóкîвиõ дîслідæень 
в îсвітянськó ïрактикó, нерîçривніс-
тю та вçаємîвïливами наóки é îсві-
ти. Девіçîм öієї шкîли є «традиöії та 
нîваöії», ùî реаліçóються не тільки в 
наóкîвиõ і ïедагîгічниõ ïîшóкаõ, а é 
ó «æитті» самîї шкîли, її станîвлен-
ні та рîçвиткó, ùî ïрîглядається вæе 
на рівні çбереæення тиõ традиöіé, як 
складалися та існóють в Одеськіé юри-
дичніé академії.

Становлення науково-педаго-
гічної школи загальнотеоретичної 
юриспруденції. Сóчасна наóкîвî-ïе-
дагîгічна шкîла çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії є сïадкîємöем наóкî-
вîї шкîли видатнîгî вченîгî-юриста 
é ïисьменника, кîриôея вітчиçня-
нîї теîрії та істîрії дерæави і ïрава, 
дîктîра юридичниõ наóк, ïрîôесîра, 
çаслóæенîгî діяча наóки é теõніки 
України Олексія Васильîвича Сóрі-
лîва, якиé не тільки çаснóвав відîмó 
çа меæами України та СÐСÐ наóкîвó 
шкîлó, ùî сïрияла ïрîôесіéнîмó ста-
нîвленню 27 кандидатів і 5 дîктîрів 
юридичниõ наóк, а серед ниõ – ше-
сти ïредставників Германії, Йîрданії, 
Неïалó, Аôганістанó, Йîменó. Ïрîôе-
сîр О.В. Сóрілîв îчîлював каôедрó 
теîрії та істîрії дерæав і ïрава сïî-
чаткó в Одеськîмó дерæавнîмó óні-
верситеті імені І.І. Мечникîва, а ïîтім 
в Одеськіé наöіîнальніé юридичніé 
академії ïрîтягîм 30 рîків (ç 1968 р 
ïî 1998 р.). Наóкîві çдîбóтки, ïеда-
гîгічниé автîритет і îсîбисті якîсті 
багатî в чîмó виçначили рîçвитîк як 
каôедри теîрії дерæави і ïрава, так і 
наóкîвîї шкîли çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, çîкрема не втрачають 
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свîгî вïливó éîгî наóкîві рîçрîбки 
наöіîнальнîї дерæавнîсті, гнîсеîлî-
гічнîї ôóнкöії çагальнîї теîрії дерæа-
ви і ïрава, її стрóктóри, автîнîмнîсті, 
метîдîлîгії ïравîçнавства, çагальниõ 
ïитань теîрії дерæави і ïрава тîùî. 

Збереæення é рîçвитîк теîретич-
ниõ і метîдîлîгічниõ ідеé О.В. Сóрі-
лîва сьîгîдні çдіéснюється ó ôîрмі 
наóкîвиõ кîнôеренöіé. Òак, тради-
öіéним сталî ïрîведення сïільнîї ç 
юридичним ôакóльтетîм Львівськîгî 
наöіîнальнîгî óніверситетó імені Іва-
на Ôранка Всеóкраїнськîї наóкîвîї 
кîнôеренöії мîлîдиõ вчениõ, асïіран-
тів і стóдентів «Актóальні ïрîблеми 
теîрії та істîрії ïрав людини, ïрава і 
дерæави», ïрисвяченîї ïам’яті видат-
ниõ óчениõ-юристів Ï.О. Недбаéла, 
О.В. Сóрілîва, В.В. Кîïеéчикîва, яка 
ç 2012 рîкó набóла статóсó міæнарîд-
нîї; ïрîвîдяться é тематичні кîнôе-
ренöії ïрисвячені рîçвиткó метîдîлîгії 
сóчаснîї юрисïрóденöії, її ôілîсîô-
ським асïектам, галóçевим тенденöіям 
рîçвиткó тîùî. Неïересічне çначення 
має викîристання теîретичниõ, ме-
тîдîлîгічниõ і ïедагîгічниõ рîçрîбîк 
О.В. Сóрілîва в наóкîвиõ дîслідæен-
няõ, наóкîвîмó çабеçïеченні îсвіт-
ньîгî ïрîöесó, ïідгîтîвöі наóкîвî-ïе-
дагîгічниõ кадрів, ôîрмóванні в ниõ 
сóчаснîгî юридичнîгî мислення тîùî.

Нîва віõа в станîвленні îсвітньî-на-
óкîвîї шкîли çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії рîçïîчалася в 1999 р., 
кîли відбóлîся рîçділення каôедри те-
îрії та істîрії дерæави і ïрава Одесь-
кîї наöіîнальнîї юридичнîї академії, і 
нîвîствîренó каôедрó теîрії дерæави і 
ïрава îчîлив Þріé Микîлаéîвич Обî-
рîтîв, якиé рîçïîчинав свîю наóкîвó 
é ïедагîгічнó діяльність ïід вïливîм 
О.В. Сóрілîва та М.Ï. Орçіõа. Ïред-
ставниками öієї шкîли вваæають себе 
більше ніæ 40 наóкîвöів і ïедагîгів, 
серед якиõ – 6 дîктîрів і 27 кандида-
тів наóк, кîлî наóкîвиõ інтересів якиõ 
îõîïлює çагальнîтеîретичнó юрисïрó-
денöію як çагальниé наïрям дîслі-
дæень, а такîæ її кîнöеïтóаліçаöію, 
кîнкретиçаöію на öіé îснîві îкремиõ 

теîретичниõ ïрîблем дерæавнîгî та 
ïравîвîгî рîçвиткó é виçначення шля-
õів їõ наóкîвîгî рîçв’яçання.

Ваæливîю віõîю ó станîвленні шкî-
ли çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
стали відïîвідні ïереéменóвання ка-
ôедри теîрії дерæави і ïрава, яке бóлî 
сõвалене Вченîю радîю Наöіîнальнî-
гî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» 8 квітня 2016 р. Це сталî 
не лише ïідтвердæенням ваæливîсті 
ідеé çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії для юридичнîї óніверситетськîї 
îсвіти, а é вагîмим ôактîрîм інститó-
öіîналіçаöії öієї шкîли як вïливîвîгî 
öентрó вітчиçнянîї юридичнîї наóки.

Напрями досліджень освіт-
ньо-наукової школи загальноте-
оретичної юриспруденції. Ваæли-
вîю ідеєю шкîли çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, îчîлюванîї Þ.М. Обî-
рîтîвим, є метîдîлîгічниé ïлюраліçм, 
ùî çóмîвлює мнîæинність наïрямів 
дîслідæень її ïредставників. Òак, çа-
гальнîтеîретичне бачення юрисïрó-
денöії рîçрîбляється в кîнтексті ін-
шиõ юридичниõ і неюридичниõ наóк, 
ó çв’яçкó ç реальними ïрîблемами 
рîçвиткó дерæави і ïрава, çîкре-
ма ó çв’яçкаõ іç ôілîсîôією ïрава 
(Þ.М. Обîрîтîв, В.В. Завальнюк, 
В.В. Дóдченкî, А.Ô. Криæанîвськиé, 
К.В. Гîрîбеöь), антрîïîлîгією ïрава 
(В.В. Завальнюк), аксіîлîгією ïра-
ва (К.В. Гîрîбеöь), герменевтикîю 
ïрава (В.В. Дóдченкî), метîдîлîгі-
єю юрисïрóденöії (Þ.М. Обîрîтîв, 
А.Ô. Криæанîвськиé, Н.М. Крестîв-
ська, К.В. Гîрîбеöь, О.С. Мель-
ничóк), кóльтóрîлîгією ïрава  
(А.Ï. Овчиннікîва), істîрією ïравîвîї 
дóмки (Н.М. Крестîвська, А.В. Дçе-
велюк, А.І. Кîрмич). Міæдисöиïлі-
нарниé статóс дîслідæень, ùî ïрîвî-
дяться в рамкаõ öієї шкîли, ствîрює 
ïередóмîви для її рîçвиткó як відкри-
тîї дî нîвиõ ідеé і кîнöеïöіé, адаïтив-
нîї дî нîвітніõ óмîв існóвання ïрава 
та дерæави. Ïîнад те, öе надає мîæ-
ливість дîслідникам не îбмеæóватися 
виключнî óявленнями ïрî ïравîвó ра-
öіîнальність і çдіéснювати наóкîвиé 
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ïîшóк ó тиõ сôераõ сîöіальнîї наóки, 
які мають сóміæниé іç юрисïрóденöі-
єю статóс.

На îснîві кîнöеïтóальнîгî ба-
чення, мети é çавдань, îсîбливîстеé 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
рîçрîбляються такі ôóндаментальні 
ïрîблеми: 

– метîдîлîгії ïрава і дерæави 
(Þ.М. Обîрîтîв), теîрії сóчаснîї дер-
æави (О.О. Дæóраєва, В.В. Òарîєва, 
В.А. Ôедîрîв), інститóöіîналіçаöії 
грîмадянськîгî сóсïільства та ïравî-
вîї дерæави (А.І. Кîрмич), інститóöі-
îналіçаöії дерæавнîї влади (С.В. Кîв-
басюк), вçаємîдії дерæави é öеркви 
(І.А. Бальæик);

– çмістó é тиïîлîгії ïравîрîçó-
міння (Þ.М. Обîрîтîв, К.В. Гîрîбеöь), 
ïравîвîгî ïлюраліçмó (В.В. Дóдченкî, 
О.С. Мельничóк);

– сïеöіальниõ абî ïредметниõ 
теîріé çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії: теîрії ïравîвîгî ïîрядкó 
(А.Ô. Криæанîвськиé), теîрії ïравî-
виõ реæимів (Ï.Ï. Бîгóöькиé), теîрії 
міськîгî ïрава (О.С. Мельничóк), теî-
рії ïравîвîї кóльтóри (С.М. Скóріõін), 
çагальнîї теîрії дîгîвîрó (З.М. Þдін);

– çагальнîтеîретичниõ ïідва-
лин îкремиõ ïравîвиõ ôенîменів і 
їõ вçаємîçв’яçків: ïравîвиõ анîмаліé 
(Г.М. Чóвакîва), ïравîвîї дîïîмî-
ги (В.С. Личкî), слîв’янськîгî ïрава 
(М.Þ. Ðяçанîв), лîкальнîгî ïравîвîгî 
регóлювання (В.В. Ôîрманюк), ïравî-
вîгî міôó (Þ.В. Òіùенкî), ïравîвîгî 
статóсó діасïîри (Ò.М. Ôóрдик), вçа-
ємîдії наöіîнальнîгî та міæнарîднîгî 
ïрава (О.М. Іванченкî), мîви ïрава та 
наöіîнальнîї юридичнîї термінîлîгії 
(С.Ï. Кравченкî);

– істîрії îдеськîї шкîли ïрава 
(Л.Ï. Арнаóтîва), 

– îсîбливîстеé теîретичнîгî 
îсмислення ювенальнîгî ïрава та юве-
нальнîї юстиöії (Н.М. Крестîвська), 
öеркîвнîгî ïрава (І.А. Бальæик), 
вîєннîгî ïрава (Ï.Ï. Бîгóöькиé, 
С.М. Скóріõін). 

Наóкîва шкîла виõîдить çа меæі 
тільки каôедри çагальнîтеîретичнîї 

юрисïрóденöії Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія»: 
теîретичні ïîлîæення, які сôîрмîвані 
в кîнöеïöії çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії, сïриéнятî é ïредставни-
ками іншиõ каôедр як Академії, так 
і виùиõ навчальниõ çакладів Украї-
ни, юристами-ïрактиками, дîслідни-
ками ріçниõ наóкîвиõ сïеöіаліçаöії 
(С.К. Мîгил, С.В. Дæîлîс, В.М. Крав-
чóк, Ð.В. Бірюкîв, Н.Б. Арабадæи та 
інші).

«Ðîдçинкîю» шкîли çагальнîтеî-
ретичнîї юрисïрóденöії є «традиöіé-
ниé» асïект станîвлення öієї наó-
кîвî-ïедагîгічнîї інститóöії. Òак, çа 
наóкîвîгî кîнсóльтóвання ïрîôесîра 
Þ.М. Обîрîтîва çаõиùенî дîктîр-
ські дисертаöії: «Òрадиöія ïравîвîгî 
ïлюраліçмó: çаõідна та сõідна інтер-
ïретаöія» (ВВ. Дóдченкî, 2007), «Ïра-
вîві çасîби викîрінення гендернîгî 
насильства в Україні: істîрикî-теîре-
тичниé аналіç» (Н.В. Аніùóк, 2008), 
«Þвенальне ïравî України: генеçис 
та сóчасниé стан» (Н.М. Крестîвська, 
2008), «Ïравîвиé ïîрядîк сóвереннîї  
України: станîвлення та тенденöії рîç-
виткó (çагальнîтеîретичне дîслідæен-
ня)» (А.Ô. Криæанîвськиé, 2009), 
«Ïравîва нîрмативність в óмîваõ ста-
нîвлення та рîçвиткó óкраїнськîгî 
ïрава: çагальнîтеîретичне дîслідæен-
ня» (Л.І. Замîрська, 2014), «Міська 
ïравîва система в Україні: çагальнî-
теîретичне дîслідæення» (О.С. Мель-
ничóк, 2016).

Сьîгîдні öі дîктîри наóк не тіль-
ки ïідтвердæóють свîю налеæність 
дî шкîли çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії, свîїми дîслідæеннями 
рîçвивають її, а é çабеçïечóють на-
óкîвî-ïедагîгічнó ïідгîтîвкó нîвиõ 
ïредставників öієї шкîли, çîкрема 
çа наóкîвîгî керівниöтва Þ.М. Обî-
рîтîва, В.В. Дóдченкî, А.Ô. Кри-
æанîвськîгî, Н.М. Крестîвськîї 
ïідгîтîвленî та çаõиùенî такі канди-
датські дисертаöії: «Мîва як ôактîр 
ïравîóтвîрення та çакîнîтвîрення» 
(С.Ï. Кравченкî, 2000), «Місöеве  
самîврядóвання м. Одеси в середині  
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ХІХ стîліття: істîрикî-ïравîве дîслі-
дæення» (С.М. Стременîвськиé, 2000), 
«Сóчасна дерæава в екстремальниõ си-
тóаöіяõ: нîрмативи; îргани; ôóнкöії» 
(С.К. Мîгил, 2003), «Ïравî і дерæава 
в кîнöеïöії ïравîсвідîмîсті І.О. Ільї-
на» (О.С. Мельничóк, 2005), «Ôóнкöії 
сóчаснîї дерæави» (О.О. Дæóраєва, 
2006) «Òемïîральні õарактеристи-
ки ïрава в Україні» (І.Г. Обîрîтîв, 
2008) «Віéськîве ïравî в системі ïра-
ва України» (Ï.Ï. Бîгóöькиé, 2009), 
«Ïрîстîрîве бóття дерæави» (І.В. Дî-
лматîв, 2009) «Ïравîві традиöії Укра-
їни» (С.С. Ïавлîв, 2010), «Дерæава в 
етатистськîмó вимірі: çагальнîтеîре-
тичниé асïект» (С.В. Дæîлîс, 2011), 
«Інститóти кîнтрîльнîї влади в сó-
часніé Україні» (В.В. Òарîєва, 2011), 
«Ïравîва кóльтóра îôіöерськîгî скла-
дó Збрîéниõ Сил України» (С.М. Скó-
ріõін, 2011), «Аксіîсôера ïрава та її 
кîмïîненти» (К.В. Гîрîбеöь, 2012), 
«Ïîняття та види лîкальниõ ïравîвиõ 
актів» (В.В. Ôîрманюк, 2013), «Ïра-
вîïîрядîк як öінність: çагальнîтеîре-
тичне дîслідæення» (Н.Б. Арабадæи, 
2013), «Дîгма ïрава ó сóчасніé юри-
сïрóденöії: çагальнîтеîретичне дî-
слідæення» (О.М. Сидîренкî, 2013), 
«Екîнîмічні виміри ïравîïîрядкó: 
теîретикî-ïравîве дîслідæення» 
(Л.В. Шîнія, 2015), «Ïравîве регóлю-
вання діяльнîсті юридичниõ клінік в 
Україні» (М.Ò. Лîдæóк, 2014), «Ïра-
вî é літератóра» як наïрям юрисïрó-
денöії: çа твîрами М.О. Бóлгакîва 
(Þ.В. Хиæняк, 2014), «Ïравîвиé міô 
і ïравîва міôîтвîрчість як атрибóти 
сóчаснîгî сóсïільства» (Þ.В. Òіùен-
кî, 2014), «Бîргîва ôóнкöія сóчаснîї 
дерæави» (В.В. Ôедîрîв, 2015), «Ïра-
вîве ïîлîæення діасïîри: çагальнîте-
îретичне дîслідæення» (Ò.А. Ôóрдик, 
2015), «Інôîрмаöіéна ôóнкöія óкраїн-
ськîгî ïрава» (І.В. Антîшина, 2016) 
та багатî іншиõ.

Ïîдібна öиклічність ïритаманна é 
наóкîвîмó баченню çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії, яке тіснî ïîв’яçанî 
ç îсвітнім ïрîöесîм та ïрактикîю, їõ 
вçаємîçв’яçками, ïереõîдами від îд-

нîгî дî іншîгî é навïаки. Òак, ïев-
нîю мірîю (сïрîùóючи) çарîдæення 
é îïрилюднення ідеї çагальнîтеîре-
тичнîї юрисïрóденöії вартî ïîв’яçó-
вати ç ïершими наóкîвими статтями 
та дîïîвідями, вистóïами на наóкîвиõ 
кîнôеренöіяõ, ó якиõ ïередóсім çдіéс-
нювалися сïрîби îïисати реçóльтати 
дîслідæень станó рîçвиткó теîрії дер-
æави і ïрава, виîкремити кîлî неви-
рішениõ ïрîблем, виçначити шляõи їõ 
мîæливîгî рîçв’яçання тîùî.

Ïідвалини маéбóтньîї кîнöеïöії 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
Þ.М. Обîрîтîвим çакладалися ùе ó 
80-õ – 90-õ рîкаõ. Йîгî наóкîві рîç-
рîбки тîгî часó стîсóвалися öінніснîгî 
вимірó ïрава (1984), істîричнîгî, ïî-
літîлîгічнîгî é öивіліçаöіéнîгî бачен-
ня дерæави (1988, 1990, 1991, 1993, 
2002), ôілîсîôським асïектам її îсмис-
лення (1994), властивîстям України як 
сóчаснîї дерæави (1995) і їõ îсмислен-
ню (1996), ïрîгресó в ïраві (1997), ета-
ïам рîçвиткó ïрава (1999), наöіîналь-
нîї ïравîвîї кóльтóри (1999, 2000), 
юридичнîї îсвіти (1999), євраçіéськîї 
ïравîвîї сім’ї (2000), юридичнîї антрî-
ïîлîгії (2000), герменевтичнîгî метî-
дó (2000), дерæави, ïрава, юридичнîї 
îсвіти і її îсмисленню в еïîõó ïîст-
мîдернó (2002, 2003). Систематиçаöія 
автîрськиõ ïîглядів і ïідõîдів ùîдî 
сóчаснîї дерæави та її теîретичнîгî 
бачення çдіéснена Þ.М. Обîрîтîвим 
ó навчальниõ кóрсаõ «Оснîви сóчаснîї 
дерæави» (1995) та «Сóчасна дерæава: 
îснîви теîрії» (1998).

Ïідсóмкîм çдіéснениõ наóкîвиõ 
дîслідæень, їõ синтеçîм, ïереîсмис-
ленням, виявленням ïрîгалин тîùî, 
а такîæ ôóндаментальнîю îснîвîю 
кîнöеïтóаліçаöії çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії для öієї шкîли стали 
мîнîграôії Þ.М. Обîрîтîва «Òрадиöії 
і нîваöії ó ïравîвîмó рîçвиткó (2001) і 
«Òрадиöії та îнîвлення ó ïравîвіé сôе-
рі (від ïіçнання дî îсягнення ïрава)» 
(2002), де бóлî îкресленî кîнтексти 
ïîдальшîгî рîçвиткó, îснîвні склад-
ники кîнöеïöії çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, виçначенî мîæливі 
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асïекти, ракóрси, ôілîсîôські, теîре-
тичні, метîдîлîгічні та інші îснîви 
(çасади), а îïóблікóвання мîнîграôіé 
далî мîæливість наóкîвіé сïільнîті 
îçнаéîмитися ç ними, îбгîвîрити дис-
кóсіéні ïитання, виявити інші шляõи 
рîçв’яçання ïрîблем рîçвиткó çагаль-
нîї теîрії дерæави і ïрава. Автîрська 
кîнöеïöія бачення çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії набóла îôіöіéнîгî, 
ïóблічнîгî виçнання в реçóльтаті çа-
õистó Þ.М. Обîрîтîвим дîктîрськîї 
дисертаöії «Òрадиöії і нîваöії ó ïравî-
вîмó рîçвиткó: çагальнîтеîретичні ас-
ïекти» (2004).

Ïрîте не тільки в ïраöяõ Þ.М. Обî-
рîтîва, а é ïід їõ вïливîм рîçвивали-
ся кîнöеïтóальні çасади çагальнîте-
îретичнîї юрисïрóденöії é іншими її 
ïриõильниками. Òак, В.В. Дóдченкî 
дîслідæóвала ôілîсîôські асïекти 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії в 
кîнтексті герменевтики та ôенîменî-
лîгії ïрава, трансöендентнîсті çаõід-
нîї традиöії ïрава (2003), ïравîвîї 
реальнîсті, істîрії ідеї ïрава (2004), 
ïлюраліçмó кîнöеïтóаліçаöіé ïрава é 
такі éîгî властивîсті, як легітимність 
і легальність, óніверсаліçм, ïартикó-
ляриçм і ôактичність (2005), ïрîбле-
ми ïîрівняльнîгî ïравîçнавства та 
ïлюралістичнîсті ïравîвîї карти світó 
(2006). Ðеçóльтати дîслідæень сис-
тематиçîванî викладенî в такиõ ви-
данняõ, як «Ïравничиé дîвідник для 
ïрîôесіéниõ сóддів» (2003), «Встóï в 
óкраїнське ïравî» (2005), мîнîграôії 
«Òрадиöія ïравîвîгî рîçвиткó: ïлюра-
ліçм ïравîвиõ вчень» (2006), дисер-
таöії на çдîбóття наóкîвîгî стóïеня 
дîктîра юридичниõ наóк «Òрадиöія 
ïравîвîгî ïлюраліçмó: çаõідна та сõід-
на інтерïретаöія» (2007). 

Н.М. Крестîвськîю теîретичні îс-
нîви é метîдîлîгічні ïідõîди çагаль-
нîтеîретичнîї юрисïрóденöії викîри-
станî та адаïтîванî для дîслідæення 
ïрîблеми ювенальнîгî ïрава, çîкрема 
îсîбливîстеé станîвлення ювенальнî-
гî ïрава, éîгî стрóктóри і ïринöиïів 
(2001), ïерсïектив ювенальнîї юсти-
öії é міæнарîдниõ стандартів ïрав ди-

тини (2002), ïîрівняння ювенальнîгî 
ïрава та ювенальнîї юстиöії в США 
é Україні, кîнöеïöії навчальнîї дис-
öиïліни «Þвенальне ïравî» (2003), 
ôóнкöіé ювенальнîгî ïрава, çîкрема 
îõîрîни ïрав дитини, відïîвіднîгî 
єврîïеéськîгî дîсвідó (2003–2005), 
ювенальнîгî ïрîстóïкó та ювенальнîї 
відïîвідальнîсті (2004), кримінальнîї 
відïîвідальнîсті неïîвнîлітніõ (2005–
2006), дæерел ювенальнîгî ïрава, 
éîгî місöя в системі ïрава України, 
сïіввіднîшення міæнарîднîгî, регіî-
нальнîгî та наöіîнальнîгî éîгî кîм-
ïîнентів, а такîæ ювенальнîї ïîліти-
ки, ювенальнîгî ïрава та ювенальнîї 
юстиöії (2006–2007), ïрîстîрîвîгî 
та аксіîлîгічнîгî вимірів дитинства 
(2006–2008), ïринöиïів ювенальнîгî 
ïрава України, ïідстав виîкремлення 
ювенальнîгî ïрава як галóçі (2008) 
тîùî. Òеîретикî-істîрична кîнöеïтóа-
ліçаöія вітчиçнянîгî ювенальнîгî ïра-
ва çавершена в мîнîграôії «Þвеналь-
не ïравî України: генеçис та сóчасниé 
стан» (2008) і дисертаöії на çдîбóття 
наóкîвîгî стóïеня дîктîра юридичниõ 
наóк «Þвенальне ïравî України: гене-
çис та сóчасниé стан» (2008).

А.Ô. Криæанîвськиé îснîвîю свîїõ 
ріçнîманітниõ наóкîвиõ ïîшóків îбрав 
такó «ïредметнó» сôерó çагальнîтеî-
ретичнîї юрисïрóденöії, як ïравîïî-
рядîк, якиé він îсмислював ó çв’яçкó 
ç грîмадянським сóсïільствîм (2000), 
ïравîвим æиттям Старîдавньîгî Ðимó 
(2003), сîöіальним ïîрядкîм (2004), 
інтеграöіéними ïравîвими система-
ми (2005), ïравîвîю ïîлітикîю, çа-
кîнністю, ïравîçаõиснîю діяльністю, 
адміністративним ïîрядкîм (2007), 
трансôîрмаöіéними ïрîöесами, грî-
мадським і дерæавним ïîрядкîм 
(2008) тîùî. Осмислення ïравîïî-
рядкó çдіéснювалîся ç викîристання 
ôілîсîôськиõ ïідõîдів: ôенîменîлîгії 
(2004–2005), аксіîлîгії (2008), адаï-
таöії метîдîлîгії юрисïрóденöії стî-
сîвнî îсîбливîстеé ïравîïîрядкó як 
ïравîвîгî ôенîмена, а такîæ її тран-
сôîрмаöії в еïîõó ïîстмîдернó ç ме-
тîю ôîрмóвання éîгî кîнöеïтóальнîгî  
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бачення (2006–2008). Ціліснîгî бачен-
ня автîрська кîнöеïöія ïравîïîрядкó 
набóла в мîнîграôіяõ «Ôенîменîлîгія 
ïравîïîрядкó: ïîняття, виміри, тиïî-
лîгія» (2006), «Ïравîвиé ïîрядîк в 
Україні: Витîки, кîнöеïтóальні çаса-
ди, інôрастрóктóра» (2009) та дисер-
таöії на çдîбóття наóкîвîгî стóïеня 
дîктîра юридичниõ наóк «Ïравîïîря-
дîк сóвереннîї України: станîвлення 
та тенденöії рîçвиткó (çагальнîтеî-
ретичне дîслідæення» (2009). Інші 
асïекти çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії дîслідæóвалися А.Ô. Кри-
æанîвським ó кîнтексті îснîв сóчас-
нîї дерæави, ïравîвîї свідîмîсті, ïрав 
людини, ïрîöесів глîбаліçаöії é інте-
граöії, ïрîöесóальнîгî та ювенальнîгî 
ïрава, реôîрми юридичнîї îсвіти, ïра-
вîсóддя, ïрîôесіîналіçмó в юридичніé  
сôера тîùî.

Сôера наóкîвиõ рîçвідîк В.В. За-
вальнюка в öарині çагальнîтеîре-
тичнîї юрисïрóденöії îкреслюється 
ïереваæнî ïрîблемами, асïектами 
антрîïîлîгії ïрава, а такîæ ôілîсîô-
ськими, теîретичними, метîдîлîгічни-
ми çасадами її îсмислення. Ðîçгîртан-
ня автîрськîї кîнöеïöії антрîïîлîгії 
ïрава çдіéснювалîся на îснîві îсмис-
лення рîлі та çначення істîриçмó в 
юридичніé наóöі (1998–2001), ç’ясó-
вання властивîстеé юридичнîї антрî-
ïîлîгії як наóки (2007), її наïîвнення 
людинîвимірністю і ïравами людини 
(2008, 2009), дîслідæеннями генеçисó 
антрîïîлîгічниõ çнань (2009, 2013), 
рîлі антрîïîлîгії в сóчаснîмó ïравî-
вîмó рîçвиткó та ïіçнанні ïравîвîї ре-
альнîсті, сóдîвîгî ïлюраліçмó (2009), 
çначення та îсîбливîстеé антрîïîлî-
гічнîгî вимірó для рîçóміння вçаємî-
дії ïрава é сóсïільства (2009, 2010), 
ïравîвîї ïîлітики України (2010), öи-
вілістичниõ дîслідæень (2011), реôîр-
мóвання системи виùîї îсвіти, виçна-
чення îсîбливîстеé кîнöеïтóаліçаöії 
антрîïîлîгічнîї ïарадигми ïрава, її 
çóмîвленîсті глîбаліçаöіéними ïрî-
öесами, традиöіями та ментальністю 
óкраїнськîгî нарîдó (2012), ïîв’яçа-
нîсті ç ôеміністичнîю é гендернîю 

юрисïрóденöією (2012–2013), сîöіî-
öентричнîю ïарадигмîю ïрава (2013), 
міôами ïрава та ïравîвîю кóльтóрîю 
(2013, 2015), ïравîçначóùîю ïîве-
дінкîю (2013), ïравîвими системами 
і ïравîвими традиöіями (2013–2014).

Ïриõильне ставлення наóкîвî-ïе-
дагîгічнîї сïільнîти дî теîретичнîгî é 
метîдîлîгічнîгî ïîтенöіалó çдіéснениõ 
ïредставниками öієї шкîли кîнöеïтó-
аліçаöіé çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії та її складників, їõніõ ïрîблем-
ниõ ïитань, варіантів іншиõ ïідõîдів, 
ніæ çаïрîïîнîвані ними та іншими, 
виявлялîся в ïрîöесі наóкîвиõ дискó-
сіé на çаõисті відïîвідниõ дисертаöіé, 
сôîрмóльîванî ó відгóкаõ îôіöіéниõ 
îïîнентів на дисертаöії та відгóкаõ 
на автîреôерати дисертаöіé, ïîданî в 
реöенçіяõ на мîнîграôії é ïідрóчники, 
мîæе бóти ç’ясîванî в більш çначниõ 
îбсягаõ ó реçóльтаті аналіçó реçóльта-
тів викîристання ïîлîæень і виснîв-
ків кîнöеïöії çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії в ïраöяõ іншиõ дîслід-
ників. Òак, ó ïрîöесі çаõистó дисерта-
öіé ґрóнтîвне îсмислення öиõ ïитань 
çдіéсненî такими відîмими вченими, 
як дîктîр юридичниõ наóк, ïрîôесîр, 
академік Наöіîнальнîї академії ïравî-
виõ наóк України М.В. Цвік, дîктîр 
юридичниõ наóк, ïрîôесîр А.Д. Баб-
кін, дîктîр юридичниõ наóк, ïрîôесîр 
А.А. Кîçлîвськиé, дîктîр юридичниõ 
наóк, ïрîôесîр, член-кîресïîндент 
Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ наóк 
України М.І. Кîçюбра, дîктîр юридич-
ниõ наóк, ïрîôесîр, академік Наöіî-
нальнîї академії ïравîвиõ наóк Украї-
ни Ï.М. Ðабинîвич, дîктîр юридичниõ 
наóк, ïрîôесîр, член-кîресïîндент 
Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ наóк 
України В.В. Лемак та інші вчені.

Ïринöиïîвî ваæливî ùе раç ïід-
креслити, ùî наóкîві дîслідæення 
ïредставників öієї шкîли беçïîсеред-
ньî втілювалися в навчальниé ïрîöес 
череç ïідрóчники, ïîсібники як іç те-
îрії дерæави та ïрава, так é істîрії 
óчень ïрî дерæавó і ïравî, іншиõ на-
вчальниõ дисöиïлін, а такîæ ріçнîма-
нітні навчальнî-метîдичні матеріали 
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для стóдентів ріçниõ рівнів ïрîôесіé-
нîї ïідгîтîвки та ôîрм навчання1.

Ðîçвитîк наóкîвиõ дîслідæень ó öіé 
öарині, накîïичення нîвиõ асïектів і 
шляõів їõ вирішення, ç îднîгî бîкó, не 
тільки дав çмîгó, а é бóквальнî вимагав 
їõ нîвîгî îсмислення, систематиçаöії, а 
ç іншîгî – ç метîю çаïрîвадæення наó-
кîвиõ дîслідæень ó навчальниé ïрîöес, 
ïîєднання наóки, îсвіти і ïрактики від-
ïîвідним чинîм çмінити é метîдикó 
викладання теîрії дерæави і ïрава, її 
навчальнî-метîдичне çабеçïечення. 

Осîбливістю наóкîвî-ïедагîгічнîї 
шкîли є é те, ùî її ïредставники ак-
тивнî çалóчені дî îрганіçаöії навчаль-
нî-наóкîвîгî ïрîöесó в Академії та çа 
її меæами. Òак, ïрîôесîр В.В. Заваль-
нюк є ректîрîм Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
ïрîôесîр А.Ô. Криæанîвськиé îчîлює 
Міæнарîдниé гóманітарниé óніверси-
тет, ïрîôесîр В.В. Дóдченкî є вченим 
секретарем Вченîї ради Академії, дî-
öент С.Ï. Кравченкî керóє ôакóльте-
тîм çаîчнîгî навчання Наöіîнальнîгî 
óніверситетó «Одеська юридична ака-
демія», а дîöент С.М Скóріõін çавідóє 
каôедрîю віéськîвîї ïідгîтîвки. 

Завдяки ініöіативнîсті é îрганіçа-
öіéним çóсиллям ïредставників наóкî-
вî-ïедагîгічнîї шкîли, тільки çа îстан-
ніõ 5 рîків ïрîведенî ниçкó наóкîвиõ 
çаõîдів всеóкраїнськîгî та міæнарîд-

нîгî масштабó: Міæнарîднó кîнôе-
ренöію «Актóальні ïрîблеми ôілîсîôії 
ïрава (ïравîва аксіîлîгія)» (2011), 
Міæнарîдниé крóглиé стіл «Актóальні 
ïрîблеми ôілîсîôії ïрава: аксіîсôера 
ïрава і дерæави» (2012), Міæнарîдні 
наóкîві кîнôеренöії, ïрисвячені ïам’я-
ті ïрîôесîра О.В. Сóрілîва «Удîскîна-
лення метîдîлîгії сóчаснîї юрисïрó-
денöії» (2012, 2013, 2014, 2015).

З метîю ôîрмóвання в стóдентів сó-
часнîгî юридичнîгî світîглядó, бачен-
ня ïлюралістичнîї картини ïравîвîгî 
світó, сïриéняття дîсягнень юридичнîї 
наóки та ïрактики ріçниõ країн світó, 
îïанóвання ними іншîмîвнîї юридич-
нîї термінîлîгії çаïрîвадæенî в îсвіт-
ніé ïрîöес викладання англіéськîю 
мîвîю такиõ навчальниõ дисöиïлін, як 
“Legal Philosophy” é “History of Political 
and Legal Doctrines” (Н.М. Крестîв-
ська, О.С. Мельничóк, К.В. Гîрî-
беöь, М.Þ. Ðяçанîв), а ôранöóçь-
кîю – “L’initiation а la théorie juridique 
contemporaine” (К.В. Гîрîбеöь).

Одним іç ваæливиõ наóкîвî-ïеда-
гîгічниõ наïрямів діяльнîсті шкîли є 
îрганіçаöія та рîçвитîк ріçниõ видів 
наóкîвîї діяльнîсті стóдентів, їõ çалó-
чення дî îïанóвання ними актóальниõ 
çагальнîтеîретичниõ асïектів рîçвит-
кó дерæав і ïрава. Викладачі каôедри 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії ак-
тивнî çалóчені дî наóкîвîгî керівни-

1 Òак, çа 2000–2015 рîки виданî: Оснîвы гîсóдарства и ïрава : [ïîсîбие для абитóриентîв] / 
Н.Н. Крестîвская, А.Ô. Криæанîвскиé (2000), Òеîрия и ôилîсîôия ïрава : [ïîсîбие для ïîдгîтîвки к 
гîсóдарственнîмó экçаменó ïî сïеöиальнîсти «Ïравîведение»] / Н.Ï. Крестîвская, А.Ô. Крыæанîвскиé, 
Л.Г. Матвеева, Þ.Ï. Обîрîтîв (2001), Òеîрія дерæави і ïрава. Ïравничиé дîвідник для ïрîôесіéниõ сóддів /  
Þ.М. Обîрîтîв, В.В. Дóдченкî (2003); Òеîрия гîсóдарства и ïрава в вîïрîсаõ и îтветаõ. Гîсóдарствен-
ныé экçамен : [óчебнî-метîдическîе ïîсîбие] / Þ.М. Обîрîтîв, А.Ô. Криæанîвскиé, Н.Н. Крестîвская, 
Л.Г. Матвеева (2004); Ïравничиé дîвідник для ïрîôесіéниõ сóддів / Þ.М. Обîрîтîв, В.В. Дóдченкî (2005); 
Þвенальна юстиöія : [навчальниé ïîсібник] / А.І. Гóсєв, Þ.Б. Кîстîва, Н.М. Крестîвська, Ò.Є. Семікîï, 
В.І. Шмеріга, І.Г. Òереùенкî ; çа ред. Н.М. Крестîвськîї (2006); Оснîви римськîгî ïриватнîгî ïрава : 
[навч.-метîд. ïîсібник] / Н.М. Крестîвська, І.С. Канçаôарîва (2006); Òеîрія дерæави і ïрава : [метîдичні 
матеріали для стóд. 1-гî кóрсó] / Þ.М. Обîрîтîв, Н.М. Крестîвська, А.Ô. Криæанівськиé (2007); Òеîрія 
дерæави і ïрава: дерæавниé ісïит / Þ.М. Обîрîтîв, А.Ô. Криæанîвскиé, Н.Н. Крестîвская (2007); Ïрî-
блеми теîрії дерæави і ïрава : [метîдичні матеріали] / В.В. Дóдченкî, А.Ô. Криæанівськиé (2007); Оснîви 
ïравîçнавства України / С.В. Ківалîв, Ï.Ï. Мóçиченкî, Н.М. Крестîвська, А.Ô. Криæанівськиé (2007); 
Істîрія óчень ïрî дерæавó і ïравî : [навчальниé ïîсібник] / Н.М. Крестîвська, О.Ô. Цвіркóн (2008); Òе-
îрія дерæави і ïрава: Елементарниé кóрс / Н.М. Крестîвська, Л.Г. Матвєєва. – 2-ге вид. (2008); Оснîвы 
ïравîведения Украины : [óчебнîе ïîсîбие] / С.В. Кивалîв, Ï.Ï. Мóçыченкî, Н.Н. Крестîвская, А.Ô. Кри-
æанîвскиé (2008); Òеîрія дерæави і ïрави : [метîдичні матеріали для стóдентів 1 кóрсó] / Þ.М. Обîрîтîв, 
Н.Н. Крестîвская, Е.А. Дæóраева (2010); Òеîрія дерæави і ïрава. Дерæавниé ісïит / Þ.М. Обîрîтîв, 
А.Ô. Криæанîвскиé, Н.Н. Крестîвская, Л.Г. Матвеева (2011); Ïідгîтîвка кóрсîвиõ рîбіт ç теîрії дерæави 
і ïрава : [метîдичні рекîмендаöії для юридичнîгî кîледæó] / Þ.М. Обîрîтîв, В.В. Òарîєва (2012); Òеîрія 
дерæави і ïрава : [метîдичниé ïîсібник] / Þ.М. Обîрîтîв, К.В. Гîрîбеö, Н.Н. Крестîвская (2013); Ïрîбле-
ми теîрії дерæави і ïрава : [навч.-метîд. ïîсіб. для стóд.-магістрів] / Þ.М. Обîрîтîв, К.В. Гîрîбеöь (2014).
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öтва дîслідæеннями стóдентів. Велике 
çначення надається é ôóнкöіîнóванню 
дискóсіéниõ клóбів «Оратîрське мисте-
öтвî» та «Ïравî і öивіліçаöія», в якиõ 
берóть óчасть стóденти é асïіранти 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія».

Виçнання наóкîвиõ і ïедагîгічниõ 
дîсягнень öієї шкîли виявляється é ó 
тîмó, ùî її ïредставники неîднîраçîвî 
відçначалася ïîчесними нагîрîдами та 
çваннями. Заснîвникó шкîли, çавідóва-
чó каôедри, дîктîрó юридичниõ наóк, 
ïрîôесîрó Þ.М. Обîрîтîвó ïрисвîєнî 
ïîчесне çвання «Заслóæениé юрист 
України», «Відмінник îсвіти», îрден «За 
çаслóги» III стóïеня, а в 2010 рîöі він 
бóв îбраниé членîм-кîресïîндентîм 
Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ наóк 
України. Ïрîôесîрів В.В. Завальнюка 
та В.В. Дóдченкî, дîöента Ï.Ï. Бî-
гóöькîгî відçначенî ïрисвîєнням ïî-
чеснîгî çвання «Заслóæениé юрист 
України». Ïрîôесîр А.Ï. Овчинникîва 
є ïîчесним членîм Сïілки театральниõ 
діячів України. Ïрîôесîр А.Ô. Кри-
æанівськиé îбраниé членîм-кîресïîн-
дентîм Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ 
наóк України, éîмó ïрисвîєнî ïîчесне 
çвання «Заслóæениé діяч наóки і теõні-
ки України». Ïредставники шкîли неî-
днîраçîвî нагîрîдæóвалася ïîчесними 
грамîтами Ïреçидента НУ «ОÞА» ака-
деміка С.В. Ківалîва.

Методологічні й наукознавчі 
засади концепції загальнотеоре-
тичної юриспруденції. Сóчасна юри-
дична наóка ïîкликана ширîкî викî-
ристîвóвати твîрчість і креативність, 
îскільки çнаõîдиться в óмîваõ, кîли 
ïравî é дерæава ïеребóвають ó стані 
такиõ çмін, які тягнóть çа сîбîю не 
лише виникнення нîвиõ сôер юрисïрó-
денöії, а é çмінó çмістó é наïîвнення 
наóк, які дî неї вõîдять. Надактóаль-
ними для наóкîвиõ дîслідæень стають 
активні ïрîöеси çрîстання рóõîмîсті 
(ïлиннîсті) дîгми ïрава та ïîглиблен-
ня криçи дерæави, ùî викликає неîб-
õідність нîваöіé ó саміé юрисïрóденöії.

Заçначимî, ùî ïереõід від терміна 
«юридична наóка» дî терміна «юри-

сïрóденöія» ïîяснюється ïîявîю в 
ïравîвіé сôері наïрямів ïіçнання, які 
складнî кîнстатóються як наóкîві (на-
ïриклад, ôілîсîôія ïава), а такîæ ïî-
дîланням юрисïрóденöією надлишкî-
вîї раöіîнальнîсті, виõîдîм дî сôери 
нераöіîнальнîгî, наïîвненням ïрîôе-
сіéнîї юридичнîї діяльнîсті дóõîвним 
çмістîм і вірîю в ïравî, виçнанням і 
викîристанням сîöіальнîї é îсîбистіс-
нîї öіннîсті ïрава.

За дîïîмîгîю ïîлîæень та ін-
стрóментарію çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії як ôóндаментальнîгî 
складника юрисïрóденöії в ïрîöесі ïрî-
ôесіéнîї юридичнîї ïідгîтîвки çдіéсню-
ється «ïриùеïлення» ïринöиïів ïрава 
як ключîвиõ складників ïрîôесіéнîї 
ïравîвîї свідîмîсті та ïравîвîгî мис-
лення. Мîæна вваæати, ùî станîвлен-
ня çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
відбóвається вæе çа сóчаснîї дîби, ïа-
ралельнî çмінам ó людині, сóсïільстві, 
саміé дерæаві та ïраві, а такîæ ó їõ 
теîретичнîмó îсмисленні в такиõ ві-
дîмиõ ôîрмаõ, як енöиклîïедія ïрава, 
теîрія ïрава, теîрія дерæави і ïрава, 
çагальна теîрія дерæави і ïрава тîùî.

Наçва «çагальнîтеîретична юри-
сïрóденöія» як навчальнîї дисöиïліни, 
çамість традиöіéнîї теîрії дерæави та 
ïрава, ïîкликана не лише ïîдîлати 
легкîваæні óявлення ïрî рîль теîре-
тичнîї ïідгîтîвки сïеöіалістів юридич-
нîгî ïрîôілю, а é наöілена на те, ùîб 
çакріïити, ïî-ïерше, ïервинність ïра-
ва ùîдî дерæави, ïî-дрóге, вивести çа-
гальнîтеîретичне çнання в öентр кîн-
öеïöії сóчаснîї юридичнîї îсвіти.

Òóт ваæливими стають аргóменти 
на кîристь нетîтîæнîсті ïîнять «юри-
дична наóка» та «юрисïрóденöія», ùî 
çóмîвленî îдраçó кількîма îбставина-
ми. Ïî-ïерше, ïîняття «юрисïрóден-
öія» є ширшим, îскільки вîнî îõîïлює 
не лише наóкîве çнання ïрî ïравî é 
дерæавó, яке має відïîвідати критеріям 
наóкîвîї раöіîнальнîсті (çîкрема таке 
çнання має ïідлягати вериôікаöії та 
ôальсиôікаöії), а é ïрактичне çнання. 
Не дарма в багатьîõ мîваõ слîвî «юри-
сïрóденöія» îçначає не лише наóкó ïрî 
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ïравî, а é системó юридичнîї ïракти-
ки, çîкрема сóдîвîї. Отæе, юрисïрó-
денöія є ширшîю çа юридичнó наóкó 
çмістîвнî. Ïî-дрóге, юрисïрóденöія, 
не бóдóчи îбмеæенîю критеріями на-
óкîвîї раöіîнальнîсті, мîæе дîçвîлити 
сîбі включати дî свîгî ïîля ті наïрями 
юридичниõ дîслідæень, які немîæливî 
рîçглядати як наóкîві, çîкрема ôілî-
сîôію ïрава, адæе çагальнîвідîмî, ùî 
ôілîсîôія леæить çа меæами наóкîвîї 
раöіîнальнîсті. Це дає çмîгó більш гли-
бîкî рîçкрити сïеöиôічні риси сóчаснî-
гî ïрава та сóчаснîї дерæави, виявити 
їõ міôîлîгічні ïідвалини, ïîкаçати îсî-
бливість їõ îбраçó ó ïравîсвідîмîсті, 
якиé не çавæди ïідлягає раöіîнальнîмó 
аналіçó. Нарешті, ïî-третє, юрисïрó-
денöія, на відмінó від юридичнîї наóки, 
існóє в ширшîмó öивіліçаöіéнîмó кîн-
тексті, ùî дає мîæливість більш чіткî 
та ïîслідîвнî вïрîвадæóвати îднó ç 
гîлîвниõ ідеé Одеськîї шкîли ïрава, а 
саме ідею ïравîвîгî ïлюраліçмó. І діéс-
нî, дîвîлі складнî гîвîрити ïрî юри-
дичнó наóкó в рамкаõ релігіéнîгî тиïó 
ïравîвиõ систем, але ïри öьîмó мîæна 
ç óïевненістю гîвîрити ïрî релігіéнó 
юрисïрóденöію. Отæе, юрисïрóденöія 
включає дî себе набагатî ширше ïîле 
дîслідниöькиõ наïрямів.

Отæе, ïершîю ваæливîю метîдîлî-
гічнîю та еïістемîлîгічнîю ïеревагîю 
наçви «çагальнîтеîретична юрисïрó-
денöія» над наçвîю «теîрія дерæави і 
ïрава» є те, ùî юрисïрóденöія не îб-
меæóється сóвîрими вимîгами наóкî-
вîї раöіîнальнîсті.

Не менш ваæливîю ïеревагîю ви-
кîристання такîї наçви для навчальнîї 
é наóкîвîї дисöиïліни є é те, ùî вîна 
не ïередбачає мîністичнîсті в інтер-
ïретаöії теîретичниõ çасад ïрава та 
дерæави. Сама наçва «Òеîрія дерæави 
і ïрава» (а такîæ її варіаöії) вкаçóє на 
те, ùî, ïî-ïерше, мîæлива якась îдна 
всеîõîïна теîрія ïрава і дерæави, яка 
в çмîçі ïîяснити всі вияви öиõ сîöіаль-
ниõ інститóтів. У сóчасниõ óмîваõ öе є 
вкраé сóмнівним, îсîбливî ç óраõóван-
ням тîгî, наскільки глибîкîю є ïрірва, 
наïриклад, міæ теîрією наöіîнальнîгî 

ïрава é теîрією міæнарîднîгî ïрава. 
Ïринöиïîва немîæливість îднієї теîрії 
ïрава неîднîраçîвî ïідкреслювалася 
багатьма відîмими ôілîсîôами ïрава é 
теîретиками, îскільки ïравî é дерæава 
є îнтîлîгічнî ïлюралістичними явиùа-
ми, а тîмó не видається мîæливим ви-
рîблення гнîсеîлîгічнî мîністичнîгî 
їõ ïîяснення.

Ïîнад те, сóчасна теîретична юри-
сïрóденöія ïредставлена далекî не îд-
нією теîрією, а включає дî себе кілька 
десятків ріçнîманітниõ теîріé серед-
ньîгî рівня, як-тî: теîрія ïравîвîгî 
ïîрядкó, теîрія ïравîвîї нîрматив-
нîсті, теîрія дії ïрава, теîрія ïравîвîї 
ïîведінки, теîрія ïравîвиõ віднîсин, 
теîрія верõîвенства ïрава тîùî. Сóтî 
метîдîлîгічнî (а так самî é метîдич-
нî) їõ дîвîлі складнî ïредставити як 
складники îднієї всеçагальнîї теîрії, 
ùî çнîвó æ таки дîвîдить більшó вда-
лість ôîрмóлювання «çагальнîтеîре-
тична юрисïрóденöія», адæе вîна не 
îбмеæóється лише çагальними теîрія-
ми, а включає в себе такîæ îкремі те-
îретичні кîнстрóкöії середньîгî рівня.

Наçва «Загальнîтеîретична юри-
сïрóденöія» такîæ дає çмîгó ïîдîлати 
îднó ç ïîширениõ і тиïîвиõ ïрîблем – 
ïріîритетó ïрава над дерæавîю чи на-
вïаки. Частî мîæна çóстріти сóдæення 
ùîдî неîбõіднîсті викîристання саме 
такîї ïîслідîвнîсті («ïравî і дерæа-
ва») ó ôîрмóванні навчальниõ кóрсів, 
õîча îôіöіéниé ïасïîрт сïеöіальнîс-
ті 12.00.01 викîристîвóє ïрямî ïрî-
тилеæниé ïîрядîк. Òак самî дискóсії 
тîчаться дîвкîла тîгî, якó частинó вар-
тî вивчати ïершîю – ïравîвó чи дер-
æавнó. Відçначимî, ùî ïрîблема дóа-
ліçмó îб’єкта юрисïрóденöії дîлається, 
якùî виõîдити ç тîгî, ùî тóт ïравî 
(ïравîве) та дерæава (дерæавне) îб’єд-
нóються в юрисïрóденöії, ïредметнî 
рîçгîртаються çа такими наïрямами, 
як ïравîçнавствî é дерæавîçнавствî. 
Þрисïрóденöія як наóка, на відмінó від 
іншиõ наóк, які дîслідæóють ïравî та 
дерæавó, рîçглядає öі явиùа в ïриçмі 
вçаємîдії, вçаємîçóмîвленîсті é дîдат-
кîвîсті. Òîмó ïрîтиставлення ïрава  
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і дерæави, дискóсії ùîдî ïершîчер-
гîвîсті îднîгî явиùа абî іншîгî тóт 
втрачають свіé сенс.

Отæе, çагальнîтеîретична юри-
сïрóденöія ç метîдîлîгічнîгî ïîглядó 
ïîстає як набагатî сóчасніша é ïрî-
дóктивніша кîнöеïöія, аніæ теîрія 
дерæави і ïрава. Вîна дає мîæливість 
рîçширити кîнöеïтóальне ïîле теîре-
тичнîгî ïîшóкó в ïравîвіé сôері, але 
ïри öьîмó çберегти тó традиöіéність, 
яка ïîв’яçана іç öією, беçïеречнî, ôóн-
даментальнîю дисöиïлінîю.

Підручник «Загальнотеоретична 
юриспруденція» як фактор інсти-
туціоналізації освітньо-наукової 
школи. Оçнаéîмлення ç кîнöеïöією 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії çó-
мîвилî é вибір метîдики éîгî аналіçó, 
а саме: нерîçривнîсті, вçаємîïîв’яçа-
нîсті наóкîвиõ, îсвітянськиõ і ïраг-
матичнî îрієнтîваниõ текстів, ïевнîї 
öиклічнîсті дîмінóвання тиõ чи іншиõ 
іç ниõ, які ó свîїé îснîві ідентиôікó-
ються як теîретичні, але не îбмеæó-
ються тільки теîрією дерæави і ïрава 
як наóки чи наóкîвîї дисöиïліни, а та-
кîæ аналіç öиõ текстів як реçóльтатó 
такîї ôîрми інститóöіîналіçаöії наóкî-
виõ дîслідæень, як наóкîвî-ïедагîгічна 
шкîла. 

Цеé масив ïóблікаöіé стîсóється те-
îрії дерæави і ïрава, ïлюралістичнîсті 
її бачення і як наóки, і як навчальнîї 
дисöиïліни, яка має ріçні ôîрми îôі-
öіéнîї та неîôіöіéнîї наóкîвîї чи îсві-
тянськîї систематиçаöії, é виçнання її 
як такîї. На ïîстрадянськîмó ïрîстîрі 
систематиçаöія та îôіöіéне виçнання 
налеæнîсті наóкîвиõ дîслідæень дî 
çагальнîтеîретичниõ çдіéснюється на 
ïідставі ïасïîртів наóкîвиõ сïеöіаль-
нîстеé, якùî мîва éде ïрî кваліôіка-
öіéні дîслідæення на çдîбóття наóкî-
виõ стóïенів абî налеæність дî тиõ чи 
іншиõ каôедр, відïîвіднî, é дисöиïлін, 
які ïредставниками öиõ каôедр ви-
кладаються, çа якими ïрисóдæóються 
наóкîві çвання. Ïрîте é в îднîмó, і в 
іншîмó виïадкаõ çначення мають як 
внóтрішня систематиçîваність, так і 
çîвнішня відîкремленість наóкîвиõ чи 

навчальниõ çнань. Істîричнî склалîся, 
ùî в більшîсті країн дî ïóблікаöіé, які 
ïретендóють на систематиçîваниé îб-
раç ïевнîгî çнання, ïереваæнî çара-
õîвóють ïідрóчники é ïîсібники, ùî 
ïритаманнî é Україні. 

У наóкîçнавстві недарма вваæають, 
ùî наéбільш öіліснî та ïîслідîвнî, лî-
гічнî вçаємîïîв’яçанî é ó меæаõ ïевнîї 
наóкîвîї ïîçиöії çі çбереæенням тради-
öіé та акöентóаöії нîваöіé ó їõ вçаємî-
çв’яçкó ïîдається саме в ïідрóчникаõ, 
більше тîгî, вîни ïередбачають і îõî-
ïлення нîрмативнî-ïравîвîгî матеріа-
лó, ïравîçастîсîвнîї та іншîї ïравîвîї 
ïрактики, ôîрмóвання в стóдентів на-
вичîк і вмінь çастîсîвóвати теîретич-
нî набóті çнання на ïрактиöі, а такîæ, 
навïаки, навичîк і вмінь çдіéснювати 
наóкîве îсмислення ïрактики тîùî. 

Саме тîмó аналіç масивó ïóблікаöіé 
іç çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
як сóчаснîгî бачення теîрії дерæави 
і ïрава дîöільнî ïîчинати саме ç ïід-
рóчників і навчальниõ ïîсібників. За 
îстанні 5 рîків викладачами каôедри 
îïóблікîванî 20 ïідрóчників і ïîсібни-
ків іç дисöиïлін каôедри. Два ïідрóч-
ники îтримали гриô МОН України. 
І õîча більшість мала традиöіéнó наçвó 
«Òеîрія дерæави і ïрава», але çа çміс-
тîм відбивала дîвîлі таки ïîслідîвнó 
трансôîрмаöією óсталениõ ïідõîдів як 
традиöії дî нîвîгî кîнöеïтóальнîгî ба-
чення як нîваöії – çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, ïричîмó традиöії çбе-
рігаються, але наïîвнюються é нîвим 
çмістîм, а нîваöії відкривають нîві 
îбрії, якиõ не бóлî é не мîглî бóти в 
традиöіяõ. Це ïрîглядається не тільки 
в óведенні нîвиõ рîçділів, ïідрîçділів, 
а é наïîвненні традиöіéниõ – çмістî-
вими та метîдîлîгічними нîвелами. 
У öьîмó кîнтексті ваæливî çаçначити 
é те, ùî нîвеліçаöія çдіéснюється çа 
óмîв їõ ïîïередньîгî наóкîвîгî çабеç-
ïечення, а ç іншîгî бîкó, системне ïе-
реîсмислення матеріалó, адаïтаöія дî 
наóкîвиõ ïîлîæень, дî îсîбливîстеé 
навчальнîї літератóри сïрияє виявлен-
ню нîвиõ ракóрсів, асïектів, ïрîгалин, 
сóïеречнîстеé, неóçгîдæенîстеé тîùî, 



21

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

які мîæна виявити саме в ïрîöесі вïî-
рядкóвання всьîгî матеріалó в меæаõ 
ïевнîгî кîлективнîгî éîгî бачення та 
надання éîмó внóтрішньîї óçгîдæенî-
сті é рîçгîрнóтîсті. 

Якùî ïерші ïідрóчники ç теîрії дер-
æави та ïрава, які бóлî рîçрîбленî ви-
кладачами каôедри теîрії дерæави та 
ïрава, в îснîвнîмó мîæна çараõóвати 
дî традиöіéнîгî бачення теîрії дерæа-
ви та ïрава, а в тîé час іншîгî é не 
мîглî бóти, тî вæе навчальниé ïîсіб-
ник відîмîгî вченîгî-теîретика О.В. 
Сóрілîва (1983) відріçнявся від іншиõ 
ïідрóчників îïисанням ïлюраліçмó 
ïрîблем і багатîманітнîсті шляõів їõ 
вирішення, ùî îрієнтóвалî стóдентів, а 
ùе більше викладачів, серед якиõ öеé 
ïîсібник бóв надçвичаéнî ïîïóлярним 
і öінîваним, на ç’ясóвання ïрîблемниõ 
ïитань, аналіç ріçниõ наóкîвиõ ïîçиöіé 
óчениõ тîùî.

Ïредставниками шкîли маéæе кîæ-
ні два рîки виïóскалися нîві редакöії 
ïідрóчників і ïîсібників іç теîрії дер-
æави та ïрава ріçнîгî ïриçначення для 
навчальнîгî ïрîöесó, ïрîте кîæна нîва 
редакöія, çберігаючи те, ùî витрималî 
виïрîбóвання часîм, містила é нîвиé 
матеріал. Окрім тîгî, ïаралельнî çдіéс-
нювалися é наóкîві ïîшóки, реçóль-
тати якиõ реаліçîвóвалися в навчаль-
нî-метîдичниõ матеріалаõ, ріçнîгî 
рîдó дîвідникаõ, рекîмендаöіяõ тîùî. 
У öьîмó кîнтексті вартî відмітити ïî-
сібник для сóддів, ó якîмó реаліçîвана 
сïрîба наблиçити теîрію дерæави та 
ïрава в її актóальнîмó і ïрîблемнîмó 
баченні дî реаліé юридичнîї ïракти-
ки, такиé ïідõід надалі став îдним іç 
наïрямів кîнöеïтóаліçаöії çагальнîте-
îретичнîї юрисïрóденöії. Крім тîгî, 
велике çначення для рîçвиткó сïеöи-
ôіки ïідõîдó Одеськîї шкîли ïрава дî 
рîçвиткó теîретичниõ дîслідæень має 
видання «Встóï дî óкраїнськîгî ïрава» 
2005 рîкó, яке бóлî ïеревидане в рîç-
ширенîмó варіанті ó 2009 рîöі та ïісля 
тîгî видане в англîмîвнîмó варіанті ó 
2011 рîöі.

Видається, багатî в чîмó саме öе 
é станîвилî îснîвó ïереõîдó дî юри-

сïрóденöії та її теîретичнîгî îсмислен-
ня. Ïричîмó не на рівні ïрикладів, як 
öе інîді бóває, а на îснîві, ïî-ïерше, 
внóтрішньîї єднîсті, нерîçривнîсті 
юридичниõ наóки, îсвіти, ïрактики; 
ïî-дрóге, ïîдîлання дóаліçмó çагальнîї 
теîрії ïрава як çагальнîї теîрії дер-
æави (не çавæди тільки юридичнîї), 
çагальнîї теîрії ïрава (çнîвó-таки не 
тільки юридичнîї, яка çдіéснюється 
юристами, а в більш ширîкîмó ôîрма-
ті), çнîвó-таки не тільки в кîнтексті на-
óкîвîгî бачення, а é реальнîї єднîсті 
дерæавнîгî і ïравîвîгî в сóсïільнîмó 
æитті, в реçóльтаті чîгî не наóкîве є 
дîмінóючим, а саме реальне як îснîва, 
баçа для наóкîвîгî, де îсвітянське є їõ 
синтеçîм. Уæе в ïершиõ каôедральниõ 
ïідрóчникаõ іç теîрії дерæави та ïра-
ва çверталася óвага на ïлюраліçм рî-
çóміння дерæави і ïрава, їõ сîöіальнó, 
кóльтóрнó é наöіîнальнó абî часîвó і 
ïрîстîрîвó çóмîвленість, îсîбливîсті 
теîретичнîгî юридичнîгî îсмислення, 
çначення метîдîлîгії їõ ïіçнання, çв’я-
çîк ç іншими наóкîвими дисöиïлінами, 
юридичнîю ïрактикîю, реаліями дер-
æавнîгî та ïравîвîгî рîçвиткó, сóчас-
ними світîвими ïрîöесами тîùî.

Лîгічним çавершенням çмін ó рî-
çóмінні рîлі теîрії дерæави і ïрава в 
ïідгîтîвöі стóдентів стала кîнöеïöія 
вивîдó ïрава на виçначнó рîль ó çа-
гальнîтеîретичніé юридичніé ïідгîтîв-
öі. Ôîрмóвання мîви ïрава, ïравîвîгî 
мислення, сóчаснîгî ïравîрîçóміння, 
а такîæ ïравîтлóмачення çакладенî 
в îснîвó ïідгîтîвки каôедральнîгî 
ïідрóчника «Загальнîтеîретична юри-
сïрóденöія».

Ïриваблює саме те, ùî ïідрóчник 
«Загальнîтеîретична юрисïрóденöія» 
є реçóльтатîм автîрськîгî, свîєріднî-
гî, але евîлюöіéнîгî ïереîсмислення 
теîрії дерæава і ïрава, яке çдіéснюва-
лася ïрîтягîм маéæе 15 рîків, на îс-
нîві відïîвідниõ наóкîвиõ дîслідæень, 
ç óраõóванням реаліé як îрганіçаöії 
та çдіéснення навчальнîгî ïрîöесó, 
реçóльтатів îïанóвання теîретичниõ 
çнань стóдентами, набóття ними ïрак-
тичниõ óмінь і навичîк, îсвітянськиõ 
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реôîрм, так і îсîбливîстеé дерæавнîгî 
та ïравîвîгî рîçвиткó.

Саме öеé ïідрóчник є баçîвим для 
îрганіçаöії та çдіéснення навчальнîгî 
ïрîöесó в Академії, ç іншîгî бîкó, він 
наéбільш систематиçîванî і внóтріш-
ньî óçгîдæенî не тільки відбиває сó-
часнó кîнöеïöію çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії, а é îкреслює нîві на-
ïрями її рîçвиткó.

У öьîмó ïлані çначнîю ïîдією в евî-
люöії Одеськîї шкîли çагальнîтеîре-
тичнîї юрисïрóденöії стала ïідгîтîвка 
é ïóблікаöія кîлективнîгî ïідрóчника 
«Загальнîтеîретична юрисïрóденöія: 
навчальниé кóрс» (2011), якиé çатвер-
дæенî Міністерствîм îсвіти, наóки, мî-
лîді та сïîртó України (лист № 1/11-
12162 îт 22.12.2011 г.), а автîрами 
якîгî є відîмі ïредставники öієї шкîли.

Ïîбóдîва ïідрóчника та éîгî çміст 
ïевнîю мірîю çберігають вітчиçняні 
традиöії викладання теîрії дерæави і 
ïрава, але трансôîрмóють їõ відïîвід-
нî дî îсîбливîстеé кîнöеïтóальнîгî 
бачення çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії. Нîваöіéність стрóктóри ïідрóч-
ниõ виявляється не тільки в îнîвленні 
рîçділів, ïідрîçділів, îснîвниõ ïитань 
тем, а é ó відмінніé від традиöіéниõ 
ïîбóдîв ïîдібниõ ïідрóчників ïîслі-
дîвнîсті їõ рîçташóвання é îïисання в 
тексті ïідрóчника. Òак, îснîвними éîгî 
рîçділами є ïрîлегîмени ïрава і дер-
æави; дîгма ïрава; дія ïрава; реçóль-
тативність ïрава; статика і динаміка 
дерæави; ïравî, дерæава і öивіліçаöія. 

Сóдити ùîдî дîöільнîсті çаïрîïîнî-
ванîї ïîбóдîви é ïîдання навчальнîгî 
матеріалó мîæливî ç ріçниõ тîчîк çîрó, 
ïрîте наéгîлîвнішим є те, наскільки 
автîрам ïідрóчника вдалîся в öьîмó 
ïідрóчникó реаліçóвати кîнöеïтóальні 
çасади Одеськîї наóкîвî-ïедагîгічнîї 
шкîли çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії, систематиçóвати реçóльтати 
наóкîвиõ дîслідæень, адаïтóвати їõ дî 
îсîбливîстеé сïриéняття стóдентами. 
Якраç ó öьîмó ïлані ïідрóчник виділя-
ється ïîміæ іншиõ не тільки îригіналь-
ністю автîрськîї «çадóмки», а é станîм 
її наóкîвîї рîçрîбки та çабеçïечення, 

îïтимальним ïеревîдîм складнîї та 
сïеöиôічнîї çа ïрирîдîю é îïисанням 
«матерії» наóкîвîгî ïîшóкó в çрîçóмі-
лиé для стóдентів навчальниé матеріал. 
Òрадиöіéність і нîваöіéність ó теîре-
тичнîмó мисленні, реаліçаöія кîнöеïöії 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії в 
ïîбóдîві і çмістîвîмó наïîвненні ïід-
рóчника ïрîглядається ó виîкремленні 
статики é динаміки ïрава та дерæави, 
їõ антрîïîлîгічнîмó, аксіîлîгічнîмó é 
öивіліçаöіéнîмó та іншиõ виміраõ, рîç-
ріçненні і єднîсті їõ істîрії é сóчаснîс-
ті, акöентóаöії їõ сîöіальнîгî çначення 
та еôективнîсті, ïлюралістичнîсті рî-
çóміння ïрава, дерæави, їõ вçаємîçв’яç-
кó, викîристанні наóкîвиõ çнань ç ін-
шиõ наóкîвиõ і навчальниõ дисöиïлін, 
çв’яçкó ç ïрактикîю, дîсвідîм іншиõ 
країн тîùî.

Значення öьîгî ïідрóчника в рîçвит-
кó Одеськîї наóкîвî-ïедагîгічнîї шкîли 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії ïî-
лягає é ó тîмó, ùî дîсвід éîгî ïідгî-
тîвки, реçóльтати сïриéнятті іншими 
вченими, ïедагîгами та стóдентами, 
ó свîю чергó, çóмîвили дîöільність і 
сïрямîваність нîвиõ наóкîвиõ рîçвідîк, 
які çдіéснювалися і çдіéснюються ïред-
ставниками öієї шкîли в меæаõ власниõ 
наóкîвиõ інтересів і наóкîвиõ ïîçиöіé, 
а такîæ нîвиõ ôîрм їõ систематиçаöії.

Знîвó-таки рîçширення ïлîùини 
наóкîвîгî îсягнення çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії, çбереæення традиöії 
кîнöеïтóальнîгî бачення çагальнîтеî-
ретичнîї юрисïрóденöії, виявлення нî-
виõ ракóрсів îсмислення é ôîрмóвання 
нîваöіé ó їõ дîслідæенні ïîтребóвалî 
їõ деùî іншîї наóкîвîї систематиçаöії 
та рîçгîртання. 

Наïевнî, якась çóмîвленість є в 
тîмó, ùî ïісля ïідрóчника «Загальнî-
теîретична юрисïрóденöія» автîра-
ми öієї шкîли ïідгîтîвленî та виданî 
ó 2012 рîöі кîлективнó мîнîграôію  
«Актóальні грані çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії», в якіé ó систематиçî-
ванîмó, дîïîвненîмó та îнîвленîмó 
вигляді ïîданî автîрське бачення вирі-
шення такиõ ïрîблем дерæави і ïрава 
та їõ ïіçнання, як аксіîметрія é аксі-



23

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

îсôера дерæави і ïрава, îсîбливîсті 
ïравîвиõ öіннîстеé ó ріçниõ традиöіяõ, 
антрîïîлîгічниé вимір міôів ó їõ çна-
чення як дæерел ïрава, îсîбливîсті 
слîв’янськîї ïравîвîї кóльтóри, гер-
меневтики в ïраві, мîвнîгî, міськîгî 
та іншиõ ïрîстîрів ïрава, дерæави і 
грîмадянськîгî сóсïільства; викладенî 
нîваöіéне бачення ïравîвîгî ïîрядкó, 
ïравîвîгî кîнтрактивіçмó, інôîрмаöіé-
нîї ôóнкöії ïрава, ïравîвиõ асïектів 
віéськîвîї слóæби, ïравîвîгî мислен-
ня, ïравîвîї дîïîмîги тîùî. 

Ïрî îрганічниé çв’яçîк öиõ видань 
свідчить é виîкремлення в îкремиé 
рîçділ ïитань, які стîсóються рîçвиткó 
юридичнîї îсвіти та викладання çагаль-
нîтеîретичнîї юрисïрóденöії, çîкрема 
метîдîлîгічнîгî її ïриçначення, кла-
сичнîї юридичнîї îсвіти та її рîçвиткó, 
твîрчîгî õарактерó юридичнîї ïедагî-
гіки, çастîсóвання юридичниõ теõнî-
лîгіé ó ïідгîтîвöі юристів, îсîбливîс-
теé викладання навчальниõ дисöиïлін, 
«мîви óкраїнськîгî ïрава», «öеркîвнî-
гî ïрава», «віéськîвîгî ïрава» тîùî.

У öіé мîнîграôії ïрîстеæóється 
сïрîба надати нîвîї öіліснîсті, вçає-
мîïîв’яçанîсті ïлюраліçмó варіаöіé і 
ïлîùин рîçкриття «ïанîрами» çагаль-
нîтеîретичнîї юрисïрóденöії, яка сïî-
нóкала дî їõ відïîвіднîгî ïереîсмис-
лення, виявлення é дîслідæення нîвиõ 
асïектів, çв’яçків, ракóрсів, ïрîблем, 
властивîстеé абî рîçширення кîла чи-
тачів, які мîгли îçнаéîмитися ç ними, 
дîдаткîвîгî виçнання череç ïóблікаöії 
в автîритетниõ виданняõ, інîçемнîю 
мîвîю тîùî. Òак, нîві îбрії надають-
ся ó 2013–2014 рîкаõ Þ.М. Обîрî-
тîвим ïîдальшіé кîнöеïтóаліçаöії та 
рîçв’яçанню вæе раніше îкреслениõ 
ïрîблем: çагальнîтеîретичніé юри-
сïрóденöії, свîєріднîсті óкраїнськîгî 
ïрава, éîгî ïрîстîрîвіé çóмîвленî-
сті (місöю рîçвиткó) та öивіліçаöіéніé 
ідентиôікаöії, рîçгîртанню метîдîлîгії 
юрисïрóденöії, вçаємîвïливам теîре-
тичнîгî «îбраçó» дерæави та реаліé її 
існóвання, такіé властивîсті ïрава, як 
надіéність, які ïóблікóються ó всеó-
країнськиõ виданняõ «Ïравî України», 

«Þридичниé вісник», кîлективніé мî-
нîграôії НАÏрУ «Ïравîва дîктрина 
України» тîùî. 

Ïîдібні дîслідæення çдіéснюють-
ся é іншими ïредставниками шкîли, 
реçóльтати якиõ îïрилюднюються в 
наóкîвиõ статтяõ, теçаõ наóкîвиõ кîн-
ôеренöіé тîùî. Ðеçóльтатîм кîлектив-
нîгî îсмислення нîваöіéнîї îрієнтаöії 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії як 
сóчаснîї теîрії дерæави і ïрава стала 
мîнîграôія «Креативність çагальнî-
теîретичнîї юрисïрóденöії» (2015), ó 
ïередмîві дî якîї її автîрами ïідкрес-
люється, ùî в сóчасниõ óмîваõ і на-
ïрямаõ рîçвиткó óкраїнськîї юрисïрó-
денöії «дîсить õарактерним вистóïає 
дîслідниöькиé çаïал óчениõ Одеськîї 
шкîли ïрава, які ïредставляють çа-
гальнîтеîретичнó юрисïрóденöію, рîç-
рîбки якиõ óсе частіше îôîрмлюють-
ся в кîнöеïтóальні ідеї, метîдîлîгічні 
ïринöиïи, ïравîві і дерæавні öіннîсті і 
нîрми, які відïîвідають сóчасніé еïîсі 
ïîстмîдернó і îсîбливîстям існóвання 
в ніé сóвереннîї України».

Викîристîвóючи рîçóміння креатив-
нîсті сóчаснîї юрисïрóденöії ïîданîї в 
öіé мîнîграôії та враõîвóючи çаçна-
чене виùе, мîæна çаçичити, ùî саме 
для Одеськîї наóкîвî-ïедагîгічнîї шкî-
ли çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
ïритаманнî «çвільнення юридичниõ 
дîслідæень від дîгматиçîванîсті сте-
реîтиïів ïравîвîгî мислення, беçïîсе-
реднє çвернення дî традиöіé, нîрм та 
інститóтів ïравîвîї сïадùини і їõ твîр-
че викîристання в óмîваõ нîвîгî часó, 
відстîювання власнîї (óкраїнськîї) 
ïравîвîї ідентичнîсті, дерæавнîї öіліс-
нîсті é самîóïравлінськîгî місöевîгî 
ріçнîманіття».

Кîнöеïтóаліçаöія çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії в інтерïретаöії öієї 
шкîли не є дîгматичнîю, çакритîю, 
çавершенîю, навïаки, є çдатнîю і внó-
трішньî îрієнтîванîю на ïîдальшиé 
рîçвитîк. За реçóльтатами наóкîвиõ 
дîслідæень, які çдіéснюються ïред-
ставниками öієї шкîли, наóкîвиõ рîç-
відîк іншиõ наóкîвöів, які çдіéснюють 
свîї наóкîві ïîшóки в кîнöеïтóальнîмó  
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ïîлі çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії чи ïід її вïливîм, çакладають-
ся ïерсïективні наïрями ïîдальшиõ 
дîслідæень, вîни стають îснîвîю на-
óкîвîгî ïрîгнîçóвання, ïланóвання 
наóкîвиõ дîслідæень. Òак, ó ïланаõ 
наóкîвиõ дîслідæень Академії та її 
каôедри теîрії дерæави і ïрава (і не 
тільки їõ) ïередбаченî ниçкó çаõîдів, 
сïрямîваниõ на ïîдальшиé рîçвитîк 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії, 
яка вæе ïерестає бóти лише кîнöеï-
тóальним баченням теîрії дерæави та 
ïрава, а набóває властивîстеé кîнкре-
тиçîванîгî, внóтрішньî óçгîдæенîгî, 
метîдîлîгічнî вивіренîгî і ïрактичнî 
çначóùîгî наóкîвîгî çнання. Ïрикла-
дîм öьîгî мîæóть бóти наïрями наó-
кîвиõ дîслідæень, які реаліçóються в 
меæаõ дисертаöіéниõ дîслідæень на 
çдîбóття наóкîвиõ стóïенів кандидата 
é дîктîра юридичниõ наóк: дерæава і 
ïравî в ïраöяõ О.В. Сóрілîва, дерæав-
нî-ïриватне ïартнерствî, класиôікаöії 
ïравîвиõ інститóтів, властивîсті ïра-
вîгî æиття, ïравîвîї ïîлітики, елек-
трîнна дерæава, інститóти é ôóнкöії 
сóчаснîї дерæави, ïравîва нîрматив-
ність óкраїнськîгî ïрава, інтегративна 
ïравîва система, дæерела ïрîöесóаль-
нîгî ïрава України, дóаліçм сóчаснîгî 
ïрава, кîнтрактивіçаöія меõаніçмó дії 
ïрава, трансôîрмаöія дерæави в óмî-
ваõ глîбаліçаöії, ïравîвиõ теçаóрóсів 
та інші ïрîблеми çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії.

Висновки. Беçóмîвнî, не мîæна 
скаçати, ùî çаïрîïîнîване для рîç-
глядó наóкîве бачення çмістîвîгî на-
ïîвнення é ïерсïектив рîçвиткó теîрії 
дерæави і ïрава є єдинî мîæливим і 
дîöільним, як, власне, і сама кîнöеï-
öія çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії, 
її ïредставники не ïретендóють на öе. 
Сьîгîдні на ïîстрадянськîмó ïрîстîрі 
ваæкî виçначити якóсь іншó наóкîвó 
шкîлó рîçóміння çагальнîї теîрії дер-
æави і ïрава, яка б мала такиé рівень 
наóкîвîгî çабеçïечення, масив ïóблі-
каöіé, бóла численнîю çа óчасниками, 
õарактериçóвалася öілісністю, кîнöеï-
тóальністю і ïлюраліçмîм сïриéняття 

çагальнîї теîрії дерæави і ïрава, на та-
кîмó рівні çаïрîвадæена в навчальниé 
ïрîöес, виçнана наóкîвîю сïільнîтîю 
в її кîнöеïтóальнîмó баченні çагаль-
нîтеîретичниõ ïрîблем îсмислення é 
рîçвиткó дерæави і ïрава, наéбільш 
ïîвнî îõîïлювала такó ôîрмó інститó-
öіîналіçаöії наóки, як наóкîва шкîла, 
мала ïерсïективи ïîдальшîгî свîгî 
рîçвиткó тîùî. І в öьîмó асïекті Одесь-
ка наóкîва шкîла çагальнîтеîретичнîї 
юрисïрóденöії мîæе é має слóгóвати 
ïрикладîм, çраçкîм, мîделлю для ін-
шиõ шкіл.

І мîæна лише ïîбаæати наóкîвöям 
öієї шкîли та її ïриõильникам твîрчîї 
наснаги é ïîдальшиõ óсïіõів, ïрагнен-
ня çберігати власні традиöії та наïîв-
нювати свîї наóкîві дîслідæення нîва-
öіями.

На çавершення, враõîвóючи çна-
чниé îбсяг ïраöь, ó якиõ висвітлюються 
реçóльтати кîнöеïтóаліçаöії çагальнî-
теîретичнîї юрисïрóденöії ïредстав-
никами Одеськîї наóкîвî-ïедагîгічнîї 
шкîли, мîæна é дîöільнî навести лише 
îснîвні ïраöі, в якиõ наéбільш ïîвнî 
відбиваються такі її властивîсті, як кî-
лективність і креативність:

Ключові слова: çагальнîтеîретич-
на юрисïрóденöія, Одеська шкîла ïра-
ва, теîрія дерæави і ïрава.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà íàóêîçíàâ-
÷îìó âèì³ðó ñòàíîâëåííÿ шêîëè 
çàãàëüíîòåîðåòè÷íîї юðèñïðóäåí-
ö³ї â Нàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ 
«Îäåñüêà юðèäè÷íà àêàäåì³ÿ». Âèÿâ-
ëÿюòüñÿ ìåòîäîëîã³÷í³, ïåäàãîã³÷í³ 
òà íàóêîâ³ ï³äâàëèíè її ôîðìóâàííÿ 
é ðîçâèòêó. Îêðåìà óâàãà ïðèä³ëåíà 
ïèòàííÿì íàïðÿì³â íàóêîâèх äîñë³-
äæåíü шêîëè çàãàëüíîòåîðåòè÷íîї 
юðèñïðóäåíö³ї òà її ïåðñïåêòèâàì ó 
äèñêóðñèâíîìó ïîë³ â³ò÷èçíÿíîї юðè-
ñïðóäåíö³ї.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà íàóêîâåä÷å-
ñêîìó èçìåðåíèю ñòàíîâëåíèÿ шêî-
ëы îáщåòåîðåòè÷åñêîé юðèñïðóäåí-
öèè â Нàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå 
«Îäåññêàÿ юðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ». 
Âыÿâëÿюòñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå, ïå-
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äàãîãè÷åñêèå è íàó÷íыå îñíîâы åå 
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ. Îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëåíî âîïðîñàì íàïðàâ-
ëåíèé íàó÷íых èññëåäîâàíèé шêîëы 
îáщåòåîðåòè÷åñêîé юðèñïðóäåíöèè 
è åå ïåðñïåêòèâàì â äèñêóðñèâíîì 
ïîëå îòå÷åñòâåííîé юðèñïðóäåíöèè.

The article is devoted to the doctri-
nal measurement of becoming of gen-
eral theoretical jurisprudence school at 
the National University “Odessa Law 
Academy”. The methodological, peda-
gogical and scientific foundations of 
this school as well as its formation and 
development are highlighted. Special 
attention is paid to areas of research 
of the school of general theoretical ju-

risprudence and its perspectives in the 
discursive field of domestic legal doc-
trine.
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ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У сóчасниõ óмîваõ регóлювання сó-
сïільниõ віднîсин îднîгî лише ïриéнят-
тя çакîнó недîстатньî. Ïравîтвîреöь 
має öікавитися реçóльтатами свîєї ді-
яльнîсті, тîмó мîнітîринг якîсті çакîнî-
давства та ïрактики éîгî çастîсóвання ç 
метîю виявлення недîліків і ïîдальшî-
гî вдîскîналення нîрмативнî-ïравîвîї 
баçи має бóти системнîю é ïîстіéнîю 
ôóнкöією îрганів ïóблічнîї влади.

Свîгî часó теîретичні ïитання ïравî-
вîгî мîнітîрингó дîслідæóвалися такими 
наóкîвöями, як О.Л. Бîгінич, О.В. Бîга-
чîва, А.Ï. Заяöь, О.В. Заéчóк, В.В. Кîïєé-
чикîв, О.Л. Кîïиленкî, В.Н. Кóдрявöев, 
Ï.М. Любченкî, Н.Ð. Ниæник, Н.М. Оні-
ùенкî, Ï.М. Ðабінîвич, В.М. Селіванîв, 
О.Ô. Скакóн, Þ.М. Òîдика, Þ.С. Шем-
чóшенкî, Л.С. Явич та ін. Ïрîте вартî 
кîнстатóвати, ùî ïитання метîдîлîгіч-
нîгî çабеçïечення é інститóöіîналіçаöії 
öієї діяльнîсті дîсі не вирішені, і öе стри-
мóє ïідвиùення якîсті наöіîнальнîгî çа-
кîнîдавства. 

Метîю статті є висвітлення сóчас-
нîгî станó çдіéснення мîнітîрингó 
çакîнîдавства та ïрактики éîгî çастî-
сóвання в Україні é виçначення ïер-
сïектив метîдичнîгî та îрганіçаöіéнî-
гî çабеçïечення öієї діяльнîсті. 

Ще в 1994 р. Ïреçидія Верõîвнîї 
Ðади України в Ïîстанîві «Ïрî вïî-
рядкóвання îрганіçаöії і çдіéснення 
çакîнîдавчîгî ïрîöесó Верõîвнîю Ðа-
дîю України» [1] кîнстатóвала ниçкó 
ïрîблем, ïîв’яçаниõ іç ïрактикîю îр-

ганіçаöії çакîнîдавчîгî ïрîöесó. За-
çначалîся, ùî ïриéняття é óнесення 
çмін дî çакîнîдавчиõ актів нерідкî 
ведеться на недîстатньîмó наóкîвîмó, 
метîдичнîмó та юридичнî-теõнічнîмó 
рівняõ іç багатьма неóçгîдæенîстями. 
Закîнîдавчî не відïраöьîванî меõа-
ніçм реаліçаöії çакîнів, кîнтрîлю çа їõ 
викîнанням, не óсóнóтî ôактів дóблю-
вання é сóïеречнîстеé міæ îкремими 
нîрмами. Гîлîвнîю ïричинîю такîгî 
станó çдіéснення çакîнîдавчîї ôóнкöії 
виùим îрганîм дерæавнîї влади Укра-
їни є ïередóсім відсóтність наóкîвî 
îбґрóнтîванîї системи óïравління çа-
кîнîдавчим ïрîöесîм, яка ïередбачала 
б, ïî-ïерше, ïланóвання çакîнîтвîр-
чîї діяльнîсті; ïî-дрóге, її îïеративне 
регóлювання ç óраõóванням îсîбли-
вîстеé кîнкретниõ ôîрм öієї діяльнî-
сті; ïî-третє, ïланîмірнó беçïерервнó 
кîнтрîльнî-аналітичнó рîбîтó, яка ïе-
редбачає ствîрення системи кîнтрîлю 
çа вïрîвадæенням çакîнîдавчиõ актів 
та аналіç їõ еôективнîсті. Мîва éде 
ïрî системó, яка давала б çмîгó çдіéс-
нювати çакîнîдавчó ôóнкöію влади 
кîмïлекснî, виõîдячи, ç îднîгî бîкó, 
ç îб’єктивнî існóючиõ îсîбливîстеé 
наявнîгî станó сóсïільниõ віднîсин, 
ùî регóлюються çакîнîм, сóчасниõ і 
ïерсïективниõ ïîтреб сóсïільства é 
дерæави, які вимагають свîгî ïравîвî-
гî регóлювання, та чиннîї çакîнîдавчîї 
баçи, ç іншîгî – ç наявниõ îрганіçаöіé-
нî-теõнічниõ, інôîрмаöіéнî-теõнîлîгіч-
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ниõ, матеріальнî-ôінансîвиõ çасîбів і 
кадрîвîгî ïîтенöіалó, ùî мîæóть бóти 
çалóчені дî çакîнîтвîрення на сóчас-
нîмó етаïі. Нарешті, ïîтрібна система, 
яка сïиралася б на раöіîнальнó ïрî-
öедóрó ôîрмóвання é óдîскîналення 
нîрмативнîї, ïередîвсім çакîнîдавчîї, 
баçи. Неîбõідність ïідвиùення ïрîдóк-
тивнîсті та якîсті çакîнîтвîрчîї діяль-
нîсті вимагає ïринöиïîвîї ïеребóдîви 
теõнîлîгії é îрганіçаöії çакîнîдавчîгî 
ïрîöесó. Цілкîм ïîгîдæóємîсь іç та-
кîю критичнîю õарактеристикîю çа-
кîнîдавчîгî ïрîöесó, наданîю ùе в 
1994 р. та актóальнîю é дîсі. 

Сьîгîдні ïравîвиé мîнітîринг в 
Україні çдіéснюють ріçні сóб’єкти, але 
відчóвається відсóтність меõаніçмів 
вçаємîдії дерæавниõ îрганів іç дîслі-
дæення якîсті é еôективнîсті дії нîр-
мативниõ актів. Наслідкîм є ниçка рîç-
ріçнениõ нîрмативнî-ïравîвиõ актів, 
ùî регламентóють öю сôерó, наявність 
дóблюючиõ стрóктóр в îрганаõ дер-
æавнîї влади, невиçначеність їõніõ ïî-
внîваæень, невïîрядкîваність і відсóт-
ність систематиçаöії ïрîïîçиöіé ùîдî 
вдîскîналення çакîнîдавства é багатî 
іншîгî, ùî ïідтвердæóє недîскîналість 
çвîрîтниõ çв’яçків міæ ïравîтвîрен-
ням і ïравîçастîсóванням.

Відïîвіднî дî Ïîлîæення ïрî ïîря-
дîк рîбîти ó Верõîвніé Ðаді України 
іç ïрîектами çакîнів, ïîстанîв, іншиõ 
актів Верõîвнîї Ðади України, çакîни, 
ùî ïîвертаються ç ïідïисó Ïреçиден-
та України, ïідлягають îбîв’яçкîвîмó 
скерóванню Гîлîвîю Верõîвнîї Ðади 
України дî кîмітетó Верõîвнîї Ðади 
України, на якиé ïîкладається аналіç 
ïрактики çастîсóвання відïîвідниõ çа-
кîнîдавчиõ актів. Ïісля набрання чин-
нîсті çакîнîм України аïарат Верõîв-
нîї Ðади України раçîм іç відïîвідним 
секретаріатîм гîлîвнîгî кîмітетó веде 
сïравó çакîнó, дî якîї включаються, 
çîкрема, ïриéнятиé Верõîвнîю Ðадîю 
України ïлан îрганіçаöіéниõ, кадрîвиõ, 
матеріальнî-теõнічниõ, ôінансîвиõ, ін-
ôîрмаöіéниõ çаõîдів для реаліçаöії ïî-
лîæень ïриéнятîгî çакîнó, а такîæ ïî-
відîмлення, ùî надіéшли дî Верõîвнîї 

Ðади України, ïрî õід викîнання öьîгî 
ïланó Кабінетîм Міністрів України; ïî-
відîмлення, які надіéшли ç Верõîвнîгî 
Сóдó України, виùиõ сïеöіаліçîваниõ 
сóдів України, Міністерства юсти-
öії України, Генеральнîї ïрîкóратóри 
України, іншиõ îрганів дерæавнîї вла-
ди, îрганів місöевîгî самîврядóвання, 
а такîæ ó раçі надõîдæення їõніõ ïрî-
ïîçиöіé ùîдî ïідвиùення еôективнîсті 
дії öьîгî çакîнó [2]. Оскільки деïóтати 
наділені ïравîм ствîрювати çакîни, тî 
öілкîм ïрирîднî, ùî в ниõ має бóти 
ïравî на вивчення реçóльтатів їõ çа-
стîсóвання на ïрактиöі. Ïрîôесіéниé 
ïарламентськиé кîнтрîль çа ôóнкöі-
îнóванням нîрмативниõ актів сïрияє 
свîєчаснîмó ïриéняттю актóальниõ 
çакîнîдавчиõ рішень ç метîю çабеçïе-
чення стіéкîгî сîöіальнîгî рîçвиткó 
сóсïільства [3, c. 257; 263]. Дî речі, ùе 
Ш.Л. Мîнтеск’є çаçначав, ùî çакîнî-
давча влада ïîвинна мати ïравî é має 
рîçглядати, як саме ïривîдяться в дію 
ствîрені нею çакîни [4, с. 144]. 

Завдання ïрîведення ïравîвîгî мî-
нітîрингó України викîнóє Інститóт 
çакîнîдавства Верõîвнîї Ðади України 
як баçîва óстанîва наóкîвî-ïравîвîгî 
çабеçïечення çакîнîдавчîї діяльнîсті 
Верõîвнîї Ðади України. Інститóт çдіéс-
нює ïідгîтîвкó ïрîектів ïерсïективниõ і 
ïîтîчниõ дерæавниõ ïрîграм çакîнîïрî-
ектниõ рîбіт Верõîвнîї Ðади України, 
ïідгîтîвкó ïрîектів çакîнів іç наéваæ-
ливішиõ ïитань рîçвиткó сóсïільства é 
дерæави та їõ наóкîве îбґрóнтóвання; 
ïрîвîдить наóкîві ексïертиçи ïрîектів 
çакîнîдавчиõ актів тîùî. Для викîнання 
öиõ çавдань ôаõівöі Інститóтó çдіéсню-
ють ôóндаментальні та ïрикладні дîслі-
дæення рîçвиткó çакîнîдавства Украї-
ни, аналіçóють еôективність меõаніçмó 
çастîсóвання чиннîгî çакîнîдавства, 
рîçрîбляють ïрîïîçиöії ùîдî óсóнення 
неóçгîдæенîстеé і сóïеречнîстеé міæ îк-
ремими актами çакîнîдавства é çаïîвне-
ння в ньîмó ïравîвиõ ïрîгалин [5]. Крім 
тîгî, ïитання еôективнîсті çакîнîдав-
ства вивчаються в меæаõ ïîстіéнî діючî-
гî навчальнîгî кóрсó «Закîнîтвîрчість» 
Українськîї шкîли çакîнîтвîрчîсті  
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Інститóтó çакîнîдавства Верõîвнîї Ðади 
України. Але вартî çвернóти óвагó на те, 
ùî викîнання такîї ваæливîї ôóнкöії, як 
ïравîвиé мîнітîринг, ïîкладенî на Ін-
ститóт çакîнîдавства, якиé є неïрибóт-
кîвîю îрганіçаöією та не має владниõ 
ïîвнîваæень.

Викîнання çакîнів України çабеç-
ïечóють такîæ міністерства, інші öен-
тральні é місöеві îргани викîнавчîї 
влади, Ðада міністрів Автîнîмнîї Ðес-
ïóбліки Крим, ïрî ùî çаçначені îрга-
ни ïисьмîвî інôîрмóють Кабінет Міні-
стрів України, але в тîмó раçі, якùî 
така вимîга ïередбачена ïланами îрга-
ніçаöії ïідгîтîвки ïрîектів актів, неîб-
õідниõ для çабеçïечення їõ реаліçаöії. 
Секретаріат Кабінетó Міністрів çдіéс-
нює кîнтрîль çа свîєчасним ïîданням 
îрганами викîнавчîї влади ïрîектів 
çакîнів для ïідгîтîвки їõ дî рîçглядó 
Кабінетîм Міністрів і çдіéснює мîні-
тîринг викîнання îрганами викîнав-
чîї влади ïланів îрганіçаöії ïідгîтîвки 
ïрîектів актів, неîбõідниõ для çабеç-
ïечення реаліçаöії çакîнів України.  
Ïрî реçóльтати кîнтрîлю та мîнітî-
рингó Секретаріат Кабінетó Мініст-
рів України систематичнî інôîрмóє 
Ïрем’єр-міністра [6].

Ваæливó рîль в îöінюванні еôек-
тивнîсті çакîнîдавчîгî вïливó відіграє 
Міністерствî юстиöії України. Відïî-
віднî дî Ïîлîæення ïрî Міністерствî 
юстиöії України [7], öентральниé îрган 
викîнавчîї влади, çîкрема, рîçрîбляє 
ïрîïîçиöії ùîдî вдîскîналення çакî-
нîдавства та ïîдає їõ ó встанîвленîмó 
ïîрядкó на рîçгляд Кабінетîві Міні-
стрів України. 

Дî 2012 р. îöінкó еôективнîсті çа-
кîнîдавства çдіéснював Центр ïравîвîї 
реôîрми та çакîнîïрîектниõ рîбіт ïри 
Міністерстві юстиöії України. На Центр 
ïîкладалися ôóнкöії îрганіçаöії рîçрî-
блення кîнöеïöіé, ïрîектів актів çакî-
нîдавства ç ïитань рîçвиткó сóсïіль-
ства é дерæави, çдіéснення наóкîвîгî їõ 
îбґрóнтóвання, кîîрдинаöія діяльнîсті 
öентральниõ îрганів викîнавчîї влади, 
наóкîвиõ óстанîв і виùиõ навчальниõ 
çакладів України ó сôері ïідгîтîвки çа-

кîнîïрîектів. Центр ïравîвîї реôîрми 
é çакîнîïрîектниõ рîбіт, відïîвіднî дî 
ïîкладениõ на ньîгî çавдань, çîкрема, 
гîтóвав на îснîві вивчення світîвîгî 
дîсвідó óçагальнені ïрîïîçиöії ùîдî 
кîнöеïтóальнîгî рîçвиткó çакîнîдав-
ства України та їõ наóкîве îбґрóнтóван-
ня; аналіçóвав еôективність меõаніçмó 
çастîсóвання чиннîгî çакîнîдавства, 
гîтóвав ïрîïîçиöії ùîдî éîгî вдîскîна-
лення; гîтóвав çа дîрóченням Верõîвнîї 
Ðади України, Ïреçидента України, Ка-
бінетó Міністрів України, Міністерства 
юстиöії України виснîвки стîсîвнî дî-
öільнîсті ïриéняття нîвиõ çакîнîдавчиõ 
та іншиõ нîрмативниõ актів іç їõ ïра-
вîвим îбґрóнтóванням; рîçрîбляв і ïî-
давав дî Міністерства юстиöії України 
ïрîïîçиöії ùîдî óсóнення неóçгîдæенî-
стеé, сóïеречнîстеé міæ актами çакîнî-
давства é çаïîвнення в ньîмó ïравîвиõ 
ïрîгалин; вивчав дîсвід îрганіçаöії та 
ïрîведення çакîнîïрîектниõ рîбіт çа-
рóбіæниõ країн для викîристання еôек-
тивниõ éîгî ôîрм ó ïрактиöі ïідгîтîвки 
ïрîектів актів çакîнîдавства [8]. Але, 
відïîвіднî дî Ïîстанîви Кабінетó Міні-
стрів України від 6 червня 2012 р. [9], 
діяльність Центрó ïравîвîї реôîрми é 
çакîнîïрîектниõ рîбіт ïри Міністерстві 
юстиöії ïриïиненî, ствîрениé æе на 
çамінó Кîîрдинаöіéниé öентр ç ïитань 
ïравîвîї дîïîмîги вкаçані виùе çавдан-
ня не викîнóє.

Огляд ïîтîчнîгî çакîнîдавства свід-
чить, ùî сóчасниé стан ïравîвîгî мî-
нітîрингó в Україні õарактериçóється 
ïереваæнî раçîвими çаõîдами, ó éîгî 
ïрîведенні відсóтніé складник, ùî кîîр-
динóє та óçагальнює реçóльтати, çдатниé 
îчîлити öеé наïрям діяльнîсті в дерæа-
ві. Для налеæнîї îрганіçаöії ïравîвîгî 
мîнітîрингó неîбõідниé не ситóативниé 
аналіç даниõ çастîсóвання нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів на ïевнó датó, а éîгî 
систематичне ïрîведення в ïîстіéнîмó 
реæимі, ґрóнтóючись на єдиніé метîдиöі 
та відïîвідаючи вимîгам кîмïлекснîсті, 
çагальнîсті é системнîсті. Неîбõіднî 
кîнсîлідóвати діяльність ріçниõ сóб’єк-
тів мîнітîрингó ç метîю ïîдîлання беç-
системнîсті в öіé сôері, ç метîю ïідви-
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ùення еôективнîсті ïравîтвîрчîсті та її 
реçóльтатів [10]. Ôîрмóвання ïîстіéнî 
діючîгî îрганіçаöіéнîгî меõаніçмó ïра-
вîвîгî мîнітîрингó дасть çмîгó çабеçïе-
чити öілесïрямîваниé çбір інôîрмаöії, 
îтримання якîї в îïеративнîмó реæимі 
є неîбõідним для îтримання дîстîвірниõ 
відîмîстеé ïрî õід реаліçаöії çакîнîдав-
ства, ïриéняття ïравильниõ ïравîтвîр-
чиõ рішень, дîсягнення ïîставлениõ ó 
нîрмативниõ актаõ öілеé. 

Сьîгîдні вïрîвадæення ïравîвîгî 
мîнітîрингó çіштîвõóється ç ïевними 
складнîùами, а саме: ç відсóтністю на-
леæнîгî нîрмативнîгî çабеçïечення, 
недîстатньîю наóкîвî-метîдîлîгічнîю 
баçîю, невідïраöьîваністю метîдик ïрî-
ведення ïравîвîгî мîнітîрингó, нена-
леæнîї кîîрдинаöії діяльнîсті сóб’єктів 
мîнітîрингó, недîскîналістю меõаніçмó 
реаліçаöії реçóльтатів мîнітîрингó. З 
метîю ïîкраùення ситóаöії неîбõіднî 
рîçрîбити ïîрядîк і метîдикó îрганіçа-
öії та ïрîведення ïравîвîгî мîнітîрингó 
îрганами ïóблічнîї влади; óдîскîнали-
ти меõаніçм вçаємîдії îрганів ïóблічнîї 
влади в галóçі ïрîведення ïравîвîгî 
мîнітîрингó; ствîрити дієвиé меõаніçм 
óïрîвадæення наóкîвî-ïрактичниõ ре-
кîмендаöіé ïрîведенîгî мîнітîрингó в 
діяльність îрганів ïóблічнîї влади; ïри-
ділити налеæнó óвагó îрганіçаöії та ïрî-
веденню наóкîвî-дîслідниöькиõ рîбіт іç 
ïитань ïравîвîгî мîнітîрингó.

Для вïрîвадæення ïравîвîгî мî-
нітîрингó як системнîї, ïланîвîї, ïî-
стіéнîї діяльнîсті îрганів ïóблічнîї 
влади неîбõіднî çакріïити її на нîрма-
тивнîмó рівні, шляõîм ïриéняття Ïî-
лîæення ïрî ïравîвиé мîнітîринг та 
метîдикó éîгî çдіéснення. Для ïліднîї 
рîбîти в öіé сôері неîбõіднî виçначити 
ïрîведення ïравîвîгî мîнітîрингó як 
ïîстіéнó ôóнкöію é ïîкласти îбîв’я-
çîк її îрганіçаöії та кîîрдинаöії на 
Міністерствî юстиöії України çі вста-
нîвленням îбîв’яçкó ïідгîтîвки ïланó 
çаõîдів ùîдî реаліçаöії нîвиõ çакîнів, 
îöінювання еôективнîсті їõ реаліçаöії 
ç включенням викîнання такиõ ïланів 
дî ïîкаçників еôективнîсті діяльнîсті 
îрганів ïóблічнîї влади. 

Неîбõіднî вибóдóвати çвîрîтніé 
çв’яçîк іç сóб’єктами мîнітîрингó, 
встанîвити îбîв’яçкîвість рîçглядó 
îтриманиõ від ниõ реçóльтатів, стрîки 
рîçглядó, мîæливість наïравлення їõ 
çа кîмïетенöією, îбîв’яçкîвість îбна-
рîдóвання виснîвків, рîçміùення на 
îôіöіéниõ саéтаõ тîùî. Крім тîгî, ïî-
трібнî ïередбачити, ùî якùî виснîвки 
та рекîмендаöії ïравîвîгî мîнітîрингó 
не враõîвані îрганами ïóблічнîї влади, 
тî має бóти ïідгîтîвленî інôîрмаöію 
кîмïетентнîгî îрганó ïрî ïричини é 
ïідстави їõ ігнîрóвання. 

Ïîлîæення ïрî ïравîвиé мîнітî-
ринг та ïрактикó éîгî çдіéснення має 
виçначити ïравîвиé мîнітîринг як 
кîмïлекснó, ïланîвó, ïîстіéнó діяль-
ність îрганів ïóблічнîї влади в меæаõ 
свîїõ ïîвнîваæень çі çбîрó, óçагаль-
нення, аналіçó é îöінювання інôîрмаöії 
ïрî чинне çакîнîдавствî та ïрактикó 
éîгî çастîсóвання для çабеçïечення 
ïриéняття, çміни абî виçнання такими, 
ùî втратили чинність (скасóвання), 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів. 

Здіéснення ïравîвîгî мîнітîрингó 
включає такі етаïи: ïідгîтîвчиé етаï 
(виçначення îб’єкта, рîçрîбка ïланó, 
виçначення метîдів, часó ïрîведення); 
беçïîсереднє ïрîведення мîнітîрингó 
(çбір інôîрмаöії, çвіти ïредставників 
îрганів ïóблічнîї влади та îïитóван-
ня ïредставників інститóтів грîмадян-
ськîгî сóсïільства, аналіç наóкîвî-дî-
слідниöькîї діяльнîсті); óçагальнення 
é системниé аналіç çібранîї інôîрмаöії 
(вивчення çібраниõ матеріалів, îöіню-
вання станó та динаміки ïевнîї сôери 
çакîнîдавства, рîçрîбка відïîвідниõ 
наóкîвî-îбґрóнтîваниõ виснîвків і ре-
кîмендаöіé); îбнарîдóвання реçóльтатів 
ïравîвîгî мîнітîрингó (îбгîвîрення в 
ширîкîмó кîлі сïеöіалістів, ексïертів, 
грîмадськîсті, рîçрîбка îстатîчниõ 
варіантів рекîмендаöіé ùîдî вдîскî-
налення çакîнîдавства é ïîліïшення 
ïравîçастîсîвнîї ïрактики, наïравлен-
ня реçóльтатів сóб’єктам çакîнîдавчîї 
ініöіативи, çаöікавленим îсîбам, îïó-
блікóвання в çасîбаõ масîвîї інôîрмаöії 
та на îôіöіéниõ саéтаõ îрганів ïóбліч-
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нîї влади); ïідгîтîвка ïрîïîçиöіé ùîдî 
системнîгî вдîскîналення нîрмативнîї 
баçи é кîригóвання ïрактики ïравîçа-
стîсóвання, складання ïрîгнîçів ïрî на-
ïрями рîçвиткó çакîнîдавства; втілення 
îтриманиõ реçóльтатів.

Ïід час çдіéснення ïравîвîгî мîнітî-
рингó має викîристîвóватися ïрактика 
сóдів çагальнîї юрисдикöії; ïрактика 
діяльнîсті міністерств, іншиõ öентраль-
ниõ і місöевиõ îрганів викîнавчîї влади; 
інôîрмаöія ïрî ïрактикó çастîсóвання 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів України, яка 
надіéшла від Генеральнîї ïрîкóратóри 
України, Уïîвнîваæенîгî Верõîвнîї 
Ðади України ç ïрав людини, Ðаõóнкîвîї 
ïалати, Центральнîї вибîрчîї кîмісії, 
Наöіîнальнîгî банкó України, дерæав-
ниõ ïідïриємств, óстанîв, îрганіçаöіé і 
дерæавниõ гîсïîдарськиõ îб’єднань, на-
вчальниõ çакладів, îрганів місöевîгî са-
мîврядóвання; інôîрмаöія, яка надіéшла 
від грîмадськиõ, наóкîвиõ, ïравîçаõис-
ниõ та іншиõ îрганіçаöіé та óстанîв; ін-
ôîрмаöія, ïîчерïнóта іç çасîбів масîвîї 
інôîрмаöії; інôîрмаöія, ùî надіéшла від 
грîмадян, ç іншиõ дæерел, çîкрема ста-
тистична інôîрмаöія, îтримана на ïід-
ставі статистичниõ ïîкаçників і галóçе-
ва статистика îрганів дерæавнîї влади 
та місöевîгî самîврядóвання, а такîæ 
сîöіîлîгічна інôîрмаöія, сôîрмîвана на 
ïідставі сîöіîлîгічниõ дîслідæень.

Ïід час çдіéснення ïравîвîгî мîні-
тîрингó інôîрмаöія ïрî çакîнîдавствî 
та ïрактикó éîгî çастîсóвання має 
óçагальнюватися, аналіçóватися é îöі-
нюватися çа такими ïîкаçниками: не-
дîтримання гарантîваниõ ïрав, свîбîд 
і çакîнниõ інтересів людини та грîма-
дянина; неïîвнîта ïравîвîгî регóлю-
вання сóсïільниõ віднîсин; відсóтність 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів, неîбõід-
ність ïриéняття якиõ ïередбачена ак-
тами виùîї юридичнîї сили; наявність 
кîліçіé, сóïеречнîстеé міæ нîрмами 
нîрмативнî-ïравîвîгî акта çагальнîгî 
та сïеöіальнîгî õарактерó, ùî регóлю-
ють îднîрідні віднîсини; наявність ïî-
милîк юридикî-теõнічнîгî õарактерó, ó 
тîмó числі лîгічниõ, мîвниõ; відсóтність 
єдинîї ïîнятіéнî-термінîлîгічнîї баçи; 

невідïîвідність нîрмативнî-ïравîвîгî 
акта України міæнарîдним çîбîв’яçан-
ням; викривлення çначення ïîлîæень 
Кîнститóöії України, çакîнів та іншиõ 
ïравîвиõ актів Верõîвнîї Ðади Украї-
ни, чинниõ міæнарîдниõ дîгîвîрів, ак-
тів Ïреçидента України, актів Кабіне-
тó Міністрів України, а такîæ рішень 
Кîнститóöіéнîгî Сóдó України та Єврî-
ïеéськîгî Сóдó ç ïрав людини ïід час 
ïриéняття нîрмативнî-ïравîвîгî акта; 
недîтримання меæ кîмïетенöії îрганîм 
дерæавнîї влади ïід час ïриéняття нîр-
мативнî-ïравîвîгî акта; викривлення 
çначення ïîлîæень нîрмативнî-ïравî-
вîгî акта ïід час éîгî çастîсóвання; не-
îбґрóнтîвані абî неïравîмірні рішення, 
дії (беçдіяльність) ïід час çастîсóвання 
нîрмативнî-ïравîвîгî акта; ïîлîæення 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів, які дîçвî-
ляють рîçширювальне тлóмачення кîм-
ïетенöії îрганів дерæавнîї влади абî 
місöевîгî самîврядóвання; наявність 
ó нîрмативнî-ïравîвîмó акті кîрóïöі-
îгениõ ôактîрів; наявність чи відсóт-
ність îднакîвîї ïрактики çастîсóвання 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів; кількість і 
çміст çвернень ôіçичниõ і юридичниõ 
îсіб іç ïитань рîç’яснення нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів; кількість сóдîвиõ рі-
шень, ùî встóïили в çакîннó силó, ïрî 
çадîвîлення (відмîвó в çадîвîлені) ви-
мîг çаявників, ó çв’яçкó ç віднîсинами, 
врегóльîваними нîрмативнî-ïравîвим 
актîм, ïідстави їõ ïриéняття; кількість 
і õарактер çаôіксîваниõ ïравîïîрóшень 
ó сôері дії нîрмативнî-ïравîвîгî актó, 
а такîæ кількість виïадків ïритягнення 
винниõ îсіб дî відïîвідальнîсті. За не-
îбõіднîсті мîнітîринг мîæе бóти çдіéс-
нениé çа дîдаткîвими ïîкаçниками, які 
виçначаються міністерствами та іншими 
öентральними îрганами викîнавчîї вла-
ди абî іншими сóб’єктами, які çдіéсню-
ють мîнітîринг іç власнîї ініöіативи.

Ïідсóмîвóючи, çаçначимî, ùî ïрî-
ведення ïравîвîгî мîнітîрингó сïрияє 
öілесïрямîванîмó ïланóванню ïра-
вîтвîрчîї діяльнîсті, її кîîрдинаöії, 
óдîскîналенню ïравîçастîсîвнîї ïрак-
тики. Здіéснення ïравîвîгî мîнітîрин-
гó дає çмîгó свîєчаснî виявити ïрî-
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галини, кîліçії, неяснîсті, нетîчнîсті 
в çмісті нîрмативнî-ïравîвиõ актів, а 
такîæ лîгікî-стрóктóрні, лінгвістичні, 
гнîсеîлîгічні é інші види ïравîтвîрчиõ 
ïîмилîк [11]. 

Удîскîналення діяльнîсті ç îöіню-
вання еôективнîсті çакîнîдавства має 
стати îдним іç ïріîритетниõ наïрямів 
вітчиçнянîї дерæавнîї ïîлітики. Ця 
діяльність ïîтребóє висîкîякіснîгî îр-
ганіçаöіéнîгî, метîдîлîгічнîгî та ме-
тîдичнîгî çабеçïечення; кîмïлекснîгî 
é ïîстіéнîгî çастîсóвання еôективниõ 
çасîбів óдîскîналення ïîлітикî-ïравî-
вîгî реôîрмóвання; ïеревірки на реа-
ліçîваність теîретичниõ наïраöювань і 
наóкîвî-ïрактичниõ рекîмендаöіé.

Ключові слова: ïравîвиé мîнітî-
ринг, ïравîтвîрчість, ïравîçастîсóван-
ня, еôективність çакîнîдавства.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ñó÷àñíîìó 
ñòàíó é ïåðñïåêòèâàì ïðàâîâîãî 
ìîí³òîðèíãó â Уêðàїí³. Нàäàíî âè-
çíà÷åííÿ ïðàâîâîãî ìîí³òîðèíãó, â³-
äîêðåìëåíî åòàïè éîãî ïðîâåäåííÿ, 
ñóá’ºêòíèé òà îá’ºêòíèé ñêëàä.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà ñîâðåìåííîìó 
ñîñòîÿíèю è ïåðñïåêòèâàì ïðàâî-
âîãî ìîíèòîðèíãà â Уêðàèíå. Äàíî 
îïðåäåëåíèå ïîíÿòèю ïðàâîâîãî ìî-
íèòîðèíãà, âыäåëåíы эòàïы åãî ïðî-
âåäåíèÿ, ñóáъåêòíыé è îáъåêòíыé 
ñîñòàâ. 

The article is devoted to the current 
state and prospects of the legal moni-
toring in Ukraine. The definition of the 
legal monitoring represented, marked 
the stages of its conduct, the subjective 
and objective composition.
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КРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА  
З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ: 

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ

Стан рîçвиткó України як неçалеæ-
нîї, демîкратичнîї, сîöіальнîї та ïравî-
вîї дерæави відçначається îб’єктивнîю 
неîбõідністю реôîрмóвання криміналь-
нîї юстиöії та її îрганів, îскільки іс-
тîричні ïîдії 2013–2017 рр. (îкóïаöія  
АÐ Крим та частин Дîнеöькîї та Лó-
ганськîї îбластеé) çбільшили вимîги 
сóсïільства дî демîкратиçаöії кримі-
нальнîгî ïрîöесó та віднîвлення дî-
віри дî îрганів, які éîгî çдіéснюють. 
Ðеôîрмóвання кримінальнîї юстиöії та 
її îрганів ïîв’яçóється ç еôективнîю 
кримінальнîю ïîлітикîю ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя. Виõîдячи іç 
çагальнîгî виçначення кримінальнîї 
ïîлітики, мîæна надати éîгî кîнстрóк-
öію відïîвіднî дî ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя. Êðèì³íàëüíà ïî-
ë³òèêà ç ïðîòèä³ї çëî÷èíàì ó ñôå-
ð³ ïðàâîñóääÿ – öå ñôåðà çíàíü ïðî 
ïðè÷èíè òà íàñë³äêè â÷èíåííÿ çëî-
÷èí³â ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ, ÿê³ ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ñòðàòåã³÷íó ïðîòèä³ю ö³é 
çëî÷èííîñò³ çàñîáàìè ãðîìàäñüêîãî 
òà äåðæàâíîãî âïëèâó íà ñèñòåìíå 
ðåôîðìóâàííÿ êðèì³íàëüíîї юñòèö³ї 
íà â³ääàëåíó ïåðñïåêòèâó.

Кримінальна ïîлітика ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя мîæе бóти 
реаліçîвана череç ïриéняття та дію 
стратегіé, ïрîграм, дîгîвîрів, îкремиõ 
çакîнîдавчиõ та нîрмативнî-ïравîвиõ 
актів. Ïриéняття такиõ актів çавæди 
має метó çміни (реôîрмóвання) îк-

ремиõ меõаніçмів ïравîçастîсóвання. 
Òîмó ваæливим є те, ùî кримінальна 
ïîлітика ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя має дві ôîрми реаліçаöії: 
ïравîтвîрчó та ïравîçастîсîвнó. Еôек-
тивність ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïра-
вîсóддя çалеæна не тільки від çмістó 
ïравîтвîрчîї та ïравîçастîсîвнîї ôîрм 
реаліçаöії кримінальнîї ïîлітики, а é 
від сóб’єктнîгî складó, якиé бóде викî-
нóвати відïîвідні ôóнкöії.

Ïðàâîòâîð÷à ôîðìà êðèì³íàëüíîї 
ïîë³òèêè ç ïрîтидії çлîчинам ó сôе-
рі ïравîсóддя îõîïлює ïрîöес реôîр-
мóвання îрганів кримінальнîї юстиöії, 
ïрîöесó їõ діяльнîсті, викîнання рі-
шень для дîсягнення öілеé криміналь-
нîгî сóдîчинства череç ствîрення та 
ïриéняття çакîнîдавчиõ та іншиõ нîр-
мативнî-ïравîвиõ актів. На öьîмó рівні 
такими актами мîæóть бóти не тільки 
îкремі стратегії, ïрîграми, дîгîвîри, а 
é Кримінальниé, Кримінальниé ïрîöе-
сóальниé, Кримінальнî-викîнавчиé кî-
декси, Закîни України «Ïрî сóдîóстріé 
та статóс сóддів», «Ïрî ïрîкóратóрó», 
«Ïрî адвîкатóрó та адвîкатськó діяль-
ність» та інші. Дана ôîрма реаліçаöії 
кримінальнîї ïîлітики включає в себе 
ïевні ïрîöедóри: 1) ініöіювання ïри-
éняття абî çміни нîрмативнî-ïравîвî-
гî акта; 2) îбгîвîрення ідеї абî кîн-
öеïöії на ріçниõ рівняõ (наóкîвîмó, 
наóкîвî-ïрактичнîмó, ïрîôесіéнîмó, 
сóсïільнîмó, регіîнальнîмó, міæре-
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гіîнальнîмó, дерæавнîмó, міæнарîд-
нîмó); 3) ïриéняття нîрмативнî-ïра-
вîвîгî акта на відïîвіднîмó рівні; 
4) набрання чиннîсті нîрмативнî-ïра-
вîвим актîм; 5) кîнтрîль реаліçаöії 
ідеé, вкладениõ ó нîрмативнî-ïравîвиé 
акт; 6) ïриéняття неîбõідниõ çмін іç 
метîю дîсягнення більшîї еôективнîс-
ті ïравîçастîсóвання.

У меæаõ реаліçаöії кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя ваæливими ïîдіями ста-
лî ïриéняття кîдиôікîваниõ нîрма-
тивнî-ïравîвиõ актів: Кримінальнîгî 
кîдексó України (2001 р.) [1], Кримі-
нальнî-викîнавчîгî кîдексó України 
(2003 р.) [2] та Кримінальнîгî ïрîöесó-
альнîгî кîдексó України (2012 р.) [3]. 
Наéбільш реçîнанснîю ïîдією сталî 
ïриéняття КÏК України. Òакиé виснî-
вîк виïливає череç те, ùî КÏК України 
çаïрîвадив нîві ïідõîди, ïерш çа все, в 
реаліçаöії ïринöиïó çмагальнîсті в кри-
мінальнîмó сóдîчинстві (ïрîвадæенні). 
Ðаçîм іç тим відсóтність аïрîбаöії кî-
дексó та ширîкîгî îбгîвîрення серед 
наóкîвöів та ïрактиків ïриçвелî дî 
ïеренесення слідчîгî дî стîрîни îбви-
нóвачення та сóттєве îбмеæення éîгî 
ôóнкöіé, ïîяви ôóнкöії ïрîöесóальнîгî 
керівниöтва, череç ùî кîîрдинаöія рîç-
слідóвання кримінальниõ ïрîвадæень 
теïер леæить на ïраöівникаõ ïрîкóра-
тóри, вïрîвадæенні ôóнкöії сóдîвîгî 
кîнтрîлю та ïîяви слідчîгî сóдді, ç’яв-
ленні îсîбливиõ ïîрядків кримінальнî-
гî ïрîвадæення (наïриклад ùîдî сóд-
дів та адвîкатів). 

Сóсïільна вимîга çмін ó сîöіальніé 
та ïравîвіé сôераõ çаïóстили ïрîöе-
дóри çмінення наéбільш ваæливîї та 
вагîмîї ïравîвîї інститóöії – Кîнсти-
тóöії України. Ïричîмó сïîчаткó від-
нîвленî дію îкремиõ ïîлîæень Кîн-
ститóöії України (21 лютîгî 2014 р.), 
а ïîтім скîнöентрîванî óвагó на çмі-
ненні Кîнститóöії України в частині 
ïравîсóддя (25 листîïада 2015 р.). 
Ïершиé іç наçваниõ ïрîектів çмін дî 
Кîнститóöії України бóв ініöіéîваниé 
та набóв чиннîсті череç трагічні ïîдії 
на маéдані Неçалеæнîсті в Києві та 

ïîчаткó îкóïаöії АÐ Крим, а дрóгиé 
çакîнîïрîект, ініöіéîваниé Ïреçиден-
тîм України Ï.О. Ïîрîшенкîм череç 
«ïершîчергîвість» сóдîвîї реôîрми, 
яка має óтвердити «неçалеæність сó-
дîвîї влади, шляõîм її деïîлітиçаöії, 
для ïîсилення відïîвідальнîсті сóдîвîї 
влади ïеред сóсïільствîм, а такîæ для 
çаïрîвадæення налеæниõ кîнститóöіé-
ниõ çасад кадрîвîгî îнîвлення сóддів-
ськîгî кîрïóсó» [4].

Ðеаліçаöія сóдîвîї реôîрми беçïîсе-
редньî ïîв’яçана іç ïриéнятîю Страте-
гією сталîгî рîçвиткó «Україна – 2020» 
(сõвалена Укаçîм Ïреçидента України 
від 12 січня 2015 р. № 5). Наслідкîм 
ïриéняття Стратегії сталîгî рîçвиткó 
«Україна – 2020» сталî введення в дію 
Стратегії реôîрмóвання сóдîóстрîю, 
сóдîчинства та сóміæниõ ïравîвиõ 
інститóтів на 2015–2020 рîки (сõва-
лена Укаçîм Ïреçидента України від 
20 травня 2015 р. № 276). Іç встóïîм да-
ниõ Стратегіé кîрелюється такîæ ïри-
éняття наóкîвиõ стратегіé – Стратегії 
рîçвиткó Наöіîнальнîї академії ïравî-
виõ наóк України на 2016–2020 рîки 
[5] абî Єдинîї єврîïеéськîї ïрîграми 
рîçвиткó криміналістики дî 2025 рîкó 
«Криміналістика – 2025» [6].

Дані нîрмативнî-ïравîві акти ôіксó-
ють стан îкремиõ дерæавниõ та ïравî-
виõ інститóтів та ïрîграмó їõ реôîрмó-
вання, дîсягнення îкремиõ öілеé, як-тî: 
вïрîвадæення в Україні єврîïеéськиõ 
стандартів æиття та виõід України на 
ïрîвідні ïîçиöії ó світі (ст. 2 Стратегії 
сталîгî рîçвиткó «Україна – 2020»), 
виçначення ïріîритетів реôîрмóвання 
системи сóдîóстрîю, сóдîчинства та 
сóміæниõ ïравîвиõ інститóтів çадля 
ïрактичнîї реаліçаöії ïринöиïó верõî-
венства ïрава та çабеçïечення ôóнкöі-
îнóвання сóдîвîї влади, ùî відïîвідає 
сóсïільним îчікóванням ùîдî неçалеæ-
нîгî та сïраведливîгî сóдó, а такîæ 
єврîïеéським öіннîстям та стандартам 
çаõистó ïрав людини (ст. 2 Стратегії 
реôîрмóвання сóдîóстрîю, сóдîчинства 
та сóміæниõ ïравîвиõ інститóтів на 
2015–2020 рîки). Ôîрмóлювання такиõ 
öілеé відïîвідає öілесïрямóванню всіõ 
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видів кримінальнîї ïîлітики відïîвіднî 
дî наданиõ їõ ïîнять (рîçóмінь).

У Стратегії сталîгî рîçвиткó «Укра-
їна – 2020» ïередбаченî çдіéснення 
сóдîвîї реôîрми та реôîрми ïравî-
îõîрîннîї системи çа вектîрîм беçïе-
ки, які віднесенî дî ïершîчергîвиõ. 
Сóдîва реôîрма ïрîвîдитиметься ó 
два етаïи: ïершиé етаï – невідкладне 
îнîвлення çакîнîдавства, сïрямîване 
на віднîвлення дîвіри дî сóдîвîї вла-
ди в Україні; дрóгиé етаï – системні 
çміни в çакîнîдавстві: ïриéняття нîвîї 
Кîнститóöії України та на îснîві від-
ïîвідниõ кîнститóöіéниõ çмін – нîвиõ 
çакîнів, ùî стîсóються сóдîóстрîю та 
сóдîчинства, іншиõ сóміæниõ ïравîвиõ 
інститóтів. Òаким чинîм, сóдîва реôîр-
ма ïередбачає лише çміни в çакîнîдав-
стві України.

Метîю дерæавнîї ïîлітики ïід час 
реаліçаöії реôîрми ïравîîõîрîннîї сис-
теми çа Стратегією сталîгî рîçвиткó 
«Україна – 2020» є «кîригóвання çа-
вдань та ôóнкöіé ïравîîõîрîнниõ îрга-
нів, óïрîвадæення нîвиõ çасад ïрîõîд-
æення слóæби, нîвиõ критеріїв îöінки 
рîбîти ïравîîõîрîнöів для ïідвиùення 
рівня çаõистó ïрав і свîбîд людини, а 
такîæ інтересів сóсïільства і дерæави 
від ïрîтиïравниõ ïîсягань». Òакîæ 
ïередбачається рîçïîділення ôóнкöіé 
іç ôîрмóвання ïîлітики, ùî має çдіéс-
нюватися Міністерствîм, та реаліçаöії 
ïîлітики, ùî має çдіéснюватися îкре-
мим öентральним îрганîм викîнавчîї 
влади в системі Міністерства внóтріш-
ніõ сïрав України – Наöіîнальнîю ïî-
ліöією. У Стратегії такîæ çаçначається 
на неîбõідність çабеçïечити «ïрîçîрó 
системó кîнкóрснîгî дîбîрó îсіб на ïî-
сади, ствîрити нîвó системó атестаöії 
ïерсîналó îрганів ïравîïîрядкó, çмі-
нити ïідõîди дî ïідгîтîвки ïраöівників 
öиõ îрганів, ùî ïîвиннî çабеçïечити 
çмінó їõ ставлення дî викîнання слóæ-
бîвиõ îбîв’яçків ó наïрямі óсвідîмлен-
ня їõ як надання îïлачóваниõ дерæа-
вîю ïîслóг іç çабеçïечення насамïеред 
беçïеки кîæнîї îсîби, її îсîбистиõ та 
маéнîвиõ ïрав, сóсïільниõ та дерæав-
ниõ інтересів».

Цікавими такîæ є îчікóвані реçóль-
тати çдіéснення сóдîвîї реôîрми та 
реôîрми ïравîîõîрîннîї системи, які 
вимірюються стратегічними індикатî-
рами: 1) çа індексîм сïриéняття кî-
рóïöії, якиé рîçраõîвóє Òransparency 
International, Україна óвіéде дî 50 кра-
ùиõ дерæав світó [7]; 2) çа реçóльтата-
ми îïитóвання рівень дîвіри ексïерт-
нîгî середîвиùа (адвîкати, юристи) 
дî сóдó станîвитиме 70 відсîтків; 3) çа 
реçóльтатами çагальнîнаöіîнальнî-
гî îïитóвання рівень дîвіри грîмадян 
дî îрганів ïравîïîрядкó станîвитиме 
70 відсîтків; 4) îнîвлення кадрîвîгî 
складó дерæавниõ слóæбîвöів ó ïравî-
îõîрîнниõ îрганаõ, сóдаõ, іншиõ дер-
æавниõ îрганаõ на 70 відсîтків.

Ïðàâîçàñòîñîâíà ôîðìà ðåàë³çà-
ö³ї êðèì³íàëüíîї ïîë³òèêè ç ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя îõîïлює 
ïрîöес реôîрмóвання îрганів кримі-
нальнîї юстиöії, ïрîöес їõ діяльнîсті, 
викîнання рішень для дîсягнення öі-
леé кримінальнîгî сóдîчинства череç 
çастîсóвання çакîнîдавчиõ та іншиõ 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів. Мîментîм 
ïîчаткó реаліçаöії ïравîçастîсóвання 
кримінальнîї ïîлітики є набрання чин-
нîсті відïîвіднîгî нîрмативнî-ïравîвî-
гî актó, яким регóлюються çагальні абî 
îкремі ïîлîæення ùîдî реôîрмóвання 
îрганів та ïрîöедóр кримінальнîї юс-
тиöії для ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя. Саме тîмó еôективність 
реôîрми ïîв’яçóють, ïерш çа все, іç 
ïравîçастîсóванням. Хîча ïередба-
чення еôективнîсті її викîнання мîæе 
бóти çдіéсненî на рівні ствîрення нîр-
мативнî-ïравîвîгî актó, якиé ïîклика-
ниé óрегóлювати сóсïільні віднîсини 
ïравîсóддя. Складність îöінки такîгî 
реôîрмóвання в тîмó, ùî ïравîçастî-
сóвання çалеæне від ïравîтвîрчîї ôîр-
ми реаліçаöії відïîвіднîї кримінальнîї 
ïîлітики. Однак така çалеæність не є 
абсîлютнîю, îскільки діяльність іç ïрî-
тидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя õîч 
і çалеæить від встанîвлениõ нîрматив-
нî-ïравîвими актами ôîрм, але сóб’єк-
ти, на якиõ вîна рîçïîвсюдæóється, та 
сïîсîби вïливó на ниõ çалишається не-
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çмінними та дîсить îбмеæеними. Саме 
від öієї ôîрми реаліçаöії кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя çалеæить еôективність ре-
аліçаöії ідеé, çакладениõ ïри ïриéнят-
ті відïîвіднîгî нîрмативнî-ïравîвîгî 
акта, якиé мав на меті – ïрîтидію çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя.

З тîчки çîрó ïравîçастîсóвання в 
Україні çаïóùенî кілька нîвиõ îрганів, 
діяльність якиõ сïрямîванî на ïрîти-
дію ó сôері ïравîсóддя. Òаким îрганîм 
мîæна наçвати Наöіîнальне антикî-
рóïöіéне бюрî України (Закîн України 
«Ïрî антикîрóïöіéне бюрî України» 
від 14 æîвтня 2014 р. № 1698-VII). 
За КÏК України (ч. 5 ст. 216) детек-
тиви НАБУ çдіéснюють рîçслідóвання 
çлîчинів, ïередбачениõ статтями 191, 
2062, 209, 210, 211, 354 (стîсîвнî ïра-
öівників юридичниõ îсіб ïóблічнîгî 
ïрава), 364, 368, 3682, 369, 3692, 410 
КК України, якùî öі çлîчини вчиненî 
сóддею Кîнститóöіéнîгî сóдó Украї-
ни, сóддею сóдó çагальнîї юрисдикöії, 
нарîдним çасідателем абî ïрисяæним 
(ïід час викîнання öиõ ôóнкöіé), дис-
öиïлінарними інсïектîрами Виùîї 
кваліôікаöіéнîї кîмісії сóддів України, 
Гîлîвîю, çастóïникîм Гîлîви, секре-
тарем секöії Виùîї ради юстиöії, ін-
шим членîм Виùîї ради юстиöії; Ге-
неральним ïрîкóрîрîм України, éîгî 
çастóïникîм, ïîмічникîм Генеральнîгî 
ïрîкóрîра України, ïрîкóрîрîм Гене-
ральнîї ïрîкóратóри України, слідчим 
Генеральнîї ïрîкóратóри України, ке-
рівникîм стрóктóрнîгî ïідрîçділó Ге-
неральнîї ïрîкóратóри України, ïрî-
кóрîрîм Автîнîмнîї Ðесïóбліки Крим, 
міст Києва і Севастîïîля, îбласті та 
éîгî çастóïникîм, керівникîм стрóк-
тóрнîгî ïідрîçділó ïрîкóратóри Автî-
нîмнîї Ðесïóбліки Крим, міст Києва і 
Севастîïîля, îбласті; îсîбîю виùîгî 
начальниöькîгî складó îрганів внó-
трішніõ сïрав, дерæавнîї криміналь-
нî-викîнавчîї слóæби, îрганів та ïід-
рîçділів öивільнîгî çаõистó, ïîсадîвîю 
îсîбîю митнîї слóæби, якіé ïрисвîєнî 
сïеöіальне çвання дерæавнîгî радника 
ïîдаткîвîї та митнîї сïрави III рангó 

і виùе, ïîсадîвîю îсîбîю îрганів дер-
æавнîї ïîдаткîвîї слóæби, якіé ïри-
свîєнî сïеöіальне çвання дерæавнîгî 
радника ïîдаткîвîї та митнîї сïрави 
III рангó і виùе. Для ôîрмóвання кри-
мінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам 
ó сôері ïравîсóддя ствîрення та діяль-
ність детективів НАБУ має сóттєве çна-
чення. Учинення çлîчинів кîрóïöіéнîї 
сïрямîванîсті абî іншиõ наçваниõ КÏК 
України çлîчинів слóæбîвими îсîбами, 
які çдіéснюють ôóнкöії дîсóдîвîгî рîç-
слідóвання абî сóдîвîгî рîçглядó, беç-
ïîсередньî вïливає на сôерó ïравîсóд-
дя. Òак, ïриéняття ïрîïîçиöії îбіöянки 
абî îдерæання неïравîмірнîї вигîди 
слóæбîвîю îсîбîю (ст. 368 КК Укра-
їни) та неçакîнне çбагачення (ст. 3682 
КК України) мîæе бóти ïîв’яçанî ç та-
кими çлîчинами ïрîти ïравîсóддя: ïри-
тягнення çавідîмî невиннîгî дî кримі-
нальнîї відïîвідальнîсті (ст. 372 КК 
України), ïîстанîвлення сóддею (сóд-
дями) çавідîмî неïравîсóднîгî вирîкó, 
рішення, óõвали абî ïîстанîви (ст. 375 
КК України), рîçгîлîшення відîмîстеé 
ïрî çаõîди беçïеки ùîдî îсîби, вçятîї 
ïід çаõист (ст. 381 КК України) та інші. 
Саме тîмó ïрîтидія кîрóïöіéним ïрî-
явам череç çдіéснення ïîïередæення, 
виявлення, ïриïинення та рîçкриття 
детективами НАБУ вïливає на реалі-
çаöію кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя. 

Ваæливим такîæ для реаліçаöії 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя є ствîрен-
ня Дерæавнîгî бюрî рîçслідóвання 
(Закîн України «Ïрî Дерæавне бюрî 
рîçслідóвань» від 12 листîïада 2015 р. 
№ 794-VIII). Відïîвіднî дî ч. 4 ст. 216 
КÏК України слідчі îрганів Дерæавнî-
гî бюрî рîçслідóвань çдіéснюють дîсó-
дîве рîçслідóвання çлîчинів, вчинениõ 
слóæбîвими îсîбами, які çаéмають 
îсîбливî відïîвідальне станîвиùе від-
ïîвіднî дî ч. 1 ст. 9 Закîнó України 
«Ïрî дерæавнó слóæбó», îсîбами, ïî-
сади якиõ віднесенî дî 1-3 категîріé 
ïîсад дерæавниõ слóæбîвöів, сóддя-
ми та ïраöівниками ïравîîõîрîнниõ 
îрганів, крім виïадків, кîли дîсóдîве 
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рîçслідóвання öиõ çлîчинів віднесенî 
дî ïідсліднîсті Наöіîнальнîгî антикî-
рóïöіéнîгî бюрî України çгіднî ç ч. 5 
öієї статті; вчинениõ слóæбîвими îсî-
бами Наöіîнальнîгî антикîрóïöіéнîгî 
бюрî України, çастóïникîм Генераль-
нîгî ïрîкóрîра України – керівни-
кîм Сïеöіаліçîванîї антикîрóïöіéнîї 
ïрîкóратóри абî іншими ïрîкóрîрами 
Сïеöіаліçîванîї антикîрóïöіéнîї ïрî-
кóратóри, крім виïадків, кîли дîсóдîве 
рîçслідóвання öиõ çлîчинів віднесенî 
дî ïідсліднîсті детективів ïідрîçділó 
внóтрішньîгî кîнтрîлю Наöіîнальнîгî 
антикîрóïöіéнîгî бюрî України çгіднî 
іç ч. 5 öієї статті.

Відïîвіднî дî чиннîгî çакîнîдав-
ства реаліçаöія кримінальнîї ïîлітики 
ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя 
çнаõîдиться в çалеæнîсті від діяльнîсті 
нîвîствîрениõ îрганів Наöіîнальнîгî 
антикîрóïöіéнîгî бюрî України та Дер-
æавнîгî бюрî рîçслідóвання, îскільки 
дî їõ ïідсліднîсті віднесенî категîрії 
сïрав, які вчиняються слóæбîвими îсî-
бами îрганів кримінальнîї юстиöії. Щî 
стîсóється ïідсліднîсті іншиõ çлîчинів, 
які ïîсягають на сóсïільні віднîсини ó 
сôері ïравîсóддя, тî дîсóдîве рîçслі-
дóвання ùîдî çлîчинів, ïередбачениõ 
ст.ст. 384, 385, 386, 387, 388, 396 КК 
України, çдіéснюється слідчим тîгî îр-
ганó, дî ïідсліднîсті якîгî віднîситься 
çлîчин, ó çв’яçкó ç яким ïîчатî дîсó-
дîве рîçслідóвання. Інші çлîчини, які 
ïîсягають на ïравîсóддя, рîçслідóються 
відïîвіднî дî çагальнîгî ïравила, вста-
нîвленîгî ч. 1 ст. 216 КÏК України, 
слідчими îрганів Наöіîнальнîї ïîліöії.

Ðаçîм іç öим не мîæна вкаçати, ùî 
тільки îргани, які çдіéснюють дîсóдî-
ве рîçслідóвання, реаліçîвóють кримі-
нальнó ïîлітикó ç ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя. Òакими îрганами є 
такîæ сóд та інші сóдîві îргани, îрга-
ни ïрîкóратóри та адвîкатóри України, 
îргани, які çдіéснюють îïеративнî-рîç-
шóкîвó діяльність, îргани і óстанîви 
викîнання ïîкарань.

Ðеаліçаöія кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя 
çалеæить від еôективнîгî викîнанняõ 

çагальниõ та сïеöіальниõ ôóнкöіé. За-
гальні ôóнкöії кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері кримінальнîї 
ïîлітики çалеæні від çагальниõ ôóнк-
öіé кримінальнîї ïîлітики. Хîча такі 
çагальні ôóнкöії сïівïадають çа наç-
вîю та ïевним чинîм çа çмістîм, îднак 
çміст çагальниõ ôóнкöіé кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя óтîчнюється відïîвіднî дî 
данîї сôери. Сïеöіальні ôóнкöії кримі-
нальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя є õарактерними тіль-
ки для данîї сôери.

Дî çагальниõ ôóнкöіé кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя віднîсяться: ïіçнавальна, 
інôîрмаöіéна, ïрîгнîстична, регóлятив-
на, îõîрîнна, каранîсті, ïревентивні, 
виõîвна, çаîõîчóвальна, ïсиõîлîгічна, 
екîнîмії ïравîвиõ та криміналістичниõ 
çасîбів, екîнîмічнîї дîöільнîсті.

Ï³çíàâàëüíà ôóíêö³ÿ кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя включає в себе çнання ïрî: 
1) ïîняття та види çлîчинів ïрîти ïра-
вîсóддя та сóміæниõ іç ними; 2) ïîка-
рання çа вчинення çлîчинів ïрîти ïра-
вîсóддя; 3) ïîняття та види ïравîсóддя 
(ôîрми сóдîчинства); 4) îргани кримі-
нальнîї юстиöії та нîрмативнî-ïравî-
вó баçó, яка çабеçïечóє їõ діяльність; 
5) ïрîöедóри çдіéснення ïравîсóддя; 
6) сóб’єктів, які çдіéснюють ïравîсóд-
дя; 7) îргани, які çдіéснюють дîсóдî-
ве рîçслідóвання та сóдîвиé рîçгляд 
çа ôактîм вчинення çлîчинів ó сôері 
ïравîсóддя; 8) ïерсïективи рîçвиткó 
інститóтів кримінальнîї юстиöії на від-
даленó ïерсïективó; 9) öілі та çавдан-
ня îрганів кримінальнîї юстиöії, які 
çдіéснюють дîсóдîве рîçслідóвання та 
сóдîвиé рîçгляд çа ôактîм вчинення 
çлîчинів ó сôері ïравîсóддя; 10) іде-
альнó мîдель кримінальнîї юстиöії, яка 
має скластися ó ïерсïективі ç метîю 
еôективнîї ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя. Усі öі çнання скîнöентрî-
вані ó нîрмативнî-ïравîвиõ актаõ, які 
регóлюють сôерó кримінальнîї юстиöії: 
Кîнститóöії, КК, КÏК, КВК України, 
сïеöіальниõ Закîнаõ України, Стратегії 
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та ïрîграмаõ, çатвердæениõ Ïреçиден-
тîм та Кабінетîм Міністрів України. 
Сóттєвиé вïлив на ïриéняття та ви-
кîнання такиõ нîрмативнî-ïравîвиõ 
актів çдіéснюють череç свîю діяльність 
міæнарîдні та всеóкраїнські неóрядîві 
грîмадські îрганіçаöії, наóкîві óстанî-
ви та їõ ïредставники, ïîлітичні ïартії 
та їõ члени, тîùî.

²íôîðìàö³éíà ôóíêö³ÿ виявляється 
в тîмó, ùî îсîби, які ïриéмають óчасть 
ó реаліçаöії кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя, 
викîристîвóють відîмîсті ïрî реаль-
нó діéсність ïравîсóддя, ùî дîïîмагає 
встанîвити ïевниé юридичниé ôакт. 
Òака інôîрмаöія мîæе мати ïравîвó та 
неïравîвó ôîрмó, бóти îôіöіéнîю та 
неîôіöіéнîю, вербальнîю та невербаль-
нîю, текстîвîю, граôічнîю, öиôрîвîю, 
та містити çвóкî-, ôîтî-, відеî- абî інші 
дані, ùî викîристîвóється ó çв’яçкó ç 
реаліçаöією кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя.

За дîïîмîгîю ïðîãíîñòè÷íîї ôóíê-
ö³ї çдіéснюється ïередбачення мîæли-
вîстеé іç викîнання çавдань та дîсяг-
нення öілеé кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóд-
дя, ùî включає в себе ïрîгнîçóвання: 
1) реçóльтатів ïрîтидії çлîчинам ó сôе-
рі ïравîсóддя; 2) неîбõідниõ ïравîвиõ, 
îрганіçаöіéниõ, тактичниõ, теõнічниõ, 
метîдичниõ та іншиõ çасîбів ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя; 3) ôîр-
мóвання сóб’єктнîгî складó îсіб, які 
бóдóть çдіéснювати ôóнкöії ç ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя; 4) кîмï-
лекс діé öиõ îсіб та îрганів, які вîни 
ïредставляють для реаліçаöії кримі-
нальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя; 5) ôîрмóвання çаõî-
дів ç ïрîтидії неçакîнним ïîсяганням 
на ïрîöес дîсягнення öілеé та çавдань 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчи-
нам ó сôері ïравîсóддя. Відïîвіднî дî 
ïрîаналіçîваниõ нîрмативнî-ïравîвиõ 
актів, які ïриéняті на реаліçаöію кри-
мінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам 
ó сôері ïравîсóддя, ïрîгнîçóвання від-
бóвається лише ùîдî óявлення сóб’єк-
тнîгî складó та îрганів, які бóдóть 

çдіéснювати такі ôóнкöії, ôîрмóвання 
ïравîвиõ çасîбів ïрîтидії. Ïрîгнîçîва-
ниé реçóльтат çдіéснення кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя має бóти îöіненî çа дîïîмî-
гîю ріçниõ чинників – îïитóвань юрис-
тів, адвîкатів, іншиõ îсіб ùîдî еôектó 
від такîгî реôîрмóвання, ïîкаæчиків 
міæнарîдниõ грîмадськиõ îрганіçаöіé.

Ðåãóëÿòèâíà ôóíêö³ÿ çабеçïечóє 
регóляöію сóсïільниõ віднîсин ïід час 
çдіéснення ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя çасîбами грîмадськîгî та 
дерæавнîгî вïливó на системне ре-
ôîрмóвання кримінальнîї юстиöії. Ця 
ôóнкöія виявляється ó ôîрмальнîмó 
çакріïленні та регóляöії сóсïільниõ від-
нîсин çа дîïîмîгîю çакîнîдавчиõ абî 
іншиõ нîрмативнî-ïравîвиõ актів. Ðегó-
лятивна ôóнкöія кримінальнîї ïîлітики 
ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя 
ïîв’яçана іç реаліçаöією ïіçнавальнîї 
та інôîрмаöіéнîї, îскільки öі ôóнкöії 
рîçкривають, які саме сóсïільні віднî-
сини регóлюються. Ðегóлятивна ôóнк-
öія мîæе мати негативниé õарактер 
череç ïеребільшенó регóляöію данîю 
сôери абî наявні негативні ïрîгалини 
в такіé регóляöії. Негативні îчікóвання 
(ïрîгнîçи) від реаліçаöії кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя мають çóмîвлювати ïîтîч-
не регóлювання абî відмîвó від дîсяг-
нення ïевниõ реçóльтатів.

За дîïîмîгîю реаліçаöії îхîðîí-
íîї ôóíêö³ї çдіéснюється çаõист îсіб, 
ùî ïîтраïляють ó сôерó криміналь-
нîї юстиöії та сóсïільства в öілîмó. 
Відïîвіднî дî реаліçаöії данîї ôóнкöії 
ваæливим є дія Кримінальнîгî кîдек-
сó України, якиé встанîвлює системó 
çлîчинів ïрîти ïравîсóддя та іншиõ 
сóміæниõ çлîчинів, які ïîсягають на 
сôерó ïравîсóддя, а такîæ системó ïî-
карань çа їõ вчинення (включаючи ви-
çначення видó, рîçмірó та стрîків ïîка-
рань). Оõîрîнна ôóнкöія çдіéснюється 
не тільки череç кримінальнî-ïравîвиé 
наïрям, а é череç інші. Òак, ïîлîæення 
ст. 2 КÏК України сïрямîвóють éîгî 
дію на «çаõист îсîби, сóсïільства та 
дерæави від кримінальниõ ïравîïîрó-
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шень, îõîрîнó ïрав та çакîнниõ інте-
ресів óчасників кримінальнîгî ïрîва-
дæення…». Òак самî на çаõист ïрав та 
çакîнниõ інтересів сïрямîваниé КВК 
України (ст. 1) та інші сïеöіальні За-
кîни України, які регóлюють діяльність 
сóдó та ïравîîõîрîнниõ îрганів.

Ðеаліçаöія ïðåâåíòèâíîї, âèхîâíîї 
ôóíêö³é òà ôóíêö³ї êàðàíîñò³ кримі-
нальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя беçïîсередньî ïîв’я-
çані ç викîнанням îõîрîннîї ôóнкöії. 
Наçвані ôóнкöії ïевним чинîм рîçкри-
вають çміст данîї ôóнкöії, îскільки ка-
раність дîсягається череç çастîсóвання 
ïîкарання на îсіб, винниõ ó вчиненні 
çлîчинів ïрîти ïравîсóддя абî сóміæ-
ниõ çлîчинів, ùî ïîсягають на сôерó 
ïравîсóддя. Ïревенöія çдіéснює çаïîбі-
гання вчиненню нîвиõ çлîчинів ó сôері 
ïравîсóддя як винóватîю îсîбîю, так 
і іншими îсîбами, виõîвання дîсяга-
ється череç еôективність çастîсóвання 
такîгî ïîкарання. Ðаçîм іç öим ïревен-
тивна та виõîвна ôóнкöії мають більш 
ширîкó діé, ніæ ôóнкöія каранîсті. Òа-
киé виснîвîк ґрóнтóється на тîмó, ùî 
ïрîтидія çлîчинам ó сôері ïравîсóддя 
мîæе мати місöе не тільки ó çв’яçкó 
ç наявним вчиненням çлîчинó в öіé 
сôері, а é беç вчинення такиõ çлîчи-
нів. Саме тîмó ïревентивна та виõîвні 
ôóнкöії маю çастîсîвóватися в більшіé 
мірі ùе дî вчинення çлîчинів ó сôе-
рі ïравîсóддя. Це мîæóть бóти çаõî-
ди інôîрмаöіéнîгî, ïсиõîлîгічнîгî, 
ïрîôесіîнальнîгî та іншиõ вïливів на 
óчасників, ùî çдіéснюють сóдîчинствî. 
Якùî кримінальна ïîлітика ç ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя має ïî-
çитивниé еôект, тî виõîвна ôóнкöія 
реаліçîвóється череç ôîрмóвання ïîçи-
тивнîгî ôîнó рîбîти сóдîвиõ та ïра-
вîîõîрîнниõ îрганів, виõîвання ïîваги 
дî даниõ інститóöіé ó сóсïільстві.

Зàîхî÷óâàëüíà ôóíêö³ÿ беçïîсе-
редньî ïîв’яçана ç виõîвнîю. Це îç-
начає, ùî наслідкîм дîсягнення öілеé 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя є не тільки 
виõîвання ïîваги дî ïравîвиõ, сóсïіль-
ниõ та дерæавниõ інститóöіé, які від-

нîсяться дî кримінальнîї юстиöії, а é 
çаîõîчення членів сóсïільства дî ïîçи-
тивнîї ïîведінки ó ôîрмі дîтримання 
ïрав та свîбîд людини і грîмадянина. 
Заîõîчóвальна ôóнкöія мîæе грати é 
негативнó рîль – çа óмîв беçкарнîсті 
çа вчинення çлîчинів ó сôері ïравîсóд-
дя, çаîõîчóвати дî вчинення çлîчинів 
ó сôері ïравîсóддя абî çаîõîчóвати дî 
вирішення ïравîвиõ кîнôліктів çа дî-
ïîмîгîю самîïравства.

Ïñèхîëîã³÷íà ôóíêö³ÿ криміналь-
нîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôе-
рі ïравîсóддя ïîлягає в çастîсóванні 
такîгî вïливó на членів сóсïільства, ùî 
дîçвîлить дîсягти öілеé такîї ïîлітики. 
Ïсиõîлîгічниé вïлив на ріçні категî-
рії îсіб çдіéснюється череç наявність 
абî відсóтність інôîрмаöіéнîгî ôîнó 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóд-
дя. Ïсиõîлîгічна ôóнкöія викîнóється 
череç îöінкó рівня ïрîôесіéнîсті ïра-
öівників сôери кримінальнîї юстиöії, 
їõ çîвнішніé вигляд, стиль ïîведінки 
ïід час та ïîçа викîнанням слóæбîвиõ 
ïîвнîваæень, екîнîмічнó ïідтримкó 
такиõ сóб’єктів, еôективність їõ діяль-
нîсті, дîсягнення öілеé кримінальнîгî 
сóдîчинства та ïîкарання.

Фóíêö³ÿ åêîíîì³÷íîї äîö³ëüíîñò³ 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя виявляється 
череç те, ùî дîсягнення öілеé îрганів 
кримінальнîї ïîлітики має çдіéснюва-
тися лише череç дîстатню кількість 
çатрат дерæави на їõ óтримання. Від-
ïîвіднî дî стратегії реôîрмóвання сó-
дîóстрîю, сóдîчинства та сóміæниõ 
ïравîвиõ інститóтів на 2015–2020 рîки 
дæерелами її ôінансóвання для станóть: 
Дерæавниé бюдæет України; ïрîекти 
та ïрîграми міæнарîднîї теõнічнîї та 
ôінансîвîї дîïîмîги; інші дæерела, ïе-
редбачені çакîнîдавствîм.

Ôóнкöія екîнîмії ïравîвиõ та кри-
міналістичниõ çасîбів кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя реаліçîвóється череç çастî-
сóвання лише неîбõідниõ ïравîвиõ та 
криміналістичниõ çасîбів ó даніé ситó-
аöії. Для öілеé кримінальнîї ïîлітики 
ïравîві çасîби ïід час ïравîтвîрчîсті 
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та ïравîçастîсóвання мають бóти çаді-
яні лише ті і лише таким чинîм, ùî 
мîæе вïлинóти на дîсягнення кîнкрет-
нîї öілі кримінальнîї ïîлітики.

Сïеöіальні ôóнкöії кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя мають свіé ïрîяв лише че-
реç те, ùî їõ викîнóє ïевниé сóб’єкт 
óïîвнîваæениé на öе. Ôîрмóванні сïе-
öіальниõ ôóнкöіé кримінальнîї ïîлі-
тики в даніé сôері відбóвається череç 
те, ùî îкремі çагальні ôóнкöії мають 
çдатність дî çмішóвання ó відïîвіднîсті 
дî ïравîвîгî статóсó сóб’єкта, якиé її 
викîнóє. Ðіçнîманітність сïеöіальниõ 
ôóнкöіé не дîçвîляє наçвати їõ óсіõ, а 
лише рîбить мîæливим наçвати îкремі 
ç ниõ. Òакиé виснîвîк çóмîвлюється 
величеçним îбсягîм ïрав та îбîв’яçків 
îсіб, які ïриéмають óчасть ó реаліçаöії 
кримінальнîї ïîлітики ó сôері ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя.

Окремими сïеöіальними ôóнкöіями 
мîæна наçвати: ініöіювання (Ïреçи-
дент, Кабінет Міністрів України, îкре-
миé дерæавниé îрган абî грîмадська 
îрганіçаöія ініöіює çаïрîвадæення 
відïîвіднîї кримінальнîї ïîлітики); 
діагнîстóвання (ïеревірка îчікóва-
ниõ (ïрîгнîçîваниõ) реçóльтатів та їõ 
сïриéняття ó сóсïільстві); кîректóван-
ня (îрган, якиé ïриéняв відïîвідниé 
нîрмативнî-ïравîвиé акт кîректóє 
ïлан, ïрîграмó, стратегію череç не-
мîæливість, відсóтність неîбõіднîсті 
викîнання якîгîсь ïîлîæення); вияв-
лення тиïîвиõ çлîчинниõ ситóаöіé абî 
сõем, які дîçвîляють вчиняти çлîчини 
ïрîти ïравîсóддя (çа дîïîмîгîю ïрîöе-
сóальниõ та криміналістичниõ çасîбів 
дîçвîляє виявити такі сóсïільниõ від-
нîсин ó сôері ïравîсóддя, які більше 
çа іншиõ сõильні дî неçакîннîгî вïли-
вó ç бîкó çаöікавлениõ îсіб; çнання ïрî 
такі тиïîві ситóаöії та сõеми дîçвîляє 
сïрямóвати не тільки кîнкретні дîсóдî-
ві рîçслідóвання îкремиõ кримінальниõ 
ïравîïîрóшень, а é виявити ïрîгалини 
çакîнîдавства, скîрегóвати викîнання 
кримінальнîї ïîлітики); óсóнення ïрî-
тидії (çдіéснюються îкремі слідчі (рîç-
шóкîві) дії, які сïрямîвані на неéтра-

ліçаöію ïрîтидії реаліçаöії çдіéснення 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя).

Ключові слова: кримінальна ïîлі-
тика, çлîчини ïрîти ïравîсóддя, ïрî-
тидія вчиненню çлîчинів, ïравîтвîр-
чість, ïравîçастîсóвання, ôóнкöія.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ 
âèîêðåìëåííÿ ôîðì ðåàë³çàö³ї êðèì³-
íàëüíîї ïîë³òèêè ç ïðîòèä³ї çëî÷è-
íàì ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ. Уñòàíîâëå-
íî, щî êðèì³íàëüíà ïîë³òèêà â äàí³é 
ñôåð³ ðåàë³çîâóºòüñÿ â ïðàâîòâîð÷³é 
òà ïðàâîçàñòîñîâí³é ôîðì³. Îêðåìà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ôóíêö³ÿì êðè-
ì³íàëüíîї ïîë³òèêè. Àâòîðîì áóëî 
âèîêðåìëåíî çàãàëüí³ òà ñïåö³àëüí³ 
ôóíêö³ї. Ñåðåä çàãàëüíèх ôóíêö³é 
êðèì³íàëüíîї ïîë³òèêè áóëî âêàçà-
íî: ï³çíàâàëüíà, ³íôîðìàö³éíà, ïðî-
ãíîñòè÷íà, ðåãóëÿòèâíà, îхîðîííà, 
êàðàíîñò³, ïðåâåíòèâí³, âèхîâíà, çà-
îхî÷óâàëüíà, ïñèхîëîã³÷íà, åêîíîì³ї 
ïðàâîâèх òà êðèì³íàë³ñòè÷íèх çàñî-
á³â, åêîíîì³÷íîї äîö³ëüíîñò³. Ñïåö³-
àëüí³ ôóíêö³ї çíàхîäÿòü ñâ³é ïðîÿâ 
÷åðåç ä³ÿëüí³ñòü îêðåìèх ñóá’ºêò³â 
ïðàâîçàñòîñóâàííÿ òà çì³шóâàííÿ 
çàãàëüíèх ôóíêö³é ì³æ ñîáîю.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà ïðîáëåìå 
óñòàíîâëåíèÿ ôîðì ðåàëèçàöèè 
óãîëîâíîé ïîëèòèêè ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèю ïðåñòóïëåíèÿì â ñôåðå 
ïðàâîñóäèÿ. Уãîëîâíàÿ ïîëèòè-
êà â äàííîé ñôåðå ðåàëèçóåòñÿ â 
ïðàâîòâîð÷åñêîé è ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíîé ôîðìå. Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ ôóíêöèÿì óãîëîâíîé ïî-
ëèòèêè. Àâòîðîì áыëè íàçâàíы îá-
щèå è ñïåöèàëüíыå ôóíêöèè. Îáщè-
ìè ôóíêöèÿìè óãîëîâíîé ïîëèòèêè 
ÿâëÿюòñÿ ïîçíàâàòåëüíàÿ, èíôîð-
ìàöèîííàÿ, ïðîãíîñòè÷åñêàÿ, ðåãó-
ëÿòèâíàÿ, îхðàííàÿ, íàêàçóåìîñòè, 
ïðåâåíòèâíыå, âîñïèòàòåëüíàÿ, 
ïîîщðèòåëüíàÿ, ïñèхîëîãè÷åñêàÿ, 
эêîíîìèè ïðàâîâых è êðèìèíàëè-
ñòè÷åñêèх ñðåäñòâ, эêîíîìè÷åñêîé 
öåëåñîîáðàçíîñòè. Ñïåöèàëüíыå 
ôóíêöèè ïðîÿâëÿюòñÿ ïîñðåäñòâîì 
äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíых ñóáъåêòîâ 



40

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

ïðàâîïðèìåíåíèÿ è ñìåшèâàíèÿ îá-
щèх ôóíêöèé ìåæäó ñîáîé.

The article is devoted to the forms 
of realization of the criminal policy on 
the counteraction to the crimes against 
justice. Criminal policy in this area is 
realized in the form of law-making and 
law enforcement. Special attention was 
paid to the functions of the criminal 
policy. The author was named general 
and special functions. General func-
tions of criminal policy are cognitive, 
informative, predictive, regulatory, 
security, blameworthiness, preventive, 
educational, incentive, psychological, 
legal and forensic saving funds, the 
economic feasibility. Special functions 
are manifested through the personal 
activities of law enforcement agents 
and the general functions mixing.
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ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Заéнятість та ïраöевлаштóвання є 
îдними ç îснîвниõ інститóтів ó систе-
мі трóдîвîгî ïрава України. Осîбли-
вîгî çначення налеæне наïîвнення 
çмістîм öьîгî інститóтó набирає саме 
ó ïеріîд станîвлення та ôóнкöіîнó-
вання ліберальнîгî ринкó ïраöі, ре-
ôîрмóвання трóдîвîгî çакîнîдавства 
та ïідгîтîвки дî ïриéняття Òрóдîвîгî 
кîдексó України.

Ïрîгîлîшення України демîкратич-
нîю, сîöіальнîю, ïравîвîю дерæавîю, 
îбрання нею ó якîсті çагальнîнаöіî-
нальнîї стратегічнîї мети ïîбóдîвó сî-
öіальнî-îрієнтîванîї ринкîвîї екîнîмі-
ки ïîрóшилî ïеред нашîю країнîю öілó 
ниçкó çавдань ó сôері çаéнятîсті, які 
ïîтребóють негаéнîгî вирішення. Од-
нією ç наéваæливішиõ ïередóмîв, ùî 
çабеçïечóють дîсягнення öієї мети є 
ïрîведення еôективнîї ïîлітики дîбрî-
бóтó населення України. Ïріîритетним 
çавданням на öьîмó шляõó є çабеçïе-
чення станîвлення ïîвнîöіннîгî ринкó 
ïраöі, ùî ïередбачає надання кîæніé 
людині ïрава на вільне îбрання çа-
éнятîсті ó бóдь-якіé дîçвîленіé ôîрмі. 
Òакиé вибір виçначається сóсïільними 
ïîтребами та індивідóальними мîæли-
вîстями людини. Дîсвід діяльнîсті öи-
віліçîванîгî ринкó ïраöі ó дерæаваõ ç 
рîçвиненîю ринкîвîю екîнîмікîю ïî-
каçóє, ùî він çдатниé ó неабиякіé мірі 
ïîсилити еôективність викîристання 
трóдîвîгî ïîтенöіалó країни. 

У тîé æе час ринкîві віднîсини ó 
сôері ïраöевлаштóвання, ôîрмóвання 

ïîïитó і ïрîïîçиöії на рîбîчó силó не-
минóче ствîрюють öілó ниçкó негатив-
ниõ сîöіальниõ наслідків, ó тîмó числі 
беçрîбіття. 

Обравши єврîïеéськиé вектîр рîç-
виткó, Україна в îсîбі кîмïетентниõ 
îрганів дерæавнîї влади намагається 
реôîрмóвати çакîнîдавствî ó сôері çа-
éнятîсті та ïраöевлаштóвання ç метîю 
ствîрення нîвîї öивіліçîванîї мîделі 
вçаємîвіднîсин міæ дерæавîю, ïраöів-
никîм і рîбîтîдавöем. Однак реалії сьî-
гîдення ó ïîлітичнîмó та екîнîмічнî-
мó æитті України çначнî óïîвільнюють 
і óскладнюють öеé ïрîöес, ùî, насам-
ïеред, негативнî вïливає на сîöіальнó 
стабільність ó сóсïільстві. Ïîсилення 
çîвнішньîї трóдîвîї міграöії, активна 
внóтрішня міграöія населення ç тимча-
сîвî îкóïîваниõ та неïідкîнтрîльниõ 
дерæавним властям України теритîріé 
дî іншиõ регіîнів України, величеçне 
çвільнення çначнîї кількîсті ïраöів-
ників череç çакриття ïідïриємств на 
Дîнбасі та в Автîнîмніé Ðесïóбліöі 
Крим, а такîæ триваюча ç 2008 рîкó 
ôінансîва криçа, ïриçвели дî істîтнî-
гî çрîстання нелегальнîї çаéнятîсті та 
беçрîбіття, ç якими дерæавні інститó-
ти ó сóчасниõ ïравîвиõ реаліяõ ïра-
öевлаштóвання не ó çмîçі вïîратись. 
Дîдаткîвî такîæ відчóвається вïлив 
такиõ ïрîблем, як çначне ïеревиùення 
ïîïитó кваліôікîванîї рîбîчîї сили над 
ïрîïîçиöією, невідïîвідність трóдîвîгî 
çакîнîдавства сóчаснîмó рівню рîçвит-
кó віднîсин ó сôері çаéнятîсті та ïра-
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öевлаштóвання (ôактична відсóтність 
çакîнîдавчîгî регóлювання нетиïîвиõ 
ôîрм çаéнятîсті тîùî), кîрóïöія в 
îрганаõ дерæавнîї влади та ïравîвиé 
нігіліçм рîбîтîдавöів, внаслідîк чîгî 
ситóаöія на ринкó ïраöі стає ùе більш 
óскладненîю та ïîтребóє рішóчиõ діé 
та реôîрм. Одним іç ïершîчергîвиõ 
наïрямків вирішення екîнîмічниõ і 
сîöіальниõ ïрîблем ó країні є вæиття 
ïріîритетниõ çаõîдів ùîдî çменшення 
рівня беçрîбіття, çабеçïечення мîæли-
вîсті кîæнîї ïраöеçдатнîї îсîби влаш-
тóватися на ïідõîдяùó рîбîтó, яка б 
відïîвідала рівню її îсвіти, ïрîôесії та 
кваліôікаöії.

Заçначимî, ùî істîтне çначення 
для вирішення виùеçаçначениõ ïри-
кладниõ ïрîблем вітчиçнянîї сôери 
çаéнятîсті має ïîïереднє рîçрîблення 
та вïрîвадæення відïîвіднîгî, чіткîгî 
та îднîçначнî виçначенîгî, вивіренî-
гî ç теîретикî-метîдичнîї тîчки çîрó 
категîріальнîгî аïаратó. Òаким чинîм, 
óдîскîналення саме ïравîвîї категîрії 
«çаéнятість» ïîвиннî стати гîлîвнîю 
ïередóмîвîю ïîдальшîї рîçрîбки, ïід-
тримання та вïрîвадæення нîвітньîї 
ïрîгресивнîї дерæавнîї ïîлітики ó 
сôері çаéнятîсті та ïраöевлаштóвання 
населення, ствîрення сïриятливîгî се-
редîвиùа для реаліçаöії грîмадянами 
ïрава на ïраöю.

Сïеöиôікó ïравîвîгî регóлюван-
ня ó сôері çаéнятîсті населення та 
сîöіальнîгî çаõистó від беçрîбіття, 
включаючи ріçнîманітні çагальнîтеî-
ретичні асïекти відïîвіднîї ïрîблема-
тики, ó свîїõ ïраöяõ рîçглядали такі 
видатні наóкîвöі галóçі трóдîвîгî 
ïрава: Н.Б. Бîлîтіна, Л.Þ. Бóгрîв, 
Ò.Г. Гринь, В.В. Жернакîв, Г.С. Гî-
нчарîва, В.Ï. Данóкін, М.І. Іншин, 
І.В. Лагóтіна, Ð.З. Лівшиöь, М.В. Лóш-
никîва, А.М. Лóшникîв, А.Ð. Ма-
öюк, О.В. Магниöька, О.М. Мед-
ведєв, О.М. Обóшенкî, О.С. Ïашкîв, 
А.Þ. Ïашерстник, О.І. Ïрîöевськиé, 
В.О. Ïрîöевськиé, В.І. Ïрîкîïен-
кî, С.М. Ïрилиïкî, Ï.Д. Ïилиïен-
кî, М.М. Ïóреé, В.М. Скîбєлкін, 
О.В. Смирнîв, А.І. Ставöева, В.М. Òîл-

кóнîва, К.Ï. Урæинськиé, Г.І. Чани-
шева, Ð.І. Шабанîв, Н.М. Хóтîрян, 
О.М. Ярîшенкî та ін.

Мета статті ïîлягає ó ç’ясóванні çмі-
стó îкремиõ çагальнîтеîретичниõ ас-
ïектів ïравîвîї категîрії «çаéнятість», 
а такîæ систематиçаöії та óдîскîна-
лення кîнöеïтóальниõ çасад наявниõ 
класиôікаöіé категîрії «çаéнятість» çа 
видами та ôîрмами.

На даниé час ó ïравîвіé наóöі та ó 
сóміæниõ галóçяõ çнань є чîтири ïід-
õîди дî виçначення çмістó юридичнîгî 
ïîняття «çаéнятість»: çаéнятість – як 
віднîсини; çаéнятість – як діяльність; 
çаéнятість – як ïрîöес; çаéнятість – 
як стан. Ïрîте ó сóчасніé наóкîвіé 
юридичніé літератóрі виділяються дві 
îснîвні ïîçиöії ùîдî ïравîвîгî рîçó-
міння ïîняття «çаéнятість».

Ïерша – çаéнятість як діяльність 
îсіб. А.Þ. Бабаскін [1], В.І. Ïрîкî-
ïенкî [2], Ò.Г. Маркіна [3], О.С. Ïаш-
кîв [4] та інші вваæають, ùî ïîняття 
«çаéнятість населення» неîбõіднî рîç-
глядати як діяльність грîмадян, ùî не 
сóïеречить çакîнîдавствó, ïîв’яçана іç 
çадîвîленням їõ îсîбистиõ та сóсïіль-
ниõ ïîтреб, як ïравилî, ç метîю îдер-
æання дîõîдó (çарîбітнîї ïлати) ó грî-
шîвіé абî іншіé ôîрмі. 

Щîдî дрóгîї ïîçиöії (В.С. Бóланîв, 
Н.О. Вîлгін [5] та інші) – çаéнятість 
рîçглядається як сóкóïність сóсïіль-
ниõ віднîсин, ïîв’яçаниõ ç реаліçа-
öією ïрава грîмадян на çаéнятість. 
У свîю чергó, îçначені сóсïільні від-
нîсини складаються ó ïравîвîмó ïîлі 
та ó ньîмó є ôактичним відîбраæен-
ням реаліçаöії çдатнîсті дî ïраöі. Òа-
ким чинîм, як сóсïільні віднîсини 
вîни мîæóть бóти îõарактериçîвані 
як ïравîвіднîсини çаéнятîсті, які є 
вираæенням реаліçаöії îсîбîю çдатнî-
сті дî ïраöі.

У нîрмативнó лексикó категîрія «çа-
éнятість населення» вïерше бóла вве-
дена Закîнîм України «Ïрî çаéнятість 
населення» від 01 береçня 1991 рîкó 
№ 803-XII. Остання виçначалась, як 
діяльність грîмадян, ïîв’яçана іç çадî-
вîленням îсîбистиõ та сóсïільниõ ïî-
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треб і така, ùî, як ïравилî, ïринîсить 
їм дîõід ó грîшîвіé абî іншіé ôîрмі [6].

Сóчасне нîрмативне виçначення 
ïîняття «çаéнятість» міститься ó ст. 1 
Закîнó України «Ïрî çаéнятість насе-
лення» від 05 лиïня 2012 рîкó № 5067-
VI, çгіднî ç якîю çаéнятість – не çабî-
рîнена çакîнîдавствîм діяльність îсіб, 
ïîв’яçана іç çадîвîленням їõ îсîбистиõ 
та сóсïільниõ ïîтреб ç метîю îдерæан-
ня дîõîдó (çарîбітнîї ïлати) ó грîшî-
віé абî іншіé ôîрмі, а такîæ діяльність 
членів îднієї сім’ї, які çдіéснюють гîс-
ïîдарськó діяльність абî ïраöюють ó 
сóб’єктів гîсïîдарювання, çаснîваниõ 
на їõ власнîсті, ó тîмó числі беçîïлат-
нî [7].

Вваæаємî, ùî мîæна виçначити 
настóïні îснîвні îçнаки юридичнîї ка-
тегîрії «çаéнятість»: ïрîдóктивність; 
ïîвність; гідність; еôективність; раöіî-
нальність; вільне îбрання.

Ïîвна çаéнятість ó ï. 14 ст. 1 Закî-
нó України «Ïрî çаéнятість населення» 
від 5 лиïня 2012 рîкó № 5067-VI ви-
çначається як çаéнятість ïраöівника çа 
нîрмîю рîбîчîгî часó, ïередбаченîю 
çгіднî іç çакîнîдавствîм, кîлектив-
ним абî трóдîвим дîгîвîрîм. Ïîняття 
ïîвнîї çаéнятîсті виçначає: ïî-ïерше, 
ïитîмó вагó çаéнятîгî ïраöеçдатнî-
гî населення ó всьîмó ïраöеçдатнîмó 
населенні é, ïî-дрóге, стóïінь сталîсті 
çаéнятîсті ïраöеçдатнîгî населення 
сóсïільнî кîриснîю діяльністю [7].

Ðаöіîнальна çаéнятість рîçóміється 
як наéбільш екîнîмічнî îбґрóнтîваниé 
рîçïîділ нîсіїв рîбîчîї сили çа галóçя-
ми і сôерами екîнîміки, ùî çабеçïечóє 
ïîвне çадîвîлення ïîтреб всіõ членів 
сóсïільства.

Еôективна çаéнятість îçначає та-
киé рîçïîділ трóдîвиõ ресóрсів ó те-
ритîріальнîмó é галóçевîмó рîçріçаõ, 
ó сôераõ викîристання ïраöі та видаõ 
діяльнîсті, ùî дає мîæливість ó кîæ-
ниé мîмент часó îдерæати наéбільшиé 
ïриріст матеріальниõ і дóõîвниõ благ і 
çабеçïечити еôективне викîристання ó 
трóдîвîмó ïрîöесі кîæнîгî çаéнятîгî. 
Ïри ïîвніé та еôективніé çаéнятîсті 
вирішóються два çавдання: ствîрюєть-

ся дîстатня кількість рîбîчиõ місöь і 
çабеçïечóються неîбõіднîю кількістю 
ïраöівників ïідïриємства é îрганіçаöії. 
Ïерше çавдання відïîвідає інтересам 
населення, ùî ïрîæиває на ïевніé те-
ритîрії, дрóге – інтересам рîбîтîдавöя. 
Дîсягнення еôективнîї çаéнятîсті – 
çавдання сóб’єктів гîсïîдарювання, а 
ïîвнîї – ôóнкöія дерæави. Оïтимальне 
сïіввіднîшення ïîвнîї та еôективнîї 
çаéнятîсті дає мîæливість виçначити 
раöіîнальнó çаéнятість.

Ïриïóстимî, ùî ó öілîмó наведене 
рîçóміння раöіîнальнîї та еôективнîї 
çаéнятîсті відïîвідає ó чиннîмó Закî-
ні України «Ïрî çаéнятість населен-
ня» від 5 лиïня 2012 рîкó № 5067-VI 
ïîняттю ïрîдóктивнîї çаéнятîсті як 
çаéнятîсті, ùî дає çмîгó çабеçïечити 
еôективне сóсïільне вирîбниöтвî та 
çадîвîльнити ïîтреби ïраöівника на 
рівні не менше встанîвлениõ çакîнî-
давствîм гарантіé [7].

Вільнî îбрана çаéнятість ó ï. 5 ст. 1 
чиннîгî Закîнó України «Ïрî çаéня-
тість населення» від 5 лиïня 2012 рîкó 
№ 5067-VI трактóється як реаліçаöія 
ïрава грîмадянина вільнî îбирати вид 
діяльнîсті, не çабîрîнениé çакîнîм 
(çîкрема такиé, ùî не ïîв’яçаниé ç ви-
кîнанням îïлачóванîї рîбîти), а такîæ 
ïрîôесію та місöе рîбîти відïîвіднî дî 
свîїõ çдібнîстеé і ïîтреб [7].

Гідна çаéнятість – öе çаéнятість, 
ùî ç ïîвагîю сïриéмається сóсïіль-
ствîм, çадîвîльняє індивіда çа свîїми 
мîральними, матеріальними, якісними, 
кількісними та çмістîвними õаракте-
ристиками, не çавдає шкîди çдîрîв’ю 
та сïрияє рîçвиткó çдібнîстеé людини. 
Заéнятість як реçóльтат гіднîї ïраöі є 
ïрîявîм: беçïеки ïраöі, ïîваги ïрав 
трóдяùиõ і наявнîсті їõньîгî сîöіаль-
нîгî çаõистó, відïîвіднîгî дîõîдó, 
мîæливîсті вïливати на óõвалення рі-
шень стîсîвнî óмîв ïраöі шляõîм сîöі-
альнîгî діалîгó. 

За çмістîм çаéнятість ïîділяється 
на трóдîвó та нетрóдîвó.

Дî трóдîвîї çаéнятîсті налеæать: 
1) наéмана ïраöя; 2) самîдіяльна çа-
éнятість.
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Ïîгîдимîсь іç дóмкîю С.М. Ïри-
лиïка і О.М. Ярîшенка, які дî ôîрм 
çаéнятîсті ó сôері наéманîї ïраöі від-
нîсять настóïні: 1) рîбîта çа трóдîвим 
дîгîвîрîм; 2) рîбîта çа дîгîвîрами öи-
вільнî-ïравîвîгî õарактерó, ïредметîм 
якиõ є викîнання рîбîти та надання 
ïîслóг (дîгîвір ïідрядó, дîгîвір ïрî 
надання ïîслóг тîùî); 3) рîбîти на 
ïідставі îбрання, ïриçначення абî çа-
твердæення на îïлачóваніé ïîсаді в îр-
ганаõ дерæавнîї влади, óïравління та 
грîмадськиõ îб’єднанняõ; 4) віéськî-
ва слóæба ó Збрîéниõ силаõ України, 
Слóæбі Беçïеки України, Дерæавніé 
ïрикîрдîнніé слóæбі України, віéськаõ 
внóтрішньîї та кîнвîéнîї îõîрîни і öи-
вільнîї îбîрîни України, îрганаõ внó-
трішніõ сïрав України, іншиõ віéськî-
виõ ôîрмóванняõ, ствîрениõ відïîвіднî 
дî çакîнîдавства України, альтерна-
тивна (невіéськîва) слóæба. Ôîрмами 
самîдіяльнîї çаéнятîсті, на дóмкó öиõ 
вчениõ, є: 1) членствî ó кîîïерати-
ваõ; 2) рîбîта ôермерів та членів їõ 
сімеé, ùî берóть óчасть ó вирîбниöтві; 
3) твîрча діяльність; 4) çаéняття ïід-
ïриємниöькîю діяльністю; 5) рîбîта ó 
власнîмó гîсïîдарстві [8, c. 103].

Виõîдячи ç такîї класиôікаöії, дî 
сôери дії трóдîвîгî ïрава серед óсіõ від-
нîсин çаéнятîсті налеæать лише віднî-
сини трóдîвîї çаéнятîсті, ùî виникають 
на ïідставі трóдîвîгî дîгîвîрó.

Ïри öьîмó дî нетрóдîвîї çаéнятîсті 
налеæать: 1) ïрîôесіéна ïідгîтîвка, 
ïереïідгîтîвка é ïідвиùення кваліôі-
каöії ç відривîм від вирîбниöтва (так 
çвана óчнівська çаéнятість); 2) навчан-
ня ó денниõ çагальнîîсвітніõ шкîлаõ 
і виùиõ навчальниõ çакладаõ; 3) çа-
снîвниöтвî в îрганіçаöіяõ, ùîдî якиõ 
çаснîвник набóває маéнîвиõ ïрав.

Види çаéнятîсті õарактериçóють 
рîçïîділ активнîї частини трóдîвиõ ре-
сóрсів çа сôерами викîристання ïраöі, 
ïрîôесіями, сïеöіальнîстями тîùî.

Відîкремлення видів çаéнятîсті 
çдіéснюється çа настóïними класиôі-
каöіéними критеріями: õарактер діяль-
нîсті; сîöіальна налеæність; галóçева 
налеæність; теритîріальна налеæність; 

рівень óрбаніçаöії; ïрîôесіéнî-кваліôі-
каöіéниé рівень; статева налеæність; 
вікîвиé рівень; вид власнîсті тîùî.

Заéнятість çа õарактерîм діяльнîсті 
мîæна рîçділяти çа настóïними ви-
дами: рîбîта çа трóдîвим дîгîвîрîм; 
слóæба в армії; навчання ó денниõ на-
вчальниõ çакладаõ; ведення дîмашньî-
гî гîсïîдарства; індивідóальна трóдîва 
діяльність; виõîвання дітеé ó сім’ї; дî-
гляд çа õвîрими, інвалідами та людьми 
ïîõилîгî вікó; інші види діяльнîсті, не 
çабîрîнені çакîнîдавствîм.

Заéнятість çа сîöіальнîю налеæні-
стю мîæна рîçділити на настóïні види: 
рîбітники; ïрîôесіîнали, ôаõівöі, теõ-
нічні слóæбîвöі; керівники; ôермери; 
ïідïриємöі.

Заéнятість çа галóçевîю налеæні-
стю: ó сôері матеріальнîгî вирîбни-
öтва; ó невирîбничіé сôері; в îкре-
миõ великиõ галóçяõ (ïрîмислîвість, 
сільське гîсïîдарствî, бóдівниöтвî, на 
трансïîрті é ó çв’яçкó тîùî).

Заéнятість çа рівнем óрбаніçаöії: ó 
міськіé місöевîсті; ó сільськіé місöевîсті.

Класиôікаöія видів çаéнятîсті нîсить 
лише óмîвниé õарактер. Для ïравîвîї 
наóки більш сóтнісне çначення має çîв-
нішніé ïрîяв (ôîрми) çаéнятîсті, адæе 
öе більш стале ïîняття, яке має відïîвід-
не çакîнîдавче çакріïлення.

Статтею 4 Закîнó України «Ïрî 
çаéнятість населення» від 05 лиïня 
2012 рîкó № 5067-VI виçначені настóï-
ні îрганіçаöіéнî-ïравîві ôîрми çаéня-
тîсті, а саме виçначенî, ùî дî çаéнятî-
гî населення в Україні налеæать:

– îсîби, які ïраöюють çа наéмîм на 
óмîваõ трóдîвîгî дîгîвîрó (кîнтрактó) 
абî на іншиõ óмîваõ, ïередбачениõ çа-
кîнîдавствîм, 

– îсîби, які çабеçïечóють себе рî-
бîтîю самîстіéнî (ó тîмó числі члени 
îсîбистиõ селянськиõ гîсïîдарств), 

– îсîби, які ïрîõîдять віéськîвó 
чи альтернативнó (невіéськîвó) слóæ-
бó, на çакîнниõ ïідставаõ ïраöюють çа 
кîрдîнîм та які мають дîõîди від такîї 
çаéнятîсті

– îсîби, ùî навчаються çа деннîю 
ôîрмîю ó çагальнîîсвітніõ, ïрîôесіéнî- 
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теõнічниõ та виùиõ навчальниõ çакладаõ 
та ïîєднóють навчання ç рîбîтîю.

– неïраöюючі ïраöеçдатні îсîби, 
які ôактичнî çдіéснюють дîгляд çа 
дитинîю-інвалідîм, інвалідîм I грóïи 
абî çа îсîбîю ïîõилîгî вікó, яка çа 
виснîвкîм медичнîгî çакладó ïîтребóє 
ïîстіéнîгî стîрîнньîгî дîглядó абî дî-
сягла 80-річнîгî вікó, та îтримóють дî-
ïîмîгó, кîмïенсаöію та/абî надбавкó 
відïîвіднî дî çакîнîдавства;

– батьки – виõîвателі дитячиõ бó-
динків сімеéнîгî тиïó, ïриéîмні бать-
ки, якùî вîни îтримóють грîшîве 
çабеçïечення відïîвіднî дî çакîнîдав-
ства;

– îсîба, яка ïрîæиває раçîм ç інва-
лідîм I чи II грóïи внаслідîк ïсиõічнîгî 
рîçладó, якиé çа виснîвкîм лікарськîї 
кîмісії медичнîгî çакладó ïîтребóє ïî-
стіéнîгî стîрîнньîгî дîглядó, та îдер-
æóє грîшîвó дîïîмîгó на дîгляд çа 
ним відïîвіднî дî çакîнîдавства;

– óчасники бîéîвиõ діé, çаçначені 
ó ï. 19 та 20 ч. 1 ст. 6 Закîнó України 
«Ïрî статóс ветеранів віéни, гарантії 
їõ сîöіальнîгî çаõистó» від 22 æîвтня 
1993 рîкó № 3551-XII [7].

Вваæаємî, ùî від виùеçаçначениõ 
нîрмативниõ îрганіçаöіéнî-ïравîвиõ 
ôîрм çаéнятîсті слід відîкремлювати 
такó категîрію як ôîрми çаéнятîсті, 
ïід якими слід рîçóміти îрганіçаöіé-
нî-ïравîві сïîсîби і óмîви викîристан-
ня ïраöі.

У öьîмó кîнтексті çаçначимî, ùî 
рîçріçняють такі ôîрми çаéнятîсті: 
ïîвна, неïîвна та часткîва; ïервинна 
та втîринна; тиïîва і нетиïîва.

Ïîвна çаéнятість – öе діяльність 
ïрîтягîм ïîвнîгî рîбîчîгî дня (тиæ-
ня, сеçîнó, рîкó), яка çабеçïечóє дîõід 
не ниæче ïîкаçників відïîвідниõ дер-
æавниõ сîöіальниõ стандартів.

Неïîвна çаéнятість ïраöівника є 
рîбîтîю на óмîваõ рîбîчîгî часó, ùî 
меншиé від нîрми часó, ïередбаченîї 
çакîнîдавствîм, і мîæе встанîвлюва-
тися çа дîгîвîрîм міæ ïраöівникîм і 
рîбîтîдавöем ç îïлатîю ïраöі ïрîïîр-
öіéнî відïраöьîванîмó часó абî çалеæ-
нî від вирîбіткó. 

Неïîвна çаéнятість мîæе бóти 
явнîю абî ïриõîванîю. Явна неïîв-
на çаéнятість çóмîвлена сîöіальни-
ми ïричинами, çîкрема неîбõідністю 
çдîбóти îсвітó, ïрîôесію, ïідвиùити 
кваліôікаöію тîùî. Ïриõîвана не-
ïîвна çаéнятість відбиває ïîрóшення 
рівнîваги міæ рîбîчîю силîю та ін-
шими вирîбничими ôактîрами. Вîна 
ïîв’яçана, çîкрема, çі çменшенням 
îбсягів вирîбниöтва і виявляється ó 
неïîвнîмó викîристанні ïрîôесіéнîї 
кîмïетенöії абî ó ниçькіé ïрîдóктив-
нîсті ïраöі. Ïриõîвана неïîвна çаéня-
тість мîæе ïідïадати ïід виçначення 
часткîвîгî беçрîбіття – вимóшенîгî 
тимчасîвîгî скîрîчення ïередбаче-
нîї çакîнîдавствîм тривалîсті рî-
бîчîгî часó ó çв’яçкó іç çóïиненням 
(скîрîченням) вирîбниöтва ïрîдóк-
öії ç ïричин екîнîмічнîгî, теõнîлî-
гічнîгî і стрóктóрнîгî õарактерó беç 
ïриïинення трóдîвиõ віднîсин (ï. 24 
ст. 1 Закîнó України «Ïрî çаéнятість 
населення» від 5 лиïня 2012 рîкó  
№ 5067-VI [7]).

Ïервинна çаéнятість õарактериçóє 
çаéнятість çа îснîвним місöем рîбîти. 
Якùî, крім îснîвнîї рîбîти чи навчан-
ня, ùе є дîдаткîва çаéнятість (ïраöя 
çа сóмісниöтвîм), вîна наçивається 
втîриннîю çаéнятістю.

Òиïîва çаéнятість – öе çаéнятість, 
яка ïередбачає ïîстіéнó рîбîтó наéма-
нîгî ïраöівника ó îднîгî рîбîтîдавöя 
ó éîгî вирîбничîмó ïриміùенні ïри 
стандартнîмó навантаæенні ïрîтягîм 
дня, тиæня, рîкó. Нетиïîвîю (атиïî-
вîю) çаéнятістю рîçóміються бóдь-які 
ôîрми çалóчення дî ïраöі ç відõилен-
нями від традиöіéнîгî трóдîвîгî дîгî-
вîрó ó ріçниõ кîмбінаöіяõ.

Отæе, для маéбóтньîгî еôектив-
нîгî реôîрмóвання вітчиçнянîгî трó-
дîвîгî çакîнîдавства ó сôері çаéня-
тîсті, неîбõіднî ïîстіéнî îнîвлювати 
та óдîскîналювати (виõîдячи іç рівня 
рîçвиткó сóсïільниõ віднîсин) відïî-
відниé категîріальниé аïарат. Вæе ó 
сóчасниõ óмîваõ існóє неîбõідність  
ó дîдаткîвîмó рîçрîбленні наóкîвî 
îбґрóнтîваниõ çасад ïравîвîї категî-
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рії «çаéнятість» та виçначення такиõ 
її îçнак як: ïрîдóктивність; ïîвність; 
гідність; еôективність; раöіîнальність; 
вільне îбрання.

Ключîві слîва: çаéнятість, çаéня-
тість населення, ôîрми çаéнятîсті, 
види çаéнятîсті, îрганіçаöіéнî-ïравîві 
ôîрми çаéнятîсті, гідна çаéнятість.

У ñòàòò³ ðîçãëÿíóò³ îêðåì³ çà-
ãàëüíîòåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçà-
í³ ç³ âñòàíîâëåííÿì ñó÷àñíîãî çì³ñòó 
ïðàâîâîї êàòåãîð³ї «çàéíÿò³ñòü». Âè-
çíà÷åí³ òàê³ îñíîâí³ îçíàêè ïðàâîâîї 
êàòåãîð³ї «çàéíÿò³ñòü» ÿê: ïðîäóê-
òèâí³ñòü; ïîâí³ñòü; ã³äí³ñòü; åôåê-
òèâí³ñòü; ðàö³îíàëüí³ñòü; â³ëüíå 
îáðàííÿ. Уäîñêîíàëåíî â÷åííÿ щîäî 
ñèñòåìè ôîðì òà âèä³â çàéíÿòîñò³.

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíы îòäåëüíыå 
îáщåòåîðåòè÷åñêèå âîïðîñы, ñâÿçàí-
íыå ñ óñòàíîâëåíèåì ñîâðåìåííîãî 
ñîäåðæàíèÿ ïðàâîâîé êàòåãîðèè «çà-
íÿòîñòü». Îïðåäåëåíы òàêèå îñíîâ-
íыå ïðèçíàêè ïðàâîâîé êàòåãîðèè 
«çàíÿòîñòü» êàê: ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü; äîñòîéíыé òðóä íà óñëîâè-
ÿх ïðèîðèòåòà ïîëíîé çàíÿòîñòè; 
эôôåêòèâíîñòü; ðàöèîíàëüíîñòü; 
ñâîáîäíîå èçáðàíèå. Уñîâåðшåíñòâî-
âàíî ó÷åíèå î ñèñòåìå ôîðì è âèäîâ 
çàíÿòîñòè.

There are certain general theoreti-
cal questions related to the determina-
tion of the modern content of the legal 
category of «employment» considered 
in the article. The main features of the 
legal category of «employment» are 
defined, such as: productivity; decent 
work on the basis of the priority of full 

employment; efficiency; rationality; 
free election. The doctrine of the sys-
tem of employment forms and types has 
been improved.
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В óмîваõ сьîгîдення, кîли України 
ïереæиває чергîвиé етаï реôîрмóван-
ня сóдîвîї системи, ïитання міæнарîд-
нî-ïравîвиõ стандартів ïравîсóддя та, 
власне, імïлементаöія öиõ стандартів 
ó наöіîнальне çакîнîдавствî, набóває 
îсîбливî ваæливîгî çначення. 

Ïрîблематика çастîсóвання міæ-
нарîдниõ стандартів ó ріçниõ галóçяõ 
міæнарîднîгî ïрава, îõîïлює сôерó 
наóкîвиõ інтересів багатьîõ вчениõ, се-
ред якиõ: М.О. Баéмóратîв, В.Д. Брин-
öев, С.В. Ківалîв, Ð.О. Кóéбіда, І.І. Лó-
каш, В.Ò. Маляренкî, І.В. Наçарîв та 
інші.

Не çменшóючи çначóùîсті вкаçаниõ 
наóкîвиõ рîçрîбîк, слід кîнстатóвати 
неïîвнîтó теîретичнîгî дîслідæення 
гармîніçаöії наöіîнальнîгî çакîнîдав-
ства ó сôері ïравîсóддя ó відïîвіднîсті 
іç міæнарîдними стандартами.

Україна вæе дîсить тривалиé час 
ïеребóває на стадії гармîніçаöії наöі-
îнальнîгî çакîнîдавства дî міæнарîд-
ниõ, єврîïеéськиõ стандартів. Òîмó, 
дîслідæóючи дане ïитання, ïерш çа 
все, слід çвернóтися дî такиõ термі-
нів, як «стандарти», «міæнарîдні стан-
дарти», «єврîïеéські стандарти». Дані 
ïîняття дîсить частî вæиваються се-
ред наóкîвöів, юридичнîї сïільнîти, 
ïîлітиків, але їõ сóтність рîçóміється 
ïî-ріçнîмó.

Слîвî «стандарт» îçначає çраçîк, 
мîдель, еталîн, якиé ïриéмають çа ви-
õідниé для ïîрівняння ç ним іншиõ ïî-
дібниõ îб’єктів [7]. Як влóчнî çаçначає 
О.І. Òіóнîв, «стандарти являються свî-
єрідним масштабîм вимірó в çакîнîдав-

чîмó регóлюванні стîрін» [12, c. 15] та 
вкаçóє на те, ùî відõилення від стан-
дартó мîæливе тільки в тîмó виïадкó, 
кîли éде річ ïрî кîнкретиçаöію абî дî-
ïîвнення даниõ еталîнів.

В.Д. Бринöев ствердæóє, ùî ïід 
стандартами (в ïравîвîмó асïекті) 
слід рîçóміти óстанîвлені міæнарîд-
нî-ïравîвими актами мінімальні вимî-
ги, дîтримóватися якиõ çîбîв’яçані всі 
дерæави в ïрîöесі наöіîнальнîї çакîнî-
твîрчîсті [4, c. 51].

Щî æ стîсóється ïîняття «міæна-
рîдні стандарти», тî слід відмітити від-
сóтність єднîсті в рîçóміння та трактó-
ванні îстанньîгî.

Автîри юридичнîї енöиклîïедії ïід 
вкаçаним ïîняттям рîçóміють міæна-
рîднî-ïравîві нîрми і ïринöиïи, які 
çакріïлюють ïравила ïîведінки сóб’єк-
тів міæнарîднî-дерæавнîгî сïіврîбіт-
ниöтва. Стандарти встанîвлюють ïевні 
мінімальні вимîги, якиõ ïîвинні дî-
тримóватися всі дерæави. Міæнарîдні 
стандарти містяться в міæнарîдниõ дî-
гîвîраõ, іншиõ дæерелаõ міæнарîднîгî 
ïрава та в міæнарîдниõ дîкóментаõ, 
не наділениõ îбîв’яçкîвîю юридичнîю 
силîю, ùî ïриéмаються îкремими міæ-
нарîдними îрганіçаöіями [13, c. 615].

На дóмкó С.А. Гîлóбîк, стандарти в 
міæнарîднîмó ïраві слід наçивати нîр-
ми, які являються óніверсальнî виçна-
ними, та які, ç îднієї стîрîни, являють 
сîбîю мінімальнî дîïóстимиé кîнсен-
сóс, а ç іншîї, – ïриклад для наслідó-
вання [5, c. 113].

Дîсить öікавим видається тîчка 
çîрó M.O. Баéмóратîва, якиé çаçна-
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чає, ùî ïідïисання двîма абî більше 
дерæавами міæнарîдниõ óгîд іç ïере-
ваæнîгî кîла ïитань міæнарîдниõ від-
нîсин, їõ легаліçаöія та реаліçаöія – öе 
ïрîöес рîçрîбки, виçнання, ïриéняття 
на себе çîбîв’яçань іç викîнання é реа-
ліçаöії міæнарîдниõ ïравил ïîведінки, 
ùî мають нîрмативниé, тиïîлîгічниé, 
стереîтиïниé õарактер, і внаслідîк 
свîєї îбîв’яçкîвîсті, ïîвтîрюванîсті та 
ïередбачóванîсті стають міæдерæавни-
ми, а в ширîкîмó рîçóмінні – міæна-
рîдними стандартами [2, c. 20].

І.А. Кîнîвалîва, дîслідæóючи дане 
ïитання, ïід міæнарîдними стандар-
тами рîçóміє нîрми, çакріïлені в міæ-
нарîднî-ïравîвиõ актаõ, які мають 
ріçнó юридичнó силó, являють сîбîю 
öінність для кîæнîї людини, дерæави 
та світîвîї сïільнîти та ç óраõóванням 
öьîгî виникає неîбõідність ó їõ дîдер-
æанні всіма членами світîвîї сïільнîти 
[6, c. 27].

Ваæкî не ïîгîдитися іç тîчкîю çîрó 
А.С. Автîнîмîва на стандарти як на 
ïринöиïи міæнарîднîгî ïрава [1, c. 4]. 
У відïîвіднîсті дî ïîлîæень ст. 3, ст. 9 
Кîнститóöії України ïрава і свîбîди та 
їõ гарантії виçначають çміст і сïрямî-
ваність діяльнîсті дерæави, çміст і çа-
стîсóвання çакîнів, діяльність çакîнî-
давчîї та викîнавчîї влади, місöевîгî 
самîóïравління, в тîмó числі і çабеçïе-
чóються ïравîсóддям. Відïîвіднî дî çа-
гальнîïриéнятиõ ïринöиïів і нîрм міæ-
нарîднîгî ïрава, а такîæ міæнарîдниõ 
дîгîвîрів, çгîда на îбîв’яçкîвість якиõ 
надана Верõîвнîю Ðадîю України, яв-
ляються беçïîсередньî діючими в ме-
æаõ юрисдикöії України.

Не слід îтîтîæнювати ïîняття 
«міæнарîдні стандарти» та «єврîïеé-
ські стандарти». 

Л.А. Лóöь çаçначає, ùî єврîïеéські 
стандарти – öе єдині, тиïîві ïринöи-
ïи і нîрми, які çаôіксîвані в îснîвниõ 
дæерелаõ ïрава регіîнальниõ міæдер-
æавнî-ïравîвиõ систем та є мінімаль-
ними ïравîвими вимîгами ùîдî ïравî-
виõ систем дерæав-óчасниöь [8, c. 175].

На дóмкó Д.Þ. Матвєєва, єврîïеé-
ські стандарти – öе «юридичні нîрми, 

які стîсóються всіõ çагальнîïриéнятиõ 
ïрав та свîбîд людини, а такîæ меõа-
ніçмів їõ гарантóвання» [9, c. 46].

Ðеôîрми в сôері ïравîсóддя – öе 
дîсить складне, багатîстóïеневе та 
відïîвідальне çавдання. Йîгî викîнан-
ня та еôективне вïрîвадæення вима-
гає кîмïлекснîгî ïідõîдó, де ïершим 
крîкîм являється çнання та óміле çа-
стîсóвання міæнарîдниõ стандартів ó 
öіé сôері. Òîмó єдиниé вірниé шляõ дî 
óтвердæення в нашіé дерæаві верõî-
венства ïрава – рîçóміння глибиннîї 
сóті міæнарîдниõ стандартів та ïра-
вильне їõ слідóвання.

Стандарти ó сôері ïравîсóддя, які 
виçнані міæнарîднîю сïільнîтîю, – öе 
ïринöиïи, рекîмендаöії, ïравила, ма-
ють ріçниé рівень.

У кîнтексті скаçанîгî слід çвернóти 
óвагó на наведенó в ïравîвіé дîктри-
ні трирівневó стрóктóрó çастîсóвання 
міæнарîднî-ïравîвиõ стандартів ó на-
öіîнальнîмó çакîнîдавстві:

1) стандарт має бóти çаôіксîва-
ниé ó нîрмаõ міæнарîднîгî ïрава, та, 
відïîвіднî, мати îбîв’яçкîвиé чи рекî-
мендаöіéниé õарактер; 

2) öеé стандарт має бóти çастîсî-
ваниé в юрисдикöіéниõ нîрмаõ;

3) öеé стандарт має бóти ïîясне-
нî é виçнанî в наóкîвиõ ïраöяõ міæна-
рîднîгî ïрава [11, c. 257].

Власнó класиôікаöію стандартів, на 
якиõ ïîвинна ґрóнтóватися наöіîналь-
на система, çаïрîïîнóвав В.Д. Брин-
öев. Автîр вкаçóє на такі їõ види:

1) çагальні (стандарти ó сôері дер-
æавнîгî óстрîю, ïрав людини та мате-
ріальнîгî ïрава);

2) ïрîöесóальні (стандарти îкре-
миõ галóçеé сóдîвîгî ïрîöесó – адміні-
стративнîгî, гîсïîдарськîгî, öивільнî-
гî, кримінальнîгî);

3) сóдîóстріéні (стандарти, на 
якиõ бóдóється система сóдîвîї влади) 
[54, c. 51].

Видається дîсить öікавим наóкî-
виé ïідõід ó рîçóмінні системи міæна-
рîдниõ стандартів ó сôері ïравîсóддя 
І.В. Наçарîва. Автîр виділяє настóïні 
види ïравîвиõ стандартів:
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1) баçîві – міæнарîдні стандарти, 
в якиõ містяться óніверсальні ïринöиïи 
çдіéснення ïравîсóддя (Міæнарîдниé 
ïакт ïрî грîмадянські і ïîлітичні ïра-
ва 1950 рîкó,  Загальна деклараöія 
ïрав людини 1948 рîкó, Кîнвенöія ïрî 
çаõист ïрав людини é îснîвîïîлîæниõ 
свîбîд 1950 рîкó);

2) сïеöіальні (Оснîвні ïринöиïи 
ùîдî неçалеæнîсті ïравîсóддя, сõвале-
ні реçîлюöіями Генеральнîї Асамблеї 
Органіçаöії Об’єднаниõ Наöіé, Єврî-
ïеéська õартія ïрî çакîн «Ïрî статóс 
сóддів» від 10 лиïня1998 рîкó);

3) ïрактика Єврîïеéськîгî сóдó іç 
ïрав людини – рішення Єврîïеéськî-
гî сóдó ç ïрав людини мають ваæливе 
çначення для тлóмачення та рîçóміння 
ïринöиïів міæнарîднîгî ïрава;

4) стандарти Єврîïеéськîгî Сîюçó  
ùîдî ïîбóдîви сóдîвиõ систем (наïри-
клад, Хартія Єврîïеéськîгî Сîюçó ïрî 
îснîвні ïрава від 7 грóдня 2000 рîкó) 
[10, c. 352].

Зваæаючи на виùенаведені класиôі-
каöії, міæнарîдні ïравîві стандарти ó 
сôері ïравîсóддя дîречнî ïîділити на 
дві грóïи: баçîві çагальнîвиçнані міæ-
нарîдні стандарти та сïеöіальні міæна-
рîдні стандарти ó сôері ïравîсóддя.

Дî ïершîї грóïи слід віднести: 
Міæнарîдниé ïакт ïрî грîмадянські 
і ïîлітичні ïрава 1950 рîкó, Загальнó 
деклараöію ïрав людини 1948 рîкó, 
Кîнвенöію ïрî çаõист ïрав людини é 
îснîвîïîлîæниõ свîбîд 1950 рîкó.

Дрóгó грóïó сïеöіальниõ галóçевиõ 
стандартів станîвлять Оснîвні ïринöиïи 
неçалеæнîсті сóдîвиõ îрганів, сõвалені 
реçîлюöіями Генеральнîї Асамблеї ООН 
№№ 40/32, 40/146 від 29 листîïада 
та 13 грóдня 1985 рîкó, Бангалîрські 
ïринöиïи ïîведінки сóддів від 19 трав-
ня 2006 рîкó, сõвалені Ðеçîлюöією 
Екîнîмічнîї та Сîöіальнîї Ðади ООН 
№ 2006/23 від 27 лиïня 2006 рîкó, 
рекîмендаöії Кîмітетó Міністрів Ðади 
Єврîïи дерæавам-членам, виснîвки Кîн-
сóльтативнîї ради єврîïеéськиõ сóдів дî 
óваги Кîмітетó Міністрів Ðади Єврîïи.

У ïрîдîвæення данîї теми, слід та-
кîæ відмітити, ùî наведені міæнарîд-

ні стандарти нîсять для України як 
îбîв’яçків õарактер, так і неîбîв’яçкî-
виé (рекîмендаöіéниé) õарактер. Ïер-
ша грóïа виùеçаçначениõ стандартів 
являється для України îбîв’яçкîвими 
та відïîвіднî дî ст. 9 Кîнститóöії Укра-
їни є частинîю наöіîнальнîгî çакîнî-
давства. Òакîæ, слід çаçначити, ùî 
рішення Єврîïеéськîгî Сóдó іç ïрав 
людини є юридичнî îбîв’яçкîвими для 
України міæнарîдними дîкóментами é 
наöіîнальні сóди ó свîїõ рішенняõ ïî-
силаються на рішення öьîгî сóдó.

 Ïри öьîмó дрóга грóïа стандартів 
нîсить рекîмендаöіéниé õарактер для 
нашîї дерæави. У ïреамбóлаõ такиõ дî-
кóментів, çаçвичаé, çавæди міститься 
вкаçівка на те, ùî вîни рекîмендóють-
ся дî çастîсóвання на наöіîнальнîмó 
рівні, враõîвóючи традиöії кîæнîї дер-
æави.

Але çначення такиõ «рекîмендаöіé-
ниõ» стандартів не слід недîîöінюва-
ти, îскільки вîни, власне, тлóмачать 
ті стандарти, які çакріïлені çагальнî-
виçнаниõ міæнарîдниõ îбîв’яçкîвиõ 
дîкóментаõ, навîдячи виснîвки, çдіé-
снюючи аналіç та навîдячи ïрактичні 
рекîмендаöії.

За ïідсóмками ïрîведенîгî дîслі-
дæення та ç óраõóванням мнîæин-
нîсті ïідõîдів дî виçначення ïîнять 
«стандарт», «міæнарîдні стандарти», 
«єврîïеéські стандарти» ïрîïîнóються 
настóïне виçначення ïîняття «міæна-
рîдні стандарти ó сôері ïравîсóддя»: 
öе çагальнîвиçнані, óніверсальні міні-
мальні вимîги, які óстанîвлені та ви-
çнані міæнарîднîю сïільнîтîю (ïрин-
öиïи, рекîмендаöії, ïравила, критерії, 
рішення, виснîвки) для еôективнîгî 
ôóнкöіîнóвання як дерæави в öілîмó, 
так і сóдîвîї влади çîкрема.

Ключові слова: стандарт, міæна-
рîдні стандарти, єврîïеéські стандар-
ти, ïравîсóддя, міæнарîдні стандарти 
ó сôері ïравîсóддя.

Ñòàòòю ïðèñâÿ÷åíî âèâ÷åííю 
ì³æíàðîäíèх ñòàíäàðò³â ó ñôå-
ð³ ïðàâîñóääÿ ÿê ïðàâîâîãî ÿâèщà. 
Зä³éñíåíî äîñë³äæåííÿ òåîðåòè÷-
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íèх ï³äхîä³â äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü 
«ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè», ïðîâåäåíî 
àíàë³ç íàóêîâèх ï³äхîä³â ó ðîçóì³í-
í³ ñèñòåìè ì³æíàðîäíèх ñòàíäàðò³â 
ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ. Зàïðîïîíîâàíî 
âëàñíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ì³æíà-
ðîäí³ ñòàíäàðòè ó ñôåð³ ïðàâîñóä-
äÿ» òà їх êëàñèô³êàö³ї.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà èçó÷åíèю 
ìåæäóíàðîäíых ñòàíäàðòîâ â ñôåðå 
ïðàâîñóäèÿ êàê ïðàâîâîãî ÿâëåíèÿ. 
Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå òåîðåòè÷å-
ñêèх ïîäхîäîâ ê îïðåäåëåíèю ïîíÿ-
òèé «ìåæäóíàðîäíыå ñòàíäàðòы», 
ïðîâåäåí àíàëèç íàó÷íых ïîäхîäîâ 
ê ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíых ñòàíäàð-
òîâ â ñôåðå ïðàâîñóäèÿ. Ïðåäëîæåíî 
ñîáñòâåííîå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ 
«ìåæäóíàðîäíыå ñòàíäàðòы â ñôåðå 
ïðàâîñóäèÿ» è èх êëàññèôèêàöèÿ.

The article researches the concept of 
international standards of justice as a 
legal phenomenon. The investigation of 
theoretical approaches to the definition 
of «international standards», the anal-
ysis of scientific approaches to under-
standing of international standards of 
justice. Also it is offered own definition 
of «international standards in the field 
of justice» and their classification.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Вçаимîсвяçь меæдó религиîçным 
ôактîрîм и меæдóнарîдным ïравîм 
ïрав челîвека, îчевидна. Ðелигия ни-
кîгда не свîдилась лишь к вере в Бîга и 
в ïîтóстîрîннюю æиçнь, к сîвершению 
религиîçныõ îбрядîв. Именнî сîöиаль-
ные óчения ïîçвîляли мîнîтеистиче-
ским религиям îвладевать массами и, 
тем самым, влиять на расстанîвкó сил 
в îбùестве. Ðелигия ïî-свîемó îбъяс-
няет реальнî сóùествóюùиé мир и ре-
гóлирóет не мнимые, а реальные îтнî-
шения меæдó людьми. Беç религиîçнîé 
интерïретаöии чистî çемныõ îтнîше-
ниé меæдó людьми религия не смîгла 
бы выïîлнять слîæные сîöиальные 
ôóнкöии, в тîм числе и интегрирóю-
ùие, ïîтеряла бы свîю ïривлекатель-
нîсть, ïерестала бы сóùествîвать. Ðе-
лигия îкаçывает бîльшîе влияние на 
меæдóнарîднîе ïравî ïрав челîвека 
и на ïрîöесс гóманиçаöии индивида в 
îбùестве. Ïрава челîвека, регóлирîва-
ние ïравîвîгî ïîлîæения челîвека в 
меæдóнарîднîм ïраве, является îднîé 
иç наибîлее слîæныõ и актóальныõ 
ïрîблем сîвременнîсти.

Ваæнóю рîль в раскрытии влияния 
религии на меæдóнарîднîе ïравî ïрав 
челîвека сîставили трóды óченыõ в 
îбласти меæдóнарîднîгî ïрава, ислам-
скîгî ïрава, такиõ как Þ.Я. Баскин, 
Н.В. Жданîв, И.И. Лóкашóк, Ï.М. Ðа-
бинîвич, К. Òиле и др.

Целью даннîé статьи является ïî-
ïытка акöентирîвать внимание на вли-
яние религиîçнîгî ôактîра на меæдó-

нарîднîе ïравî ïрав челîвека с óчетîм 
тенденöии раçвития сîвременнîгî îб-
ùества.

В сîвременнîм мире ïрîисõîдят 
слîæные, ïрîтивîречивые и глóбîкие 
иçменения и ïреîбраçîвания, çатраги-
ваюùие ïринöиïиальные îснîвы îб-
ùественнîé æиçни, в тîм числе ïрî-
блемó ïравîвîгî статóса челîвека. 
Укаçанные ïрîöессы îтнîсятся кî всем 
гîсóдарствам беç исключения. Ïîдîб-
ные ïреîбраçîвания требóют адекват-
ныõ иçменениé как в наöиîнальнîм, 
так и на меæдóнарîднî-региîнальнîм 
и меæдóнарîднî-óниверсальнîм óрîв-
няõ, в вырабîтке óникальныõ ïриемîв 
и метîдîв меæдóнарîднî-ïравîвîгî 
регóлирîвания, в тîм числе в îбласти 
регóлирîвания, çаùиты и вырабîтки 
óниверсальныõ меõаниçмîв реалиçаöии 
ïрав челîвека. 

В настîяùее время меæдóнарîднîе 
ïравî как îсîбая ïравîвая система ста-
нîвится бîлее демîкратичнîé и îткры-
тîé для вîсïриятия нîвеéшиõ идеé, 
óчитываются идеи «нарîднîé диïлîма-
тии», все бîльшее внимание óделяется 
материальным и дóõîвным ïîтребнî-
стям челîвека, егî дîстîинствó, ïравî-
вîмó и ïîлитическîмó мирîвîççрению, 
ïравам и свîбîдам челîвека и граæда-
нина. Заùита ïрав челîвека ïерестала 
быть тîлькî внóтренним делîм гîсó-
дарств.

Ïрава челîвека – этî система лич-
ныõ, экîнîмическиõ, сîöиальныõ, ïî-
литическиõ и юридическиõ нîрм и га-
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рантиé, наïравленныõ на îбесïечение 
æиçнедеятельнîсти челîвека, этî ïрин-
öиïы, нîрмы вçаимîîтнîшения меæдó 
людьми и гîсóдарствîм, îбесïечиваю-
ùие вîçмîæнîсть деéствîвать ïî свîе-
мó óсмîтрению (свîбîды) или ïîлóчать 
îïределенные блага (ïрава). Оснîвные 
ïрава и свîбîды челîвека ïринадлеæат 
каæдîмó îт рîæдения.

Меæдóнарîднîе ïравî ïрав челîве-
ка, ïî îïределению И.И. Лóкашóка, – 
этî сîвîкóïнîсть ïринöиïîв и нîрм, 
наïравленныõ на ïрîвîçглашение и 
îбесïечение меæдóнарîдныõ стандар-
тîв ïрав и свîбîд челîвека и граæда-
нина [1, c. 11].

Ïрава челîвека в öелîм – этî ïри-
сóùие нам îт рîæдения ïрава, беç кî-
тîрыõ мы не мîæем æить как челîве-
ческие сóùества. Идея ïрав и свîбîд 
челîвека имеет глóбîкие истîрические 
кîрни. Как в древнегреческîé ôилîсî-
ôии, так и в раçличныõ мирîвыõ рели-
гияõ мîæнî наéти ïринöиïы, леæаùие 
в îснîве идеи ïрав челîвека.

Ðасõîæдения меæдó религиîçными 
системами имеет негативныé îтïечатîк 
и на меæдóнарîднîм ïраве. Как îтме-
чает И.И. Лóкашóк, «меæдóнарîднîе 
ïравî сîçдавалîсь ïреимóùественнî 
на еврîïеéскîé îснîве ïри ïреîблада-
юùеé рîли õристианства, чтî æе каса-
ется ïрава, тî îнî не сîдерæит нîрм, 
кîтîрые мîгли бы быть неïриемлемыми 
для какîé-либî иç îснîвныõ религиé, çа 
исключением ïрав челîвека» [1, с. 432].

В меæдóнарîднîм ïраве çначитель-
нîе внимание óделяется регóлирîва-
нию îснîвныõ ïрав челîвека. Однакî 
в рамкаõ религиîçнî-ïравîвыõ дîктрин 
к этîé ïрîблеме îтнîсятся ïî-раçнîмó. 
В частнîсти, в рамкаõ исламскîгî ïра-
ва ïриçнается ïриîритет îбяçаннîсти 
ïеред ïравами индивидóóма. В исламе 
сóùествóет мнîæествî îграничениé, в 
частнîсти этî касается ïрав æенùин. 
Кîнвенöия î çаùите ïрав челîвека и 
îснîвныõ свîбîд çакреïляет ïîлîæе-
ние î тîм, чтî «ïîльçîвание ïравами и 
свîбîдами, ïриçнанными в настîяùеé 
Кîнвенöии, дîлæнî быть îбесïеченî 
беç какîé бы тî ни былî дискримина-

öии ïî ïриçнакó ïîла, расы и т. д.» 
(ст. 14 «Заïреùение дискриминаöии») 
[2], чтî в ïринöиïе не сîïîставимî с 
теми религиîçными нîрмами, кîтîрые 
çакреïлены в Кîране. Òакæе в Библии 
сîдерæаться нîрмы, дискриминирóю-
ùие æенскиé ïîл. Наïример, в Библии 
гîвîрится: «К мóæó твîемó влечение 
твîе, и îн бóдет гîсïîдствîвать над тî-
бîю» [3]. Эти слîва, скîрее, являются 
ïригîвîрîм, вынесенным Бîгîм Еве. 
Бîг îдîбряет гîсïîдствî мóæчины над 
æенùинîé. Этî кîнстатаöия ïечальныõ 
ïîследствиé греõа и îткаçа ïîдчинять-
ся Бîæьемó владычествó. Хîтя óниæе-
ние æенùин – этî ïрямîе следствие 
греõîвнîé сóùнîсти челîвека, а не Бî-
æья вîля. Вî мнîгиõ кóльтóраõ мóæья 
властвóют над æенами, и частî в îчень 
грóбîé ôîрме. 

Нîвыé Завет и дрóгие ïрîиçведе-
ния религиîçнîé мысли (Кîран), ïî 
óтверæдению Þ.Я. Баскина, îкаçыва-
ются и мîгóт îкаçаться дóõîвным îс-
нîванием ïри вырабîтке, ïринятии и 
тîлкîвании сîбственнî юридическиõ 
нîрм. Они мîгóт îкаçаться ваæными в 
деле гóманиçаöии и óкреïления нîвîгî 
меæдóнарîднîгî ïрава [4, с. 75]. Òак-
æе, ïî мнению óченîгî, этî ïîлîæение 
îтнîсится к ïринöиïó сïраведливîсти, 
кîтîрыé в силó свîеé îсîбеннîсти 
трóднî îбîснîвать. Однакî сîдерæа-
ние этîгî ïринöиïа çакреïленî в Нî-
вîм Завете: «Итак, вî всем, как õîти-
те, чтîбы с вами ïîстóïали люди, так 
ïîстóïаéте и вы с ними, ибî в этîм 
çакîн и ïрîрîки» (Мô. 7.12; см. такæе:  
Мô. 7.3; Мк. 4.24; Лк. 6.36; Иак. 1.8 
и 2.9; 1 Ин 3.16) [4, с. 80]. Он ôак-
тически ïрисóтствóет и çакреïлен вî 
мнîгиõ меæдóнарîднî-ïравîвыõ актаõ, 
наïример в ï. 1 ст. 1 и в ï. 3 ст. 2 
Устава ООН, в Кîнвенöии ïî мîрскîмó 
ïравó и т. д.

Дîктрина, как иçвестнî, является 
всïîмîгательным истîчникîм меæдó-
нарîднîгî ïрава. Этî ïîлîæение çа-
креïленî в ст. 38 Статóта Меæдóна-
рîднîгî Сóда ООН [6]. Ïîэтîмó çдесь 
следóет óчесть и исламскóю дîктринó 
меæдóнарîднîгî ïрава, кîтîрая явля-
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ется немалîваæнîé для рассмîтрения 
вîïрîса î влиянии религии на меæдó-
нарîднîе ïравî.

Òак, Н.В. Жданîв îïределяет, чтî 
сîгласнî исламскîé дîктрине меæдóна-
рîднîгî ïрава все страны мира делятся 
на нескîлькî грóïï:

1)  1 грóïïа Дар-аль-Ислам (Мир 
Ислама) – страны с исламскîé ôîрмîé 
ïравления, кîтîрые считаются рîди-
нîé каæдîгî мóсóльманина неçависимî 
îт егî наöиîнальнîсти;

2) 2 грóïïа Дар-аль-Харб (Мир 
вîéны) – страны, îткóда исõîдит óгрî-
çа мóсóльманам или îæидаются враæ-
дебные деéствия;

3) 3 грóïïа Дар-аль-Агд (Мир 
Дîгîвîра) – территîрия, над кîтîрîé 
мóсóльмане не óстанîвили свîé кîн-
трîль, ïричём раéîн Мира Дîгîвîра 
расïîлîæен в самîм исламскîм гîсó-
дарстве, где ряд ïравителеé çаключают 
сîглашения с немóсóльманскими сîîб-
ùествами [5, с. 303].

Деление мира на три грóïïы сôîр-
мóлирîванî в Свяùеннîм ïисании  
мóсóльман – в Кîране.

Ïрава челîвека в свîеé îснîве яв-
ляются öелым кîмïлексîм идеé, кîтî-
рые имеют религиîçнîе, в частнîсти 
õристианскîе ïрîисõîæдение. Эти 
идеи раçвивались иç õристианскиõ 
ïредставлениé î дîстîинстве челîвека. 
Нî с течением стîлетиé вïлîть дî на-
шиõ днеé ïредставления î дîстîинстве 
были интерïретирîваны таким îбра-
çîм, чтî вî мнîгîм эта интерïретаöия 
стала ïрîтивîречить ее традиöиîннîмó 
õристианскîмó ïîниманию. Именнî в 
такîм виде сеéчас и деéствóют ïрава 
челîвека. 

Как религиîçные, так и ïравîвые 
нîрмы регóлирóют îдин и тîт æе ïред-
мет – îбùественные îтнîшения. В дан-
нîм кîнтексте сîдерæание ïравîвыõ и 
религиîçныõ нîрм мîгóт сîвïадать (так 
ïрîисõîдит, наïример, если религия 
включает сóùествóюùие в îбùестве 
нîрмы и îбычаи); сîвïадает сîдерæа-
ние îснîвныõ, наибîлее îбùиõ нîрм 
(не óбивать, не красть, не ïричинять 
вреда); îбладают свîéствîм «ïереõîда» 

в ненîрмативные регóлятîры: ïривыч-
ка сîблюдения нîрм, как ïравîвыõ, так 
и религиîçныõ, çакреïляется в сîçна-
нии челîвека и станîвится îснîвîé, 
мîтивîм егî ïîведения, а ïîслóшнîе 
нîрмам ïîведение – öелью и öеннî-
стью. И есть, кîнечнî æе, нîрмы, кî-
тîрые не сîвïадают или ïрîтивîречат. 
Òак, Всеîбùая деклараöия ïрав челî-
века ïрîвîçглашает: «Каæдыé челîвек 
имеет ïравî на свîбîдó мысли, сîвести 
и религии; этî ïравî включает свîбî-
дó менять свîю религию или óбеæде-
ния…» (ст. 18) [7, с. 1]. Нî данная нîр-
ма в кîнтексте ислама и õристианства 
имеет раçнóю сîдерæательнóю нагрóç-
кó. Ðечь идет î õристианскîм и мóсóль-
манскîм верîóченияõ, î двóõ авраами-
ческиõ, мîнîтеистическиõ религияõ, 
ïрîисõîдяùиõ иç древнеé традиöии, 
вîсõîдяùеé к ïатриарõó семитскиõ 
ïлемен Авраамó. Эти религии имеют 
îбùие истîки, нî каæдая иç ниõ декла-
рирîвала себя ïî îтнîшению к дрóгîé. 
Как Библия, так и Кîран óтверæдают 
верó в единîгî Бîга. «Верóю вî Единî-
гî Бîга», «Нет инîгî Бîга, крîме Еди-
нîгî» (1 Кîр. 8.4.) [8], «Один Гîсïîдь, 
îдна вера, îднî креùение» (Еô. 4.6.) 
[9]. Иç этиõ стрîчек, вçятыõ иç раçныõ 
библеéскиõ истîчникîв, óæе мîæнî 
сделать вывîд, чтî õристианствî не 
ïриçнает смены веры. За сменó веры 
следóет îтлóчение îт ïравîславнîé 
öеркви. И самîе ïечальнîе для îтстóï-
ника ïрîиçîéдет ïîсле смерти – веч-
ная æиçнь çависит îт истиннîсти веры. 

Òакæе в Кîране çакреïлены ïîлî-
æения î тîм, чтî «тяæкая кара бóдет 
для неверныõ…», «истина îт вашегî 
Бîга, ктî õîчет – ïóсть верóет, ктî не 
õîчет – ïóсть не верóет» [10]. В исла-
ме греõ сîвершает не тîт, ктî с дет-
ства вîсïитан в дрóгîé религии, а егî 
рîдители, сделавшие выбîр на ребенка 
çаранее.

Ïредставления î Бîге ó каæдîé 
религии раçнîе и сильнî îтличаются. 
Этî ïрîиçîшлî иç-çа тîгî, чтî ïîлнî-
та и истиннîсть ïîлóченныõ îснîва-
телями раçныõ религиé Открîвениé  
î Бîге была раçличнîé. В свяçи с этим 
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ó каæдîé религии есть свîé îбраç Бîга, 
и îна óбеæдена в исïîведании свîегî 
Бîга.

На ïримере õристианства и ислама 
ïрîслеæивается некîе ïрîтивîречие 
нîрмам меæдóнарîднîгî ïрава ïрав че-
лîвека (îб этîм свидетельствóет ст. 18 
Всеîбùеé деклараöии ïрав челîвека, î 
кîтîрîé óïîминалîсь выше). Ïреæде 
всегî, этî ïрîтивîречие ïîнятию ра-
венства. В Деклараöии çакреïленî, чтî 
все равны в свîем выбîре и смене ре-
лигии или óбеæдения и т.д., а в слóчае 
с религиеé – все наîбîрîт. Деклараöия 
(ст. 16) сîдерæит ïîлîæение î тîм, чтî 
мóæчины и æенùины, дîстигшие сî-
вершеннîлетия, мîгóт встóïать в брак 
беç всякиõ îграничениé ïî ïриçнакó 
расы, наöиîнальнîсти или религии [7]. 
Нî и в этîм слóчае религия ïрîтивîре-
чит нîрмам деклараöии. Òак, в исламе 
раньше раçрешалîсь встóïать в брак 
или иметь делîвые îтнîшения с «людь-
ми ïисания» (õристианами) дî ïрîрîче-
ства Мóõаммеда. В настîявшее время 
этî вîçмîæнî тîлькî в слóчае, если бó-
дóт сîблюдены 4 ïравила: 1) æенùина 
дîлæна быть öелîмóдреннîé; 2) ее îïе-
кóн дîлæен дать раçрешение и дîлæны 
быть сîблюдены все óслîвия никяõа; 
3) все дîлæнî ïрîисõîдить в тîм ме-
сте, где ó мóсóльманина бóдет власть 
над æенùинîé; 4) ó мóæа-мóсóльмани-
на дîлæна быть креïкая вера). Нî брак 
мóсóльманки и мóæчины – не мóсóль-
манина в исламе çаïреùен! В Кîране 
наïисанî все ïрîстî и ïîнятнî, и эти 
ïравила, ïри сîблюдении кîтîрыõ вîç-
мîæен брак с инîверöем, дают ïîнять, 
чтî ïри ïатриарõате в семье мóæчине 
ïîдвластнî склîнить æенùинó к исла-
мó, и этим æе óвеличить кîличествî 
мóсóльман. А вîт çаïрет мóсóльманки 
на брак с инîверöем ïîдраçóмевает не 
сïîсîбнîсть æенùины склîнить мóæ-
чинó к исламó. Ïîэтîмó этîт брак и 
вîвсе çаïреùен.

С тîчки çрения õристианства брак 
с инîверöем невîçмîæен! Он çаïреùен 
и не мîæет быть îсвяùен таинствîм 
венчания. Смешанные браки наçыва-
ют «великим çлîм», греõîм ïеред Бî-

гîм. Òакая библеéская категîричнîсть 
ïрîтивîречит нîрмам меæдóнарîднîгî 
ïрава ïрав челîвека и не дает вîçмîæ-
нîсть для сîçдания нîвыõ ячеек îбùе-
ства, õîть даæе и интернаöиîнальныõ. 
Христианствî не õîчет видеть внóтри 
себя ïриверæенöев инîé веры, даæе 
с вîçмîæнîстью склîнения в дальнеé-
шем в õристианствî. 

Лаóреат Нîбелевскîé ïремии мира 
Мîõаммед Эль Барадеé в îднîм иç 
свîиõ выстóïлениé îтмечал: «Ни îдна 
религия не стрîится на нетерïимîсти 
и нет такîé религии, в кîтîрîé бы не 
öенилась неïрикîснîвеннîсть челî-
веческîé æиçни. Иóдаиçм наставляет 
нас öенить красîтó и радîсть челî-
веческîгî бытия. Христианствî óчит 
нас îтнîсится к блиæнемó свîемó так, 
как мы õîтели бы, чтîбы îтнîсились 
к нам. Ислам ïрîвîçглашает, чтî не-
сïраведливîе óбиéствî îднîгî челîве-
ка равнîсильнî óбиéствó всегî челî-
вечества [11].

Крóïнеéшиé религиîвед XIX в. Кîр-
нелис Òиле îïределял религию как «все 
те явления, кîтîрые îт дрóгиõ (этиче-
скиõ, эстетическиõ, ïîлитическиõ или 
им ïîдîбныõ) îтличаются именнî как 
религиîçные, т.е. все тî, в чем челîвек 
выраæает свîю верó в сверõчелîвече-
скóю силó и чтî îн делает, чтîбы ïîд-
дерæать свîю свяçь с неé» [12, с. 146].

Несîмненнî, ó ïрава и религии 
«сîбственные» инстрóментарии влия-
ния на сîçнание и ïîведение челîвека. 
Меõаниçмы деéствия религии и ïрава 
раçличны. В частнîсти, нîрмы религии 
(в îсîбеннîсти эстетические) îбîснî-
вывают в свîиõ свяùенныõ книгаõ аб-
сîлютнóю неïрелîæнîсть ïредïисыва-
емîгî ими кîдекса ïîведения с ссылкîé 
на высшиé автîритет. Закîнîдателем и 
высшим сóдьеé для верóюùиõ являет-
ся Всевышниé. В свяùенныõ ïисанияõ 
евреев óтверæдалîсь, чтî Гîсïîдь Бîг 
был для «свîегî иçбраннîгî нарîда» 
îднîвременнî и Бîгîм, и небесным öа-
рем, и öарем çемным, çакîнîдателем и 
«главным вîенным Вîæдем». Именнî 
îт негî, îт Гîсïîда Бîга, исõîдили çа-
кîны, ïîстанîвления и расïîряæения 



55

УКРАЇНА І СВІТ

не тîлькî чистî религиîçнîгî, нî и 
семеéнîгî, îбùественнîгî и гîсóдар-
ственнîгî õарактера. 

Исключительнî îн îдин мîг ïрîяв-
лять çакîнîдательнóю вîлю, а «ïрîрî-
ки, ïервîсвяùенники, вîæди и сóдьи 
были лишь ïîслóшными исïîлнителя-
ми и ïрîвîдниками егî вîли». Нарóши-
теля религиîçныõ нîрм îæидает «не-
бесная кара». Наïример, в исламскîм 
деликтнîм ïраве деéствóет ïринöиï са-
кральнîсти, т. е. смешения ïрестóïле-
ния и греõа. Сîгласнî этîмó ïринöиïó 
ïрестóïление нарóшает вîлю Аллаõа, 
ïîэтîмó ранî или ïîçднî Всевышниé 
ïîкарает ïрестóïника. 

Бîг иóдеев, требóя стрîгîгî сîблю-
дения îбяçаннîстеé в ïóбличнî-ïра-
вîвîé сôере, ритóалîв, çаïîведеé и 
сîдерæаùиõся в ниõ çаïретîв, ïîд-
креïляет даннîе требîвание ïîîùри-
тельными и ïринóдительными санкöи-
ями как реакöию на ïîведение иóдея. 
(«Если вы бóдете ïîстóïать ïî óставам 
Мîим, и çаïîведи Мîи бóдете õранить 
и исïîлнять иõ, – гîвîрится в îднîé иç 
çаïîведеé Бîга Мîисею и всем иóдеям, 
тî: 1) «Я дам вам дîæди в свîе время, 
и çемля даст ïрîиçрастания свîи, и де-
рева ïîлевые дадóт ïлîд свîé»; 2) вы 
бóдете «есть õлеб свîé дîсыта, и бó-
дете æить на çемле вашеé беçîïаснî»; 
3) «ïîшлю мир на çемлю вашó; ляæете, 
и никтî вас не îбесïîкîит»; 4) «сгîню 
лютыõ çвереé с çемли вашеé, и меч не 
ïрîéдет ïî çемле ва шеé»; 5) благîслîв-
лю вас, «ïлîдîрîдными сделаю вас, и 
раçмнîæó вас»; 6) бóдó тверд в çаве-
те Мîем с вами»; 7) бóдó æить среди 
вас, «бóдó вашим Бîгîм, а вы бóдете 
Мîим нарîдîм». «Если æе не ïîслóша-
ете Меня и не бóдете исïîлнять всеõ 
çаïîведеé сиõ», и если «ïреçрите Мîи 
ïîстанîвления и çакîны», тî «Я ïî-
стóïлю с вами так»: 1) «ïîшлю на вас 
óæас, чаõлîсть и гîрячкó, îт кîтîрыõ 
истîмятся глаçа и иçмóчится дóша, и 
бóдете сеять семена ваши наïраснî, 
и враги ваши съедят иõ»; 2) «слîм-
лю гîрдîе óïрямствî ваше», и «çемля 
ваша не даст ïрîиçрастаниé свîиõ»; 
3) ïîшлю на вас çвереé ïîлевыõ, кî-

тîрые лишат вас детеé, истребят скîт 
ваш, и вас óменьшат, так чтî îïóстеют 
дîрîги ваши»; 4) «наведó на вас мсти-
тельныé меч в îтмùение çа çавет»; 
5) «гîрîда ваши сделаю ïóстынею и 
îïóстîшó святилиùа ваши»; 6) «îïó-
стîшó çемлю вашó, так чтî иçóмятся 
î неé враги ваши, ïîселившиеся на 
неé»; 7) «вас рассею меæдó нарîдами 
и îбнаæó вслед вас меч и бóдет çем-
ля ваша ïóста и гîрîда ваши раçрóше-
ны»; 8) «îставшимся æе иç вас ïîшлю 
в сердöа рîбîсть в çемле врагîв иõ, и 
шóм кîлеблюùегîся листа ïîгîнит иõ, 
и ïîбегóт, как îт меча, и ïадóт, кîг-
да никтî не ïреследóет». «И ïîгибнете 
меæдó нарîдами, и ïîæрет вас çемля 
врагîв вашиõ», а «îставшиеся иç вас 
исчаõнóт çа свîи беççакîния в çемляõ 
врагîв вашиõ, и çа беççакîния îтöîв 
свîиõ исчаõнóт» [13, с. 498]. 

Как иçвестнî, чтî эти истîчники 
наõîдятся вне временныõ интересîв и 
ïîлитическиõ îïределениé. Именнî ïî 
этîé ïричине религиîçные нîрмы ïред-
ïîлагают и îтстаивают ïретенçии на 
исключительнîсть беç îграничениé.

Òаким îбраçîм, рîль религии и ре-
лигиîçнîгî ôактîра в îбùественнîé 
æиçни ïî ïреæнемó великî. Чтî каса-
ется нîрм меæдóнарîднîгî ïрава ïрав 
челîвека, тî неîбõîдимî îтметить, чтî 
в настîявшее время этîé ïрîблеме 
óделяется бîльшîе внимание как на 
наöиîнальнîм, так и меæдóнарîднî-ре-
гиîнальнîм и меæдóнарîднî-óнивер-
сальнîм óрîвняõ. Сравнительнî-ïравî-
вîé аналиç ïîçвîляет ïриéти к вывîдó 
î тîм, чтî религиîçнî-ïравîвые дîк-
трины сîдерæат инóю интерïретаöию 
ïрав челîвека, чем нîрмативнî-ïравî-
вые акты, ïринятые в даннîé сôере в 
ïîследнее время в рамкаõ раçличныõ 
ïравîвыõ массивîв. Ðелигиîçныé ôак-
тîр играет бîльшóю рîль в сôере реа-
лиçаöии ïрава челîвека. Несмîтря на 
ïравîвîе регóлирîвание на наöиîналь-
нîм óрîвне, îтраæаюùее óниверсаль-
ные тенденöии в даннîé сôере, именнî 
религиîçнî-ïравîвые дîктрины îïреде-
ляют сîдерæание и ïределы реалиçа-
öии ïрав челîвек. 
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Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà ïðîáëåìå ãó-
ìàíèçàöèè èíäèâèäà â ìåæäóíàðîä-
íîì ïðàâå ïðàâ ÷åëîâåêà íà ïðèìåðå 
хðèñòèàíñòâà è èñëàìà. Àêöåíòè-
ðîâàíî âíèìàíèå íà âëèÿíèè ðåëèãè-
îçíîãî ôàêòîðà íà ìåæäóíàðîäíîå 
ïðàâî ïðàâ ÷åëîâåêà ñ ó÷åòîì òåí-
äåíöèè ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî îáщå-
ñòâà.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ ãó-
ìàí³çàö³ї ³íäèâ³äà â ì³æíàðîäíîìó 
ïðàâ³ ïðàâ ëюäèíè íà ïðèêëàä³ хðè-
ñòèÿíñòâà òà ³ñëàìó. Àêöåíòîâàíî 
óâàãó íà âïëèâ³ ðåë³ã³éíîãî ôàêòîðà 
íà ì³æíàðîäíå ïðàâî ïðàâ ëюäèíè ç 
óðàхóâàííÿì òåíäåíö³ї ðîçâèòêó ñó-
÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà.

The article is about the problem of 
humanization of the individual in in-
ternational human rights law on the 
basis of the Christianity and Islam. 
The attention is emphasized to the fact 
of the religious influence on the inter-
national law of human rights, taking 
into consideration trends in the devel-
opment of contemporary society.
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ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ПРАВА  
В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

ТА ЙОГО ПОДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Сьîгîдні страõóвання стає ваæли-
вим ваæелем для рîçвиткó екîнîміки 
та çабеçïечення її стабільнîсті. Ïри 
öьîмó çрîстає ùîрічниé îбіг єврîïеé-
ськиõ страõîвиõ кîмïаніé, якиé стає 
ïîрівняним іç ïîкаçниками банків-
ськîгî каïіталó, тîбтî страõîві кîм-
ïанії стають ваæливими інвестîрами 
в екîнîмікó бóдь-якîї країни. Значні 
відміннîсті в çакîнîдавчиõ нîрмаõ кра-
їн Єврîïеéськîгî Сîюçó (далі – ЄС) 
çавæди станîвили ïерешкîдó вільнîмó 
ïереміùенню та наданню страõîвиõ 
ïîслóг, вільнîмó çдіéсненню îïераöіé 
страõîвиків ó всіõ країнаõ ЄС, а єди-
ниé ринîк страõîвиõ ïîслóг вõîдив і 
вõîдить ó єдиниé ринîк ЄС ç îсîбли-
вîстями ріçниõ ïідõîдів дерæав-членів, 
які ïрîтягîм відîмîгî істîричнîгî ïе-
ріîдó ïрîдîвæóють гармîніçóватися 
çа раõóнîк гармîніçаöії çакîнîдавства 
країн-членів ЄС.

Метою статті є дîслідæення ïра-
вîвиõ асïектів ùîдî рîçвиткó страõî-
вîгî ïрава в країнаõ-членаõ ЄС і îб-
ґрóнтóвання наïрямó éîгî ïîдальшîгî 
вдîскîналення ç óраõóванням дîсвідó 
ôóнкöіîнóвання як ЄС çагалîм, так і 
дîсвідó ç ïитань страõóвання в éîгî 
країнаõ-членаõ.

Ïрîблемам ôîрмóвання é ôóнкöі-
îнóвання страõîвиõ ринків країн-чле-
нів ЄС ïрисвячені ïевна кількість рî-
біт, серед якиõ рîбîти такиõ óчениõ, 
як Б. Єрîшенкî [1], Н. Ïаöóрія [2],  
Б. Òарабарін [3] та деякі інші. Ðаçîм 
іç тим наóкîві дîслідæення сôери 
страõóвання в ЄС ïîтребóють теîре-
тикî-ïрактичнîгî дîîïраöювання, çî-

крема, в частині дîслідæення ïравîвиõ 
ïитань і ïрактики страõóвання в ЄС 
ç метîю вïрîвадæення їõ ó ïрактикó 
кîмïаніé, ùî ïраöюють в Україні. 

Страõîве ïравî ЄС являє сîбîю га-
лóçь ïрава ЄС, ùî ïîв’яçана çі ствî-
ренням, діяльністю é ліквідаöією стра-
õîвиõ ïідïриємств, включаючи нагляд 
çа їõньîю діяльністю. Ïри öьîмó стра-
õîве ïравî ЄС має свîї îсîбливîсті та 
сïеöиôічні риси, свîю нîрмативнî-ïра-
вîвó баçó, çа дîïîмîгîю якîї регóлю-
ються віднîсини в галóçі. Ïід час рîç-
глядó страõîвîгî ïрава встанîвленî 
сóсïільні віднîсини, ùî регóлюються 
нîрмами ïрава. Відçначенî, як саме 
öі ïравîвіднîсини стали óнікальними і 
вçаємîïîв’яçаними çа свîєю сóтністю і 
сïеöиôікîю: вîни виникають, існóють 
і ïриïиняються в çв’яçкó çі страõóван-
ням і ïîçа страõóванням виникати не 
мîæóть, тîбтî страõîві ïравîвіднîси-
ни існóють іç ïривîдó чи ó стîсóнкó 
страõóвання і страõîвîгî çаõистó. Од-
нак сóттєвими чинниками в öиõ óмîваõ 
стають надіéність, істîрія діяльнîсті é 
термін ïрисóтнîсті страõîвиõ кîмïаніé 
на ринкó в кîнкретніé країні. 

Оснîвîю ствîрення é рîçвиткó 
страõîвîгî ïрава ЄС слóгóвав Дîгî-
вір ïрî çаснóвання Єврîïеéськîгî 
екîнîмічнîгî сïівтîвариства (далі – 
ДЄЕСï) (Ðимськиé Дîгîвір 1957 р.), 
ùî регламентóвав ствîрення єдинîгî 
ринкó каïіталó тîварів і ïîслóг, ó тîмó 
числі страõîвиõ ïîслóг. Відïîвіднî дî 
ст. 8 (а) öьîгî Дîгîвîрó (стара редак-
öія), єдиниé ринîк тîварів і ïîслóг – 
öе «ïрîстір беç внóтрішніõ кîрдîнів і 
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бар’єрів, ó якîмó çабеçïечóється, від-
ïîвіднî дî ïîлîæень öієї óгîди, вільниé 
рóõ тîварів, îсіб, ïîслóг і каïіталó».

ДЄЕСï óстанîвлював ïравî на свî-
бîдó çаснóвання, ïравî на свîбîдó 
надання ïîслóг і свîбîдó рóõó каïіта-
лó на теритîрії країн-óчасниöь Дîгî-
вîрó. Іç öьîгî виïливають ïринöиïи, 
çа дîïîмîгîю якиõ çабеçïечóється ді-
яльність страõîвиõ кîмïаніé в óмîваõ 
єдинîгî єврîïеéськîгî ринкó. Це такі 
ïринöиïи:

• свîбîда çаснóвання (ст. 54 
ДЄЕСï ó ред. 1957 р.), відïîвіднî дî 
якîї страõîва кîмïанія, яка çнаõîдить-
ся в îдніé дерæаві-члені ЄС, має ïравî 
встанîвлювати чи відкривати дîчірню 
кîмïанію, ôілію чи відділ в іншіé дер-
æаві-члені ЄС беç бóдь-якиõ îбмеæень 
çа óмîви, ùî такі îбмеæення відсóтні в 
ïершіé дерæаві-члені ЄС;

• свîбîда надання ïîслóг (ст. 59 
ДЄЕСï ó ред. 1957 р.) – ïравî стра-
õîвîї кîмïанії, яка рîçташîвана в îд-
ніé дерæаві-члені ЄС, беçïерешкîднî 
надавати страõîві ïîслóги грîмадянам 
чи юридичним îсîбам, ùî çнаõîдяться 
в іншіé дерæаві-члені ЄС. Ïри öьîмó 
страõîва кîмïанія не çîбîв’яçана мати 
îôіс, ïредставниöтвî чи ôілію в öіé ін-
шіé дерæаві-члені ЄС; 

• вільниé рóõ каïіталó (ст. 69 
ДЄЕСï ó ред. 1957 р.) ïередбачає, ùî 
юридичні та ôіçичні îсîби мîæóть ін-
вестóвати é рîçміùóвати свîї çасîби 
на теритîрії бóдь-якîї ç країн-óчасниöь 
Ðимськîї óгîди.

Неîбõіднî відмітити, ùî на мîмент 
ïідïисання ДЄЕСï кîæна дерæава-член 
ЄС мала власне страõîве çакîнîдав-
ствî в рамкаõ наöіîнальнîї системи 
ïрава, яке відріçнялîся від нîрм, ùî 
регóлюють страõîві ïравîвіднîсини в 
іншиõ дерæаваõ-членаõ ЄС. Òîмó в га-
лóçі страõóвання ставилîся складне é 
кîмïлексне çавдання – ствîрити нîвó 
ïравîвó системó, яка б дîтримóвалася 
вæе чинниõ ïравîïîрядків, але вîд-
нîчас ôîрмóвала абсîлютнî нîве óні-
кальне регóлювання ç метîю ствîрення 
та ôóнкöіîнóвання єдинîгî ринкó стра-
õîвиõ ïîслóг. 

Оснîвна складність ó ствîренні 
єдинîгî страõîвîгî ïрава ЄС виïлива-
ла ç наявниõ відміннîстеé, ïритаман-
ниõ наöіîнальним ïравîвим системам 
дерæав-членів ЄС, а саме міæ рîма-
нî-германськîю (кîнтинентальнîю) 
та англî-американськîю (англîсак-
сîнськîю) ïравîвими системами. Òак, 
страõîве ïравî Великîбританії çаснî-
ванî на ïравîвîмó ïреöеденті, тîбтî 
вîнî менше систематиçîване та регла-
ментîване, ніæ кîнтинентальне страõî-
ве ïравî. З іншîгî бîкó, навіть çакîнî-
давства дерæав, ùî налеæать дî îднієї 
ïравîвîї системи, є óнікальними і çнач-
нî відріçняються îдне від îднîгî як çа 
ôîрмîю викладення é систематиçаöії 
нîрм ïрава, так і çа їõ çмістîм. У лиïні 
1973 р. Ðада ЄС ïриéняла Ïершó Ди-
рективó 73/239/ЄЕС ïрî кîîрдинаöію 
çакîнів, нîрмативів і адміністративниõ 
ïîлîæень, які стîсóються îрганіçа-
öії та çдіéснення діяльнîсті ç ïрямîгî 
страõóвання, іншîгî, ніæ страõóвання 
æиття (далі – Ïерша директива). Ме-
тîю Ïершîї директиви стала реаліçаöія 
ïершîгî етаïó в ïîбóдîві єдинîгî рин-
кó страõîвиõ ïîслóг, тîбтî çблиæення 
наöіîнальниõ çакîнîдавств дерæав-чле-
нів ЄС ó сôері страõóвання. Вîна на-
каçóвала дерæавам-членам ЄС óвести 
в наöіîнальні страõîві çакîнîдавства 
ïîлîæення, çгіднî ç якими îôіöіéне 
îтримання ліöенçії бóлî îбîв’яçкîвîю 
óмîвîю для дîстóïó дî çдіéснення 
ïрямîгî страõóвання на наöіîнальніé 
теритîрії. Òак, Директива 73/240/
ЄЕС çняла îбмеæення на страõóвання 
óстанîв. Настóïниé крîк ó рîçвиткó 
єдинîгî страõîвîгî ринкó îçнаменî-
ваниé ïриéняттям Директив Дрóгîгî 
ïîкîління: Директиви 88/357/ЄЕС 
від 22 червня 1988 р. çі страõóвання ін-
шîгî, ніæ страõóвання æиття (набрала 
чиннîсті 1 лиïня 1990 р.), Директиви 
90/619/ЄЕС çі страõóвання æиття від 
8 листîïада 1990 р. (чинна ç 20 травня 
1993 р.). Директиви Òретьîгî ïîкîлін-
ня – Директива 92/49/ЄЕС çі страõó-
вання іншîгî, ніæ страõóвання æиття, 
і Директива 92/96/ЄЕС çі страõóван-
ня æиття (ïриéняті в 1992 р., набрали 
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чиннîсті 1 лиïня 1994 р) – çаверши-
ли ïрîöес ствîрення îснîв ïравîвîгî 
регóлювання єдинîгî страõîвîгî ïрî-
стîрó. Крім ïередачі кîнтрîльниõ ïî-
внîваæень від країни, де çнаõîдиться 
ôілія абî ïредставниöтвî, дî країни 
юридичнîї адреси, Директива 92/49/
ЄЕС çі страõóвання іншîгî, ніæ стра-
õóвання æиття, ввела ïринöиï «єдинîї 
ліöенçії», çмінила вимîги дî îрганіçа-
öіé, які çвертаються дî óïîвнîваæениõ 
îрганів страõîвîгî наглядó çа дîçвîлîм 
на ïравî ïрîведення страõîвîї діяльнî-
сті. Крім тîгî, бóлî встанîвленî, ùî не 
вимагає дîдаткîвîгî ліöенçóвання та 
îбîв’яçкîвîї кîмерöіéнîї ïрисóтнîсті 
рîçширення геîграôії діяльнîсті стра-
õîвîї îрганіçаöії і çдіéснення кîмерöіé-
нîї діяльнîсті в іншиõ країнаõ ЄС. Час 
імïлементаöії директив ó наöіîнальне 
çакîнîдавствî дерæав-членів ЄС бóв 
ріçним, ùî бóлî викликанî неîбõідні-
стю éîгî адаïтаöії дî çавершальнîгî 
етаïó лібераліçаöії, ринкó страõîвиõ 
ïîслóг. Отæе, Директиви Òретьîгî ïî-
кîління çавершили ôîрмóвання в ЄС 
єдинîгî ринкó страõîвиõ ïîслóг. Істîт-
нî, ùî Директиви Òретьîгî ïîкîління 
в ïрîöесі вдîскîналення çаçнали ïев-
ниõ çмін. Òак, Директиви 92/49/ЄЕС 
і 92/96/ЄЕС бóли часткîвî скасîвані 
та çмінені Директивами 2000/64/ЄС і 
2002/83/ЄС, відïîвіднî, ùî ïредстав-
лені як нîві ревіçîвані та мîдерніçîвані 
версії çакîнів. Сьîгîдні ôактичнî мîва 
éде ïрî Директиви Четвертîгî ïîкîлін-
ня, які çаçнали ïîдальшîгî вдîскîна-
лення як ó галóçі страõóвання æиття, 
так і в іншиõ, такиõ як бóõгалтерськиé 
îблік, електрîнна кîмерöія, страõîві 
грóïи, ôінансîві кîнглîмерати, страõî-
ве ïîсередниöтвî/рîçïîділ, страõóван-
ня автîмашин, ïерестраõóвання, кре-
дитîсïрîмîæність, çгîртання біçнесó, 
ïитання ùîдî діяльнîсті Єврîïеéськî-
гî страõîвîгî кîмітетó та ïрîôесіéниõ 
ïенсіé, а такîæ міæнарîдниõ óгîд. У 
öьîмó кîнтексті вартî відçначити, ùî 
відміннîсті ç ïравîвîгî регóлювання 
сóсïільниõ віднîсин ó галóçі страõó-
вання в ріçниõ дерæаваõ-членаõ ЄС 
çóмîвили великі складнîсті на шляõó 

ствîрення єдинîгî ринкó страõîвиõ ïî-
слóг і ôîрмóвання єдинîгî çагальнîєв-
рîïеéськîгî страõîвîгî çакîнîдавства, 
а такîæ рîçтягнóли ïрîöес на дîвгі 
рîки.

Мîæна виділити три îснîвні види 
страõîвиõ ïравîвіднîсин, кîæен іç 
якиõ є îднîрідним çа свîєю сóтністю і 
ôîрмîю, але сóттєвî відріçняється від 
іншиõ. Дî ниõ мîæна çараõóвати такі 
ïравîвіднîсини.

1. Віднîсини, ïîв’яçані ç дîгîвîрîм 
страõóвання, éîгî óкладенням, çмінîю, 
викîнанням і ïриïиненням, îбсягîм 
ïрав і îбîв’яçків стîрін. Сóб’єктîм öиõ 
ïравîвіднîсин є страõóвальник і стра-
õîвик (такîæ мîæе бóти ùе çастраõî-
вана îсîба чи вигîдîнабóвач). Сóб’єк-
ти öиõ ïравîвіднîсин є рівнîïравними 
óчасниками екîнîмічниõ і ôінансî-
вî-грîшîвиõ віднîсин.

2. Віднîсини міæ сïеöіаліçîваними 
страõîвими îрганіçаöіями (страõîвика-
ми) і дерæавîю, яка, як ïравилî, є сïе-
öіальнî óïîвнîваæеним îрганîм наг-
лядó ç ïривîдó ліöенçóвання страõîвîї 
діяльнîсті і çдіéснення настóïнîгî 
дерæавнîгî кîнтрîлю çа дîтриманням 
страõîвиками страõîвîгî çакîнîдав-
ства. Оснîвнîю відміннîю рисîю öиõ 
ïравîвіднîсин є «нерівнîïравність» 
сóб’єктів, як наслідîк, їõ владнî-ïідкî-
рюваниé õарактер.

3. Віднîсини çі сïлати ïîдатків стра-
õîвиками, страõóвальниками é іншими 
óчасниками страõîвиõ ïравîвіднîсин. 
Як ïравилî, îïîдаткóвання îïераöіé çі 
страõóвання є сïеöіальним і виділяєть-
ся в çагальнîмó реæимі îïîдаткóвання 
юридичниõ і ôіçичниõ îсіб. Віднîсини 
çі сïлати ïîдатків, так як адміністра-
тивнî-ïравîві, мають владнî-ïідкîрю-
ваниé õарактер.

Вартî такîæ çаçначити, ùî віднî-
сини не є виключними та вичерïними. 
Òîді ó çв’яçкó ç öим ïîняття «єврî-
ïеéське ïравî» є ширшим çа «ïравî 
ЄС», єврîïеéське страõîве ïравî яв-
ляє сîбîю сóкóïність інтеграöіéнîгî 
страõîвîгî ïрава (страõîвîгî ïрава 
ЄС) і страõîвîгî ïрава дерæав-членів 
ЄС. Інтеграöіéне страõîве ïравî скла-
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дається ç нîрм óстанîвчиõ дîгîвîрів і 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів, ïриéнятиõ 
інститóтами ЄС, ùî регóлюють стра-
õîві ïравîвіднîсини, а такîæ çагальні 
ïринöиïи, ùî çастîсîвóються дî стра-
õóвання, і відïîвідні рішення Сóдó ЄС. 
Наöіîнальне страõîве ïравî є склад-
никîм єврîïеéськîгî страõîвîгî ïра-
ва, так як саме вîнî регóлює багатî 
асïектів страõîвиõ ïравîвіднîсин на 
теритîрії ЄС.

Існóють ïевні відîмі ïринöиïи вçа-
ємîвіднîсин ïрава ЄС і наöіîнальнî-
гî ïрава дерæав-членів ЄС, які дають 
çмîгó станîвити страõîве ïравî ЄС як 
системó юридичниõ нîрм, ïриéнятиõ і 
çастîсîваниõ ó çв’яçкó ç ôîрмóванням 
сïільнîгî страõîвîгî ринкó сïîчаткó в 
рамкаõ ЄС на îснîві é відïîвіднî дî 
óстанîвчиõ дîгîвîрів і çагальниõ ïрин-
öиïів ïрава. 

Отæе, відміннîсті в îсîбливîс-
ті ïравîвîгî регóлювання сóсïільниõ 
віднîсин ùîдî страõóвання в ріçниõ 
дерæаваõ-членаõ ЄС çóмîвили великі 
складнîсті на шляõó ствîрення єдинîгî 
ринкó страõîвиõ ïîслóг і ôîрмóвання 
єдинîгî çагальнîєврîïеéськîгî стра-
õîвîгî çакîнîдавства, а такîæ рîçтяг-
нóли ïрîöес на дîвгі рîки. Оснîвним 
дæерелîм страõîвîгî ïрава ЄС дîвгиé 
час бóв ДЄЕСï (сьîгîдні Лісабîнським 
дîгîвîрîм 2007 р. він çмінениé ó Дî-
гîвір ïрî ôóнкöіîнóвання Єврîïеéськî-
гî Сîюçó). Саме він çакріïив îснîвні 
ïринöиïи страõîвîгî ïрава ЄС: свîбî-
да çаснóвання, свîбîда надання ïîслóг 
і вільниé рóõ каïіталів. Ці ïринöиïи 
лягли в îснîвó всіõ іншиõ нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів ó сôері страõóвання, 
бóли çбереæені в Дîгîвîрі ïрî ôóнкöіî-
нóвання Єврîïеéськîгî Сîюçó (ДÔЄС) 
ó редакöії Лісабîнськîгî дîгîвîрó 
2007 р. Ïрîте ïîтрібнî рîçóміти, ùî 
єврîïеéські традиöії страõóвання дî-
кîріннî відріçняються від óкраїнськиõ. 
Наïриклад, кîли в Єврîïі страõóван-
ня æиття тільки ïîчиналî рîçвивати-
ся, риçикîве страõóвання çнаõîдилîся 
вæе на дóæе висîкîмó рівні, в Україні 
éîгî ïрактичнî не бóлî для ширîкиõ 
верств грîмадян. Це ствîрює дîдаткîві 

складнîùі як для страõîвиõ кîмïаніé, 
так і для клієнтів, яким дîсить склад-
нî ïриùеïити óсвідîмлення тîгî, ùî 
страõóвання – öе не «тягар», а реаль-
на ïîтреба é неîбõідність. Крім öьîгî, 
Українó та країни-члени ЄС сильнî від-
ріçняють сама кóльтóра çаîùадæень, 
а такîæ інтерес дî ôінансîвиõ ïîслóг. 
Наïриклад, ó країнаõ-членаõ ЄС óкраé 
ïедантичнî ставляться дî свîїõ накîïи-
чень, і вæе в мîлîді рîки грîмадяни ЄС 
çамислюються над тим, як çабеçïечити 
свîю ïенсію. Òим більше ùî більшî-
сті країн-членів ЄС ó реçóльтаті криçи 
2008–2009 рр. дîвелîся скîрîтити дер-
æавні витрати. І в рамкаõ öиõ крîків 
îдним іç îснîвниõ çаõîдів сталî реôîр-
мóвання ïенсіéниõ систем, ó çв’яçкó 
ç чим çначнî ïрискîрився ïереõід від 
çастарілîгî меõаніçмó сîлідарнîї від-
ïîвідальнîсті дî ïринöиïó ïриватниõ 
ïенсіéниõ накîïичень. Беçóмîвнî, такі 
õаé і неïîïóлярні крîки ç бîкó дерæави 
çначнîю мірîю ïідвиùили óсвідîмлен-
ня єврîïеéöями ваæливîсті дîдаткîвиõ 
мîæливîстеé для акóмóляöії îсîбистî-
гî каïіталó, îдним іç якиõ є страõóван-
ня æиття. У країнаõ-членаõ ЄС çміни 
на ринкó страõîвиõ ïîслóг ïередбача-
ють адаïтаöію наöіîнальниõ страõîвиõ 
ринків дî нîвîгî реæимó міæнарîднîї 
тîргівлі такими ïîслóгами. Ïри öьîмó 
нагляд çа страõîвîю діяльністю çдіéс-
нюється в óсіõ країнаõ-членаõ ЄС як 
ó çраçкîвиõ країнаõ іç ринкîвîю екî-
нîмікîю, де страõóванню ïриділяється 
îсîблива óвага. Очевиднî, ùî дерæава 
та її грîмадяни дóæе çаöікавлені в сî-
öіальнî îрієнтîванîмó рîçвиткó страõî-
вîї сïрави, яка, ó свîю чергó, çалеæить 
від реçóльтатів екîнîмічнîї діяльнîсті. 
Згіднî ç чинним çакîнîдавствîм, ùî ре-
гóлює стан страõîвиõ кîмïаніé на рин-
кó, страõîвик не мîæе îднîчаснî çа-
éматись страõóванням æиття é іншими 
видами страõóвання. Òака несóмісність 
ïîяснюється ïрирîдними відміннîстя-
ми риçиків, ïритаманниõ кîæнîмó ç 
видів страõóвання, а такîæ вимîгами, 
ùî висóваються дî ôінансів та îблікó. 
Оскільки страõóвання є невідчóтним і 
неïîмітним тîварîм, ó неïідгîтîвленîї 
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людини ствîрюються ïевні ïрîблеми ç 
éîгî сïриéняттям: відчóття, ùî тîварó 
немає. Для рîçв’яçання ïитання ïîтріб-
нî, ùîб ó грîмадян ôîрмóвалася дîвіра 
дî страõîвиків (öе îсîбливî актóальнî 
для України). Òак, банкрóтствî абî не-
сóмлінна ïîведінка, ïрî якó сталî ві-
дîмî грîмадськîсті îднîгî страõîвика, 
çдатні ïідірвати дîвірó дî іншиõ кîмïа-
ніé. Берóчи дî óваги, ùî в теïерішніé 
час ó країнаõ-членаõ ЄС çавершóється 
активниé ïрîöес óніôікаöії дерæавнîгî 
регóлювання страõîвîї сïрави, стислî 
рîçглянемî óмîви çдіéснення дерæав-
нîгî наглядó çа страõîвîю діяльністю 
на ïрикладі Німеччини – наéбільш ïî-
тóæнîї çа екîнîмічним рîçвиткîм кра-
їни-члена ЄС. У Німеччині страõîвиé 
нагляд баçóється ïередóсім на Закîні 
ïрî страõîвиé нагляд (далі – ЗСН). 
Згіднî іç ЗСН, гîлîвнîю метîю стра-
õîвîгî наглядó виçначається çабеçïе-
чення дîстатньîгî çаõистó інтересів çа-
страõîваниõ і гарантії тîгî, ùî маéбóтні 
çîбîв’яçання страõîвîї кîмïанії мîæóть 
бóти викîнані в бóдь-якиé мîмент.

Для çабеçïечення інтересів страõó-
вальників відîмствî наглядó стеæить 
çа тим, ùîб кîректнî бóлî сôîрмóльî-
ванî óмîви страõóвання, які îïисóють 
сам ïрîдóкт, а такîæ ïрава é îбîв’яçки 
стîрін, ùî дîмîвляються. Це стîсóєть-
ся ïередóсім ïриватниõ клієнтів, кîтрі 
стîсîвнî страõîвîї кîмïанії çавæди 
наéменш ïîінôîрмîвані, а тîмó ïîтре-
бóють îсîбливîгî çаõистó. Баæаними 
для сïîæивача є не лише вимîги ЗСН 
ùîдî ïîвнîти та яснîсті îïисó ïрîдóк-
тів, а é їõ óніôікаöія ïередóсім ó ма-
сîвîмó страõóванні, îскільки саме öе 
дає çмîгó ïîтенöіéним страõóвальни-
кам скласти óявлення ïрî ïрîïîçиöію 
страõîвиків. У Німеччині страõîвîмó 
наглядó ïідлягають беç îбмеæень óсі 
ïриватні é ïóблічнî-ïравîві страõîві 
кîмïанії, кîтрі çдіéснюють ïряме стра-
õóвання в рамкаõ чиннîгî çакîнîдав-
ства, ç місöеçнаõîдæенням ó Німеччині 
абî дерæаві çа меæами ЄС і Єврîïеé-
ськîгî екîнîмічнîгî ïрîстîрó (далі – 
ЄЕÏ). У ïрîöесі часткîвîї гармîніçаöії 
наöіîнальнîгî çакîнîдавства ç наглядó 

для ïідïриємств іç місöеçнаõîдæенням 
ó країнаõ-членаõ сïîчаткó бóли істîт-
нî сïрîùені óмîви ствîрення ôіліé, а 
ïісля öьîгî é вимîги дî страõîвîї ді-
яльнîсті в так çваніé сôері ïîслóг. За 
дîïîмîгîю Директиви ç óкладання ба-
лансó страõîвиõ кîмïаніé (1991 р.) та 
Директив çі страõóвання від çбитків і 
страõóвання æиття (1992 р.) бóла маé-
æе çавершена óніôікаöія ïравîвîї баçи 
наглядîвîї діяльнîсті, і в 1994 р. виник 
єдиниé страõîвиé ринîк, ùî îõîïлює 
всі дерæави Єврîïеéськîгî екîнîмічнî-
гî ïрîстîрó.

Наéваæливішîю çмінîю бóлî вве-
дення ïринöиïó країни ïеребóвання. 
Кîмïанія ç місöеçнаõîдæенням в îдніé 
ç дерæав-членів ЄС абî дерæаві-членî-
ві Єврîïеéськîгî екîнîмічнîгî ïрîстî-
рó ïеребóває ùîдî всієї її кîмерöіéнîї 
діяльнîсті в ЄЕÏ в îснîвнîмó ïід наг-
лядîм вітчиçнянîгî відîмства; îстан-
ніé видає дîçвіл і çдіéснює ïîтîчниé 
ôінансîвиé нагляд ïід îсîбистó відïî-
відальність. 

Страõîва кîмïанія, яка має намір 
çдіéснювати страõóвання на теритîрії 
дерæави-члена ЄС, відміннîї від дер-
æави її реєстраöії, мîæе çдіéснити öе 
трьîма сïîсîбами:

1) вçяти óчасть ó статóтнîмó каïіталі 
страõîвîї кîмïанія, яка вïерше çаснîвó-
ється çа ïравîм дерæави-члена ЄС;

2) скîриставшись свîбîдîю óстанî-
ви, відкрити втîринні óстанîви ó ви-
гляді ôілії абî ïредставниöтва на тери-
тîрії іншîї дерæави-члена ЄС;

3) çдіéснювати діяльність на ïідста-
ві свîбîди надання ïîслóг.

Залеæнî від тîгî, якиé сïîсіб бóде 
îбраниé, çастîсîвóються ріçні сïîсîби 
кîнтрîлю. У ïершîмó виïадкó, кîли 
страõîва кîмïанія вïерше çаснîвóється 
на теритîрії é çа çакîнîдавствîм îднієї 
ç дерæав-членів ЄС, не çастîсîвóються 
свîбîди óстанîви та надання ïîслóг, 
так як свîбîди мають силó тîді, кîли 
çалóчені дві é більше дерæави-члена 
ЄС. Отæе, дîчірня страõîва кîмïанія 
бóде ствîрюватися ç óраõóванням ви-
мîги страõîвîгî çакîнîдавства ЄС, 
але çа наöіîнальним çакîнîдавствîм 
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îднієї ç дерæав-членів ЄС, ïри öьîмó 
вîна ïîвинна îтримати від éîгî óïîв-
нîваæениõ îрганів наглядó ліöенçію на 
ïравî çдіéснення страõîвîї діяльнîсті. 
У öьîмó виïадкó країнîю, ùî çдіéснює 
кîнтрîль çа страõóванням, бóде дерæа-
ва реєстраöії, і дî страõîвîї кîмïанії 
бóдóть çастîсîвóватися встанîвлені 
нею ïринöиïи îïîдаткóвання, îблікó 
та çвітнîсті.

У дрóгîмó виïадкó, кîли страõîва 
кîмïанія вирішила скîристатися свî-
бîдîю óстанîви é відкрити втîриннó 
óстанîвó ó вигляді ôілії абî ïредстав-
ниöтва на теритîрії іншîї дерæави-чле-
на ЄС, відміннîгî від дерæави реє-
страöії, відïîвіднî дî ïринöиïó єдинîї 
ліöенçії не ïîтрібне îтримання ліöенçії 
на çдіéснення страõîвîї діяльнîсті на 
теритîрії ïриéмаючîї дерæави. Дî ôілії 
абî ïредставниöтва бóдóть çастîсîвó-
ватися ïринöиïи îïîдаткóвання, îблі-
кó та çвітнîсті ïриéмаючîї дерæави, 
але кîнтрîль çа страõóванням çдіéснює 
дерæава реєстраöії, яка видала страõî-
віé кîмïанії ліöенçію. Òакиé кîнтрîль 
включає в себе ïеревіркó é кîнтрîль çа 
страõîвîю діяльністю çагалîм, рівнем 
ïлатîсïрîмîæнîсті страõîвика, дæере-
лами ôîрмóвання éîгî активів тîùî, а 
такîæ óæиває ùîдî страõîвика неîб-
õідниõ çаõîдів.

Уïîвнîваæені îргани дерæави-члена 
ЄС, ó якîмó рîçташîвана гîлîвна кîм-
ïанія, мîæóть ïісля сïîвіùення кîмïе-
тентниõ îрганів ó дерæаві-члені ЄС, де 
рîçташîвана ôілія абî ïредставниöтвî 
страõîвîї кîмïанії, ïрîвîдити самîстіé-
нî абî череç ïîсередника ïеревіркó ïід-
рîçділó страõîвика для çабеçïечення 
ôінансîвîгî наглядó çа страõóванням. 
Органи дерæави-члена ЄС, ó якîмó рîç-
ташîване öе відділення, мîæóть брати 
óчасть ó öиõ ïеревіркаõ.

Òретіé виïадîк ïîв’яçаниé іç надан-
ням страõîвîю кîмïанією ïîслóг на 
теритîрії дерæави-члена ЄС, відмін-
нîгî від дерæави її реєстраöії, на ïід-
ставі свîбîди надання ïîслóг. У öьîмó 
виïадкó страõîва îрганіçаöія не має 
ôілії абî ïредставниöтва на теритîрії 
ïриéмаючîї дерæави, не ïідтримóє тóт 

ïîстіéнó кîмерöіéнó ïрисóтність, а діє 
череç неçалеæниõ кîмерöіéниõ ïред-
ставників. Кîнтрîль çа страõóванням 
çдіéснюється дерæавîю реєстраöії, а 
дî страõîвîї кîмïанії çастîсîвóються її 
наöіîнальні ïринöиïи îïîдаткóвання, 
îблікó та çвітнîсті.

У сôері наглядó рîçріçняють два ета-
ïи: етаï видачі дîçвîлó é ïîтîчниé наг-
ляд çа діяльністю страõîвиõ кîмïаніé.

Нàäàííÿ äîçâîëó òà éîãî ïåðå-
äóìîâè. Нагляд ïîвинен мати ïî çмî-
çі ïревентивниé õарактер. Відîмствî 
наглядó має ïіклóватися ïрî те, ùîб 
óникнóти îбмеæення інтересів стра-
õóвальників. Òîмó страõóвання мîæе, 
çа деякими винятками, çдіéснювати-
ся лише тîді, кîли страõîва кîмïанія 
має дîçвіл відîмства наглядó. Òîé, õтî 
çдіéснює страõóвання беç відïîвіднîгî 
дîçвîлó абî óкладає для такîї кîмïанії 
дîгîвîри страõóвання (чи є ïîсередни-
кîм ïід час óкладення такиõ дîгîвîрів), 
ïідлягає ïîкаранню. Кîмïанія, кîтра 
має намір çдіéснювати страõîві îïера-
öії, ïîвинна надати дîкаçи наявнîсті 
дîстатньîгî îбсягó власнîгî каïіталó. 
Мінімальниé рîçмір власниõ кîштів 
(мінімальні гарантіéні ôîнди) виçна-
чениé нîрмативними дîкóментами ЄС. 
Він çалеæить від галóçі страõóвання, в 
якіé має намір діяти страõîвик. Окрім 
öиõ власниõ кîштів, кîмïанія ïîвинна 
вîлîдіти çасîбами для îрганіçаöії свîєї 
діяльнîсті é ствîрення стрóктóри çбó-
тó ïîслóг. Крім тîгî, ïîтрібні дîкаçи, 
ùî керівники кîмïанії є надіéними 
(ïридатними çа îсîбистими якîстя-
ми) і вîлîдіють неîбõіднîю ïрîôесіé-
нîю кваліôікаöією та дîсвідîм рîбî-
ти. Страõîвик ïîдає ïерелік ôіçичниõ 
абî юридичниõ îсіб, які мають çначні 
частки (дîсвід страõîвîї сïрави ó світі 
дîвîдить, ùî öе – ùîнаéменше 10% 
нîмінальнîгî каïіталó абî статóтнîгî 
ôîндó). Власники çначниõ частîк ма-
ють гарантóвати сîлідне é îбачливе ке-
рівниöтвî кîмïанією. Виданиé дîçвіл 
діє на теритîрії ЄС, а такîæ ó дерæа-
ваõ ЄЕÏ. Якùî кîмïанія має намір ïî-
ширити свîю діяльність на îднó іç öиõ 
дерæав, вимагається лише ôîрмальна 
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çаява відïîвіднîмó відîмствó страõîвî-
гî наглядó.

Ïîòî÷íèé íàãëÿä. Ïісля видачі 
кîмïанії дîçвîлó на çаняття страõîвîю 
діяльністю страõîва кîмïанія ïеребó-
ває ïід ïîстіéним наглядîм. Відîмствî 
має çбирати é аналіçóвати інôîрмаöію, 
ïеревіряти ділîві дîкóменти і сïîсте-
рігати çа всім кîмïлексîм страõîвîї 
діяльнîсті для вчаснîгî викриття мîæ-
ливиõ ïîрóшень і недîліків (ïîрóшен-
ня ïриïисів, некîректна рîбîта çі стра-
õóвальниками é, çвичаéнî, ôінансîві 
ïрîблеми). Кîли виникають такі яви-
ùа, відîмствî наглядó має вæити çаõî-
дів для віднîвлення нîрмальниõ óмîв  
діяльнîсті. 

Отæе, в ЄС не існóє єдинîгî нîр-
мативнî-ïравîвîгî акта, якиé би çакрі-
ïлював ïîлîæення ïрî дîгîвір стра-
õóвання. Крім тîгî, ïрîöес óніôікаöії, 
кîîрдинаöії нîрмативнî-ïравîвиõ ак-
тів, ùî регóлюють дîгîвір страõóвання, 
є дîсить ваæким. Страõîвиé нагляд ó 
системі страõîвîгî ïрава ïîсідає îсî-
бливе не менш ваæливе місöе. Адæе в 
ЄС існóє велике ріçнîманіття öивіль-
нî-ïравîвиõ систем, які мають свîї 
сïеöиôічні îсîбливîсті. Це çóмîвленî 
ïередóсім тим, ùî ЄС складається ç 
дерæав-ïредставників ріçниõ çа стрóк-
тóрîю ïравîвиõ систем – англîсак-
сîнськîї (Великîбританія, Ірландія) 
та кîнтинентальнîї (Ôранöія, ÔÐН, 
Австрія, Бельгія). У öьîмó сенсі на 
рîçвинóтîмó кîнкóрентнîмó ринкó на 
ïершиé ïлан виõîдить істîрія страõî-
вîї кîмïанії é дîвіра дî неї. Ðеïóта-
öія відîмîї страõîвîї ôірми вистóïає 
як «наéбільш сóвîриé наглядач çа її 
діяльністю». На нашó дóмкó, краùим 
ïрикладîм ó öіé галóçі є дîсвід всес-
вітньî відîмîї австріéськîї страõîвîї 
кîмïанії «ГÐАВЕ», яка óсïішнî îсвîює 
ùе нерîçвинениé óкраїнськиé ринîк 
страõîвиõ ïîслóг, стимóлювавши свî-
гî часó відïîвідні çміни в óкраїнськîмó  
çакîнîдавстві. 

Ключові слова: страõîве ïравî, 
нîрми ïрава, ДЄЕСï (Ðимськиé дîгî-
вір 1957 р.), ЄС, директиви, сóсïільні 
віднîсини, страõîві кîмïанії, ïîслóги.

У ñòàòò³ îáãîâîðююòüñÿ çàãàëü-
íîòåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ щîäî ñòðà-
хîâîãî ïðàâà â ñèñòåì³ ïðàâà ªÑ, 
çîêðåìà ï³äâàëèíè ñòâîðåííÿ é ðîç-
âèòêó ñòðàхîâîãî ïðàâà â ªÑ, ÿê³ 
áóëè â³äçíà÷åí³ ñâîãî ÷àñó â ÄªЕÑï 
³ çàêð³ïëåí³ â³äïîâ³äíèìè Äèðåêòè-
âàìè. Âèçíà÷åíî ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, 
щî ðåãóëююòüñÿ íîðìàìè ïðàâà ³ 
ïðèòàìàíí³ ñòðàхóâàííю ÿê ãàëó-
ç³ ïðàâà. Â³äçíà÷åíî, щî ñóòòºâèìè 
÷èííèêàìè äîâ³ðè ñòàюòü íàä³é-
í³ñòü, ³ñòîð³ÿ ä³ÿëüíîñò³ é òåðì³í 
ïðèñóòíîñò³ ñòðàхîâèх êîìïàí³é íà 
ðèíêó â êîíêðåòí³é êðàїí³. Îáãîâîðå-
íî ñòðàхîâèé íàãëÿä, ó ÿêîìó âèä³-
ëåíî äâà åòàïè: åòàï âèäà÷³ äîçâîëó 
òà ïîòî÷íèé íàãëÿä çà ä³ÿëüí³ñòю 
ñòðàхîâèх êîìïàí³é.

Â ñòàòüå îáñóæäàюòñÿ îáщåòåî-
ðåòè÷åñêèå âîïðîñы ñòðàхîâîãî ïðà-
âà â ñèñòåìå ïðàâà ЕÑ, â ÷àñòíîñòè 
îñíîâы ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñòðà-
хîâîãî ïðàâà â ЕÑ, êîòîðыå áыëè 
îòìå÷åíы â ñâîå âðåìÿ â Äîãîâîðå è 
çàêðåïëåíы ñîîòâåòñòâóющèìè Äè-
ðåêòèâàìè. Îïðåäåëåíы îáщåñòâåí-
íыå îòíîшåíèÿ, ðåãóëèðóåìыå íîð-
ìàìè ïðàâà è ïðèñóщèå ñòðàхîâàíèю 
êàê îòðàñëè ïðàâà. Îòìå÷åíî, ÷òî 
ñóщåñòâåííыìè ôàêòîðàìè äîâåðèÿ 
ñòàíîâÿòñÿ íàäåæíîñòü, èñòîðèÿ 
äåÿòåëüíîñòè è ñðîê ïðèñóòñòâèÿ 
ñòðàхîâых êîìïàíèé íà ðыíêå â êîí-
êðåòíîé ñòðàíå. Îáñóæäåí ñòðàхî-
âîé íàäçîð, â êîòîðîì âыäåëåíы äâà 
эòàïà: эòàï âыäà÷è ðàçðåшåíèÿ è 
òåêóщèé íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüю 
ñòðàхîâых êîìïàíèé.

The theoretical questions of insur-
ance law in EU law system was di-
cussed, in particular the basis for the 
creation and development of insurance 
law for the EU that have been marked 
by the Treaty establishing the Europe-
an Community and attached by the rel-
evant Directives. Social relations regu-
lated by the rule of law and the rights 
inherent in the insurance industry was 
determined. It was noted that signifi-
cant factors of confidence are reliabil-
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ity, operating history and the presence 
of life insurance companies in the mar-
ket in the country. Insurance supervi-
sion was discussed, highlighting two 
stages: stage of the authorization and 
ongoing supervision for the activities 
to insurance companies.
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ДИСКУРС ІДЕЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ  
В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПИТАННЯ В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ МОНАРХІЇ

Істîрія Австріéськîї імïерії  
(Австрî-Угîрськîї мîнарõії) çараç як 
нікîли ïривертає óвагó істîриків, кóль-
тóрîлîгів, ïравîçнавöів і ïîлітîлîгів 
як ó Заõідніé, так і в Сõідніé Єврîïі, 
в Ðîсії, Україні. Ïричин ïîглибленîгî 
вивчення істîрії дерæавнîгî рîçвиткó 
Австрî-Угîрùини сьîгîдні – багатî, 
îднак îсîбливиé інтерес вîна викликає 
в кîнтексті аналіçó сóчасниõ ïрîблем 
ó Єврîïі. 

Нагадаємî, ùî ïісля реôерендóмó 
ó Великіé Британії ïрî виõід іç Єврî-
ïеéськîгî Сîюçó (далі – ЄС) канöлер 
Німеччини Ангела Меркель çаçначила, 
ùî ЄС ïеребóває в критичнîмó стані. 
На неôîрмальнîмó саміті ó Братис-
лаві, ùî відбóвся 16 вересня 2016 р., 
єврîïеéські ïîлітики 27 країн не діéш-
ли çгîди іç öьîгî ïитання, а відтак, на 
дóмкó îкремиõ ïîлітиків і ïîлітîлîгів, 
ïîставили ïід сóмнів îснîвîïîлîæні 
ïринöиïи єврîïеéськîгî сïівæиття – 
сîлідарність і сïільнó відïîвідальність 
[1]. У ïідсóмкîвîмó кîмюніке самітó 
ЄС в Братиславі çаçначенî, ùî Єврî-
сîюç – не є ідеальним, але öе краùиé 
інстрóмент для тîгî, ùîб ïîдîлати на-
явні виклики. «ЄС ïîтрібниé нам не 
тільки для тîгî, ùîб гарантóвати мир і 
демîкратію, а і для беçïеки нашиõ грî-
мадян», – нагîлîшóється в дîкóменті. 

У öьîмó кîнтексті істîрія óтвîрен-
ня, рîçвиткó та рîçïадó багатîнаöіî-
нальнîї Австрî-Угîрùини, а такîæ ïî-

дальша дîля нарîдів і країн Сõіднîї é 
Центральнîї Єврîïи ïривертають óвагó 
вчениõ і ïîлітиків. Дîдамî такîæ і те, 
ùî вивчення æиття сóсідів ó недавньî-
мó минóлîмó çавæди дîïîмагає краùе 
çрîçóміти не тільки їõ, а é самиõ себе.

Сóчасниé ЄС – багатîнаöіîнальне 
óтвîрення, ïрîблеми в міæдерæавниõ 
віднîсинаõ ó ньîмó ïрîдîвæóють çагîс-
трюватися. Шóкати виõід іç öієї ситóа-
öії виявилîсь складним çавданням, але 
éмîвірниé краõ ЄС мîæе ïриçвести дî 
сïравæньîї катастрîôи. У öьîмó кîн-
тексті накîïичениé дîсвід Габсбóргів 
як ïîлітиків і ïравителів, які îчîлювали 
нарîди ç ріçними рівнями рîçвиткó екî-
нîміки, ріçними мîвами, кóльтóрîю та 
релігіями, їõні дîсягнення é ïîмилки ста-
нîвлять ïевниé інтерес для сóчасників.

Дî вивчення ïричин рîçïадó  
Австрî-Угîрськîї мîнарõії çверталîсь 
багатî як вітчиçняниõ, так і çарóбіæ-
ниõ дîслідників. Цікаві наóкîві наïра-
öювання ми мîæемî ïîбачити в ïраöяõ 
В. Кóльчиöькîгî, Б. Òиùика, М. Ни-
киôîрака, С. Ïîïика, Þ. Ïлекана, 
В. Шандîра, Ò. Ісламîва, Я. Шимîва, 
В. Ðаóшера та ін. Ðаçîм іç тим îкремі 
ïитання в öьîмó наïрямі é дîсі ïîтре-
бóють свîгî вивчення.

У статті ми ïрîïанóємî çвернóти 
óвагó на ïричини та ïрîблеми рîçвит-
кó ідеї îб’єднання Єврîïи в ХІХ – ïî-
чаткó ХХ ст. кріçь ïриçмó аналіçó наöі-
îнальнîгî ïитання в Австрî-Угîрùині. 
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Вивчаючи ситóаöію в Австрії в 
ïершіé ïîлîвині ХІХ ст., дîöільнî çа-
çначити, ùî çавдяки втіленню ниçки 
ïîслідîвниõ реôîрм бóли не ïрîстî 
îб’єднані ріçні нарîди, там çóміли îöі-
нити é ïîстóïîвî ïîчати вïрîвадæóва-
ти демîкратичні наïраöювання іншиõ 
країн, ùî далî çмîгó скасóвати кріïî-
сне ïравî та ïереéти дî каïіталістич-
ниõ віднîсин в екîнîміöі. 

Òрактóвання «єврîïеéськîгî балан-
сó» як ôенîмена, ùî має ïîстіéниé і 
çагальниé õарактер, баçóється гîлîв-
ним чинîм саме на стрóктóрі, яка бóла 
ствîрена в Єврîïі на ïîчаткó XIX ст. 
У öьîмó кîнтексті нагадаємî, ùî ïісля 
Віденськîгî кîнгресó Австрія çначнî 
ïîсилила свîї ïîçиöії. Влада Габсбóр-
гів ôактичнî ïîширювалася на всю 
теритîрію Італії. Вîднîчас çрîстання 
наöіîнальнî-виçвîльнîгî рóõó в ме-
æаõ австріéськîї дерæави ïідтîчóва-
лî сили імïерії. Отæе, ó ствîренî-
мó в 1815 р. Німеöькîмó сîюçі, кóди 
óвіéшли 39 дерæав і 4 вільні міста, 
Австрія відігравала дîмінóючó рîль, як  
і в Сîюçнîмó ïарламенті – сеéмі (наçва-
нîмó çа місöем îсідкó Ôранкôóртським 
ïарламентîм) [2, c. 519]. На æаль, не-
çваæаючи на ïеремîгó над Ôранöією, 
внóтрішні сïрави Австріéськîї імïерії 
рîçвивались ïрîблематичнî. 

Австрія ïрîдîвæóвала çалишатись 
багатîнаöіîнальнîю дерæавîю ç ріçним 
рівнем екîнîмічнîгî рîçвиткó çемель ó 
її складі. Нагадаємî, ùî öе бóли так 
çвані сïадкîві çемлі Габсбóрçькîгî 
дîмó: Зальöбóрг, Штирія, Каринтія,  
Òірîль, Краéна, Чеõія, Мîравія, Сіле-
çія, Галичина, Бóкîвина, Далмаöія, 
деякі італіéські çемлі та óгîрські çем-
лі: Òрансільванія, Хîрватія, Слîвенія. 
Ïанівне станîвиùе в імïерії налеæалî 
австріéським німöям. 

У öеé ïеріîд наéчіткіше виявляється 
ïрîöес ôîрмóвання німеöькî-австріé-
ськîї наöії (ïîчався öеé ïрîöес ùе в 
середині XVIII ст.). Австріéська, тîбтî 
німеöькî-австріéська, наöія складалася 
îкремî від німöів власне Німеччини 
на îснîві теритîріальнîї, екîнîмічнîї 
é кóльтóрнî-дóõîвнîї сïільнîсті. В ав-

стріéськіé дерæаві власне австріéöі та 
ùе óгîрöі бóли наöіîнальнî ïривілеéî-
ваними наöіями. З їõньîгî середîви-
ùа, õîча вîни é станîвили меншість 
населення, кîмïлектóвався ïереваæнî 
öентральниé і місöевиé дерæавниé аïа-
рат [3]. Багатîмільéîнне слîв’янське 
населення, ïîçбавлене дерæавнîсті, 
беçïравне та ïригнічене, сталî îб’єк-
тîм неùаднîї ексïлóатаöії німеöькиõ і 
óгîрськиõ, а частî é свîїõ ïîміùиків, 
каïіталістів і чинîвників. 

Òóт дîöільнî нагадати, ùî сóс-
ïільнî-ïîлітичне æиття Єврîïи кін-
öя XVIII – ïершîї ïîлîвини XIX ст.  
õарактериçóється, крім óсьîгî іншîгî, 
çавçятîю бîрîтьбîю двîõ тенденöіé. 
Це çасади свîбîди, рівнîсті, демîкра-
тії, ïарламентариçмó, ïрîгîлîшені 
Великîю ôранöóçькîю ревîлюöією, ç 
îднîгî бîкó, і намагання ïравителів, 
óрядів маéæе всіõ єврîïеéськиõ дер-
æав çберегти старі îснîви дерæавнîгî 
æиття, абсîлютиçмó, бюрîкратичнî-ïî-
ліöіéнîї системи ïравління – ç іншîгî. 
Не бóла в öьîмó асïекті виняткîм é 
Австрія.

У лютîмó 1848 р. çнîвó вибóõнóла 
ревîлюöія ó Ôранöії. Ïід вïливîм öиõ 
ïîдіé активіçóвався ревîлюöіéниé рóõ 
ó багатьîõ çемляõ Австрії, де ширîкі 
верстви населення активнî вистóïили 
ïрîти сîöіальнîгî та наöіîнальнîгî гні-
тó, абсîлютиçмó, ïîліöіéнîї системи 
óïравління, відсóтнîсті демîкратичниõ 
ïрав і свîбîд, ó тîмó числі свîбîди 
слîва, çбîрів, тîвариств, відсóтнîсті 
кîнститóöії вçагалі. Ïершими на бî-
рîтьбó ïіднялись óгîрöі. 

Австріéськиé óряд ïîчóвав себе та-
ким слабким, ùî навіть не намагався 
чинити îïір. Імïератîр Ôердинанд бóв 
çмóшениé видати ïатент ïрî скликан-
ня çагальнîдерæавнîгî ïредставниöь-
кîгî îрганó, якîгî дî öьîгî часó в  
Австрії вçагалі не існóвалî (бóли лише 
місöеві çемельні сеéми), Устанîвчиõ 
çбîрів, ïриéняв вимóшенó відставкó 
Меттерніõа é «дарóвав» країні кîнсти-
тóöію [4, c. 95]. У 1848 р. бóлî такîæ 
îстатîчнî ліквідîванî кріïîсне ïравî, 
скасîванî ôеîдальні ïîвиннîсті селян-



67

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ства, çакріïленî îсîбистó та маéнîвó 
свîбîдó селян [5, c. 118]. Іç öьîгî часó 
абсîлютна мîнарõія стала ïîстóïîвî 
ïеретвîрюватися в кîнститóöіéнó.

2 грóдня 1848 р. на трîн встóïив 
імïератîр Ôранö Йîсиï Габсбóрг. Нî-
виé імïератîр ïравив Австрією (ïîтім 
Австрî-Угîрùинîю) наéдîвше – вïрî-
дîвæ 68 рîків. Він частî демîнстра-
тивнî ïідкреслював свîю налеæність 
дî німеöькîї наöії, мріючи, îсîбливî 
в мîлîдîсті, віднîвити єдність німеöь-
киõ дерæав, ствîрити мîгóтню єдинó 
німеöькó імïерію [6, c. 112].

У маніôесті, îгîлîшенîмó ïід час 
встóïó на трîн, нîвиé мîнарõ çаявив, 
ùî не відмîвляється від кîнститóöіé-
ниõ çасад ïеребóдîви дерæави, îднак 
нагîлîсив, ùî всіма силами намага-
тиметься çберегти єдність і öілісність 
дерæави. Окремим ïатентîм 4 береçня 
1849 р. імïератîр ïрîгîлîсив нîвó кîн-
ститóöію. Вîна виçначала Австрію як 
єдинó óнітарнó дерæавó, ùî ділиться 
на рівнîïравні ïрîвінöії (ó тîмó числі 
Угîрùинó). Бóлî ствîренî єдиниé çа-
кîнîдавчиé îрган – австріéськиé все-
çагальниé сеéм. Ïрîвінöії çберігали 
краéîві сеéми, які вирішóвали раçîм іç 
краéîвîю адміністраöією сïрави місöе-
вîгî õарактерó: кóльтóри, бóдівниöтва 
та óтримання грîмадськиõ çакладів, 
місöевîгî бюдæетó (ïîдатки é витра-
ти), öеркîвні та îсвітні сïрави, çабеç-
ïечення õарчóвання é рîçквартирóван-
ня віéська тîùî.

Ðевîлюöія 1848–1849 рр. в Австрії 
çаçнала ïîраçки, але вîна çалишила 
глибîкиé слід в її істîрії, сïрияла çрîс-
танню наöіîнальнî-ïîлітичнîї свідî-
мîсті, кîнсîлідаöії ïîневîлениõ наöіé 
імïерії, стала ïîчаткîм серéîçниõ на-
öіîнальниõ і дерæавниöькиõ рóõів. Ðе-
вîлюöія дîвела õибність теîріé німеöь-
кî-австріéськиõ óчениõ та ідеîлîгів ïрî 
«істîричні», дîмінóючі наöії та «неістî-
ричні», дрóгîрядні, де ïерші ïîкликані 
ïанóвати, інші – ïідïîрядкîвóватись. 
Ïід ïершими рîçóмілись наöії, які бóли 
в екîнîмічнîмó та ïîлітичнîмó ïлані 
рîçвинені, мали свîю елітó, істîрію, 
мîвó тîùî. çараõîвóвали дî ниõ німöів, 

óгîрöів, італіéöів, ïîляків. Дî категîрії 
«неістîричниõ», неïîвнîöінниõ ïîтра-
ïили чеõи, слîваки, рóмóни, õîрвати, 
óкраїнöі, серби та ін.

Ïриблиçнî в тîé æе ïеріîд в îсе-
редкó ïîлітичнîї еліти Австрії ïîси-
лювалась ідея ùîдî лідерства Австрії 
в ïрîöесі îб’єднання Німеччини. Òак, 
імïерськиé міністр-ïреçидент Ô. Швар-
öенберг і міністр тîргівлі К. Брóк óва-
æали, ùî ïершим крîкîм на öьîмó шля-
õó малî стати вõîдæення ненімеöькиõ 
çемель Австріéськîї імïерії дî Німеöь-
кîгî митнîгî сîюçó. Це малî ïîслабити 
вïлив Ïрóссії на інші німеöькі дерæави 
та сïрияти швидкîмó встанîвленню ïî-
літичнîї гегемîнії Габсбóрçькîї мîнарõії 
серед німеöькиõ дерæав [7, c. 103].

Вîднîчас ïîдії в Єврîïі в ïершіé 
ïîлîвині ХІХ ст. демîнстрóвали, як і 
раніше, çіткнення наöіîнальниõ інтере-
сів і сïрîб óстанîвлення нîвиõ ôîрм 
наднаöіîнальнîгî îб’єднання. Зміöнен-
ня наöіîнальнîї дерæавнîсті в Єврîïі 
îçначалî краõ óсякиõ óніверсалістськиõ 
теîріé і ïланів, які ïередбачали óтиск 
наöіîнальниõ інтересів. Ïрîвал «екс-
ïериментó» Наïîлеîна Бîнаïарта став 
ïідтвердæенням ілюçîрнîсті сïрîб «óні-
ôікóвати» Єврîïó, ïідïîрядкóвати її ïа-
нóванню якîї-небóдь îднîї дерæави.

Òîмó не виïадкîвî, ùî стриæнем 
більшîсті єврîïеéськиõ ïрîектів çали-
шалася ідея сóвереннîсті єврîïеéськиõ 
дерæав. Віденська система é нîвиé ва-
ріант «єврîïеéськîї рівнîваги» такîæ 
баçóвалися на наöіîнальнî-дерæавніé 
îснîві. Угîдó, îднак, бóлî çдіéсненî на 
ïринöиïîвî іншіé баçі, ніæ ïередбача-
ла ïередîва ïрîсвітниöька дóмка Єврî-
ïи. Вîна бóла óкладена на реакöіéніé 
îснîві в ім’я бîрîтьби ç ревîлюöіéним 
і виçвîльним рóõîм. 

На æаль, ïîдальші ïîдії теæ вияви-
лись несïриятливими для Австрії. Вîєн-
на ïîраçка від Ïрóссії в 1866 р. настіль-
ки ïîслабила Австрію, ùî вîна çмóшена 
бóла ïîгîдитись на рîçширення наöіî-
нальниõ вимîг тиõ нарîдів, які наéбіль-
ше тîгî вимагали. Унаслідîк óкладення 
óгîди міæ австріéським óрядîм і óгîр-
ськими магнатами багатîнаöіîнальна 
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абсîлютистська Австріéська імïерія в 
1867 р. ïеретвîрилася в дóалістичнó 
кîнститóöіéнî-мîнарõічнó – Австрî-У-
гîрськó мîнарõію. Остання ділилася 
на дві частини: Угîрùинó іç Закарïат-
тям, Òрансільванією é Хîрватî-Сла-
вîнією, ùî îб’єднóвалися ïід наçвîю 
Òранслеéтанії, та Австрію ç Бóкîвинîю, 
Галичинîю, Герö-Градіскîм, Далмаöією, 
Істрією, Краéнîю, Мîравією, Сілеçією, 
Òрієстîм і Чеõією. Ця частина бóла наç-
вана Ціслеéтанією [8, c. 25].

Вартî скаçати, ùî наçва нîвîї дó-
алістичнîї дерæави не відбивала діéс-
нîгî наöіîнальнîгî складó дерæави. 
Жîдна ç ïанівниõ наöіé – ні австріé-
ські німöі в Австрії, ні мадяри в Угîр-
ùині – не станîвила більшîсті ó свîїé 
країні. Австріéöі в Ціслеéтанії станîви-
ли всьîгî 35,78%, а мадяри в Òранс-
леéтанії – 45% населення. Іç çагальнîї 
кількîсті ïîнад 50 млн. æителів мîнар-
õії блиçькî 30 млн. бóли слîв’янами 
[9, c. 11]. Зміст óгîди çначнîю мірîю 
в тîмó é ïîлягав, ùîб ïîм’якшити  
австрî-óгîрські сóïеречнîсті çа раõó-
нîк сïільнîгî ïригнічення іншиõ нарî-
дів, çîкрема слîв’янськиõ.

Одним іç наéбільш дискóсіéниõ ó 
кîнтексті міæнаöіîнальниõ віднîсин 
в Австрî-Угîрùині çалишалîся мîв-
не ïитання. Як відîмî, німеöька мîва 
в імïерії дîмінóвала, нею рîçмîвляли 
слóæбîвöі, лише çавдяки öіé мîві мîг-
ли рîçóміти îдин îднîгî численні на-
рîди імïерії. Саме тîмó німеöька мîва 
îтримала îсîбливиé статóс [10, c. 96]. 
Ðівнîïравність іншиõ мîв îбмеæóвала-
ся лише ïрîвінöіéними сóдами та міс-
öевим самîврядóванням. Як наслідîк, 
ó ïрîвінöіéниõ çбîраõ і сеéмаõ рîçгîр-
нóлася бîрîтьба çа дîмінóвання ïрав 
тієї чи іншîї мîви, а такîæ рîçширен-
ня ïрав тиõ чи іншиõ ïредставників 
нарîдів. Саме тîмó в Австрії ïîлітичні 
ïартії рîçділилися гîлîвним чинîм çа 
наöіîнальнîю îçнакîю: на ïîльськó, 
рóсинськó (óкраїнськó), чеськó, німеöь-
кó, слîваöькó, італіéськó, õîрватськó 
та рóмóнськó. Ïісля çакінчення рîсіé-
ськî-тóреöькîї віéни 1877–1878 рр. 
вîлîдіння Австрî-Угîрùини çрîсли 

слîв’янськими çемлями Бîснії é Герöе-
гîвини.

На ïîчаткó ХХ ст. австріéські ïрав-
лячі кîла нагîлîшóвали, ùî в Австрії 
îôіöіéнî виçнається «наöіîнальна 
ідея», çемлі мають наöіîнальнó автî-
нîмію, óïравління країнîю çдіéснюєть-
ся çа ïринöиïîм свîєріднîї ôедераöії 
тîùî [11, c. 32]. Це ствердæóвали, ïрî 
öе ïисали не тільки австріéські, а é 
деякі інші єврîïеéські ïîлітики та дî-
слідники [12, c. 363]. Насïравді æ ре-
алії бóли іншими. Австріéська система 
óïравління бóла дîбре ïрîдóманîю, 
рîçраõîванîю на ïідïîрядкóвання ав-
стріéöям óсіõ іншиõ наöіé. 

Дî ïерелікó дîкóментів, ùî станî-
вили кîнститóöіéнó îснîвó дерæави, 
такîæ вõîдив і Закîн від 19 травня 
1868 р. [13]. Дî речі, ó ньîмó та в де-
якиõ іншиõ дîкóментаõ ïîняття «на-
öія» не ôігóрóє. Австріéська дерæава 
не виçнавала ïрав çа наöіями, а тільки 
çа «ïідданими» (грîмадянами) ç ріçниõ 
країв і ç ріçними мîвами і традиöіями. 
Ці ïіддані éменóвались çа налеæністю 
дî тîгî чи іншîгî краю. Отæе, бóли 
бîгемöі, галичани, мîравöі, тірîльöі та 
інші, неçалеæнî від наöіîнальнîстеé, 
які ó краї ïрîæивали.

Òакîæ вартî çвернóти óвагó é на 
ті îбставини, ùî наïрикінöі XIX – ïî-
чаткó XX ст. ситóаöія навкîлî наöіî-
нальнîгî ïитання в дерæаві óсклад-
нилася é череç ïîширення серед 
міськîгî австрî-німеöькîгî населення 
шîвіністичниõ і німеöькî-наöіîналіс-
тичниõ настрîїв. Ïîштîвõîм для ниõ 
стали îб’єктивні сîöіальнî-екîнîміч-
ні îсîбливîсті рîçвиткó Цислеéтанії, 
викликані ниçкîю міграöіéниõ õвиль 
слîв’янськîгî населення в ïереваæнî 
німеöькі міста Австрії, öі ïрîöеси ста-
ли такîæ ïричинîю çагîстрення кîнкó-
ренöії на ринкó ïраöі [14].

Отæе, свідîме ігнîрóвання владîю 
наöіîнальниõ ïрîблем, які не тільки не 
втиõали, а лише набирали все більшîї 
гîстрîти, ïриçвелî дî тîгî, ùî маéæе 
кîæен ç австріéськиõ країв та é дерæа-
ва çагалîм стали аренîю наöіîнальниõ 
кîнôліктів. Òам, де австріéöі станî-
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вили меншість населення, вîни нама-
гались череç дерæавні îргани, îсвітó, 
кóльтóрó, мîвó насильнî нав’яçати ін-
шим наöіям свîї ïравîïîрядîк, лінію 
ïîведінки, свîї наöіîнальні öіннîсті. 
Якùî çóстрічали сïрîтив, тî çвертали-
ся çа дîïîмîгîю дî öентральнîї влади. 
У тиõ æе краяõ, де австріéöі станîвили 
більшість, вîни відвертî ігнîрóвали ін-
тереси наöіîнальниõ меншин.

Багатîнаöіîнальниé склад населен-
ня Австрî-Угîрùини, наöіîнальниé 
гніт неавстріéськиõ, «меншîвартісниõ» 
наöіé ïриçвîдив дî тîгî, ùî наöіîналь-
не ïитання сталî стриæнем óсьîгî ïî-
літичнîгî æиття країни, а наöіîнальна 
бîрîтьба ôактичнî îтîтîæнювалась іç 
сîöіальнîю бîрîтьбîю нарîдниõ мас 
ïрîти двîрян і бóрæóаçії. Дîвгиé час 
Австрії вдавалîсь стримóвати наöіî-
нальнî-виçвîльні рóõи é óсякîмó раçі 
тримати їõ ïід кîнтрîлем. Сóтність öієї 
ïîлітики вислîвив австріéськиé імïе-
ратîр Ôранö II ó рîçмîві ç ôранöóçь-
ким ïîсланöем: «Мîї нарîди чóæі îдин 
îднîмó: тим краùе. Вîни не õвîріють 
îднîчаснî îдними é тими æ õвîрîба-
ми. Кîли ó Ôранöії ç’являється лиõî-
манка, вîна îõîïлює всіõ вас ó тîé æе 
день. Я ïîсилаю óгîрöів в Італію, іта-
ліéöів – в Угîрùинó. Кîæен ïильнóє 
свîгî сóсіда. Вîни не рîçóміють і нена-
видять себе вçаємнî. З їõньîї антиïатії 
нарîдæóється ïîрядîк, іç їõньîї вîрîæ-
нечі – çагальниé мир» [15, c. 95]. 

Òак чинила імïерська влада é ó 
Галичині. Усі кîмандні екîнîмічні та 
ïîлітичні ïîсади, крім австріéöів, тóт 
бóли віддані ïîльським магнатам, каïі-
талістам, банкірам, а такîæ ïîльськіé 
інтелігенöії (в îсвіті, îõîрîні çдîрîв’я, 
кóльтóрі тîùî). Діючи в тіснîмó кîн-
такті ç австріéськими ïравлячими кî-
лами та ïід їõнім керівниöтвîм, вîни 
викîристîвóвали австріéськиé дер-
æавниé аïарат для çбереæення свîгî 
ïанóвання над óкраїнським населен-
ням краю. Власне череç такó ïîлітикó 
в краї, де більшість населення бóла  
óкраїнськîю, ïîвна ïîлітична, екîнî-
мічна é кóльтóрна ïеревага налеæала 
ïîлякам.

Ïриклади ç реальнîгî æиття імïе-
рії дîвîдили тîé ôакт, ùî вирішити 
наöіîнальне ïитання в складі імïерії 
навряд чи виéде ліберальним шляõîм. 
Однак ïрî ïрîвал ідеї ôедераліçаöії 
дерæави çа наöіîнальним ïринöиïîм 
свідчив не тільки ïîлітичниé кîнôлікт 
ó Галичині та Угîрùині. Заïîчаткîва-
ниé ó ХІХ ст. ïрîöес демîкратиçаöії 
в багатîнаöіîнальніé дерæаві ïîтре-
бóвав ïîдальшîгî рîçвиткó, але для 
öьîгî бóли ïîтрібні сóттєві сîöіальні 
çміни та більш сïриятлива çîвнішньî-
ïîлітична ситóаöія.

Аналіçóючи ïричини та ïередóмî-
ви рîçïадó Австрî-Угîрùини, дîöільнî 
нагадати, ùî імïерія не бóла іçîльîва-
на від îб’єктивниõ ïрîöесів світîвîгî 
рîçвиткó, від реальниõ ïрîгнîçів і мі-
раæів сóсïільнîї свідîмîсті. Синдрîм 
наöіîнальнî-дерæавнîї величі, ùî 
îõîïив великі é малі країни (Греöія, 
Ðóмóнія, Сербія), ріçкî дисîнóвав іç 
ïринöиïами é істîричними мîæливîс-
тями демîкратичнîгî ôедеративнîгî 
óстрîю дерæави. Сóïерниöтвî великиõ 
дерæав на світîвіé арені та ïîєднана іç 
öим ескалаöія віéськîвиõ ïригîтóвань 
çміöнювали на час öентралістські сили 
Габсбóрçькîї мîнарõії, даючи їм çмîгó 
çберігати статóс-квî [16, c. 32].

Австріéськиé óчениé, дîктîр  
В. Ðаóшер, якиé видав ó 1993 р. мî-
нîграôічне дîслідæення ïрî çîвнішню 
ïîлітикó Австрî-Угîрùини дîби Каль-
нîки (1881–1895), діéшîв виснîвкó, 
ùî ïідïîрядкóвання ïринöиïó дерæав-
нîсті наöіîнальнî-автîнîмниõ інтересів 
блîкóвалî ïрîведення ïîслідîвнîї дîв-
гîстрîкîвîї ïîлітики ó сôері міæнаöіî-
нальниõ віднîсин [17].

Òакîæ çаçначимî, ùî інтеграöіéні 
ïрîöеси в регіîнаõ Австрî-Угîрùини 
швидше çбігалися ç ïрîöесами міæет-
нічнîї інтеграöії та дерæавнîї öентра-
ліçаöії. Двîм сïільнîтам – регіîнальніé 
і дерæавніé – ïрîтистîяли ïîліетнічні, 
çаснîвані на етнîкóльтóрніé сïîрідне-
нîсті – слîв’янськіé, óгрî-ôінськіé і 
німеöькіé; налеæні дî ниõ нарîди бóли 
рîçділені дерæавними та регіîналь-
ними кîрдîнами, ïрîæивали в ріçниõ  
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країнаõ і ріçниõ регіîнаõ – Сõідніé, Се-
редніé і Ïівденнî-Сõідніé Єврîïі.

Для слîв’янськîї ïîліетнічнîї 
сïільнîти бóлî õарактерним тісне ïе-
реïлетення ç власне етнічнîю самî-
свідîмістю кîæнîгî слîв’янськîгî на-
рîдó. Але наïрикінöі XIX – на ïîчаткó 
XX ст. вîна складалася не тільки ç 
îкремиõ етнîсів, а é наöіé, ùî ôîрмó-
валися і ïрагнóли дî набóття ïîлітич-
нîгî сóверенітетó é самîвиçначення. 
Її свідîмість сïиралася на сïільність 
ïîõîдæення, сïîрідненість мîв, деякиõ 
елементів кóльтóри тîùî. 

Òакîæ дîöільнî нагадати, ùî в дрó-
гіé ïîлîвині XІX ст. в Австрî-Угîрùині 
ïîчали рîçóміти, ùî бîрîтись çа öіліс-
ність дерæави виключнî силîю вæе не-
реальнî череç çрîстання наöіîнальнîї 
самîсвідîмîсті нарîдів, рîçвитîк îсві-
ти, свîбîди дрóкó тîùî. Òреба бóлî 
шóкати кîмïрîмісні варіанти.

У öьîмó кîнтексті õîчемî нагадати, 
ùî в середині XIX ст. істîтним еле-
ментîм єврîïеéськîї діéснîсті став ïа-
öиôістськиé рóõ, якиé наéбільш чіткî 
виявився в мирниõ кîнгресаõ, ùî скли-
кались ùе ç дрóгîї ïîлîвини 40-õ рр. 
ХІХ ст. Саме в рамкаõ ïаöиôістськîгî 
рóõó відбóвалîся çначне ïîæвавлення 
ідеé і ïрîектів îб’єднання Єврîïи. Вîд-
нîчас óсе активніше ïрîïагóвалися єв-
рîïеéські ôедералістські теîрії. Ôран-
öóçькиé істîрик Ï. Ðенóв’єн, вивчаючи 
єврîïеéськиé рóõ ó ХІХ ст., ïисав, ùî 
в ріçниõ країнаõ çаçначенîгî ïеріîдó 
îднîчаснî ïідтримóвалася ідея Сïîлó-
чениõ Штатів Єврîïи. 

Òермін «Сïîлóчені Штати Єврî-
ïи» частî викîристîвóвав Дæ. Мадçі-
ні, але ïершим éîгî вæив італіéськиé 
ресïóбліканськиé діяч, істîрик і екî-
нîміст, тîвариш Дæ. Мадçіні – Карлî 
Каттанєî [18, c. 70, 74]. У ïраöяõ він 
ïисав: «Ïринöиï наöіîнальнîстеé ïри-
çвîдить дî рîçривó дерæав на сõîді 
Єврîïи é дî ôрагментарнîї ôедераöії 
вільниõ нарîдів. Міæ öими нарîдами 
мîæлива лише єдина ôîрма єднîсті – 
ôедераöія. Ми мîæемî дîсягти світó 
тільки тîді, кîли бóдемî мати Сïîлó-
чені Штати Єврîïи». У Ôранöії öю 

ідею висóвали Анрі Ôегереé та адвîкат 
Веніçер. Òак, ó 1848 р. ïрî Сïîлóче-
ні Штати Єврîïи ïисала ôранöóçька 
“Le Moniteur universel” та англіéська 
“Daily Telegraph” [19, c. 201].

Отæе, ідея ствîрення «Сïîлóчениõ 
Штатів Єврîïи» ç мîментó свîєї ïî-
яви стала ïредметîм гîстрîї ïîлітич-
нîї é ідеîлîгічнîї дискóсії. Надалі öя 
ідея тî çникала, тî ç’являлася çнîвó. 
Але в 1850–1860-ті рр. для В. Гюгî, 
Дæ. Мадçіні і Дæ. Гарібальді вîна бóла 
наïîвнена демîкратичним і гóманістич-
ним çмістîм. У ïан’єврîïеéськиõ ідеяõ 
і ïрîектаõ вîни бачили çасіб бîрîтьби 
ç єврîïеéськîю реакöією é ïîлітикîю 
Свяùеннîгî Сîюçó. Але вæе тîді бóла 
îчевиднîю óтîïічність ïîдібниõ ідеé 
[19, c. 206]. Ідея єврîïеéськîї єднîсті 
рîçóмілась ó нерîçривнîмó çв’яçкó ç 
бîрîтьбîю ïрîти десïîтиçмó é тиранії, 
çа свîбîдó та неçалеæність нарîдів. Її 
ïриõильники вистóïали çа сîюç віль-
ниõ єврîïеéськиõ нарîдів, çа ôедера-
öію країн, ùî бîрються çа ресïóблікан-
ські, демîкратичні ôîрми ïравління. 
Але ситóаöія в Єврîïі в дрóгіé ïîлîвині 
XIX ст. істîтнî відріçнялася від еïîõи 
Ôранöóçькîї ревîлюöії кінöя XVIII ст. 

Кінеöь XIX і ïîчатîк XX ст. îçна-
менóвали якіснî нîвиé етаï ó світîвіé 
і єврîïеéськіé істîрії. Ðîçвитîк каïіта-
ліçмó, ствîрення великиõ мîнîïîліé і 
картелів, складання нîвиõ блîків, кîа-
ліöіé і сîюçів стимóлювали ïîширення 
óніверсалістськиõ ідеé, вислîвлюючи 
çрîстання нîвиõ тенденöіé ó світîвîмó 
рîçвиткó. На öіé îснîві відрîдæóвали-
ся ідеї та ïрîекти îб’єднання Єврîïи, 
в тîмó числі é ïід гаслîм «Сïîлóчениõ 
Штатів Єврîïи». Ïрîте в нîвиõ істî-
ричниõ óмîваõ öе гаслî сóттєвî ïîçбó-
валîсь демîкратичнîгî çмістó. 

Однак серед ïричин ïîïóляриçаöії 
ідеї Сïîлóчениõ Штатів Єврîïи на ïî-
чаткó ХХ ст. вартî наçвати é ïîбîюван-
ня бóрæóаçниõ лібералів çа маéбóтнє 
Єврîïи в óмîваõ, кîли вîна рîçкîлю-
валася на ïîтóæні блîки та кîаліöії, 
кîли ïрîтибîрствî великиõ дерæав 
набóвалî всесвітньîгî õарактерó é çа-
грîæóвалî світîвîю віéнîю. Крім тîгî, 
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Сïîлóчені Штати Єврîïи ïîвинні бóли 
ствîрити бар’єр ïеред нарîстанням лі-
вîрадикальнîгî рîбітничîгî рóõó. 

Отæе, в кîнтексті ïîсилення та-
киõ ïîглядів ó 1906 р. ïîлітик і юрист  
Аóрел Ïîïîвич (çа ïîõîдæенням – ав-
стрî-óгîрськиé рóмóн) видав книгó 
«Сïîлóчені Штати Великîї Австрії» 
(нім. Vereinigte Staaten von GroЯ-
Цsterreich), ó якіé çаïрîïîнóвав реîр-
ганіçóвати країнó ó ôîрмі ôедераöії. Він 
відштîвõóвався від ïîдібниõ ідеé óгîр-
ськîгî ревîлюöіîнера Лаéîша Кîшóта, 
якиé ïрîïîнóвав те саме ïівстîліття 
тîмó. У книçі А. Ïîïîвич ïрîрîчî ïи-
сав: «Велика ріçнîманітність ïîõîдæен-
ня, мîви, çвичаїв і ïîбóтó ріçниõ нарî-
дів ïîтребóє від імïерії Габсбóргів такîї 
ôîрми дерæавнîгî óïравління, яка б 
мîгла гарантóвати, ùî æîден іç нарî-
дів не бóде îбмеæениé абî ïригнічениé 
іншим ó свîїé наöіîнальніé ïîлітиöі, са-
мîрîçвиткó, кóльтóрнîмó надбанні, îд-
ним слîвîм, ó свîємó рîçóмінні æиття. 
Часó çалишилîся небагатî. Усі нарîди 
мîнарõії îчікóють рятівниõ крîків ім-
ïератîра. Це вирішальниé істîричниé 
мîмент: çбереæеться абî çагине імïерія 
Габсбóргів? Ïîки ùî все ùе мîæна ви-
ïравити і çберегти» [20, c. 32]. 

Аóрел Ïîïîвич ïрîïîнóвав рîçділи-
ти Австрî-Угîрùинó на 15 рівнîïрав-
ниõ штатів çа наöіîнальнî-теритîріаль-
ним ïринöиïîм: три німеöькîмîвниõ 
(Німеöька Австрія, Німеöька Бîгемія é 
Німеöька Мîравія), Угîрùинó, чеськî-
мîвнó Бîгемію, Слîваччинó, Хîрватію, 
слîвенîмîвнó Краéнó, ïîльськîмîвнó 
Заõіднó Галичинó, рóминîмîвнó Òран-
сільванію, італьянîмîвні Òрієст і Òрен-
тінî, óкраїнîмîвнó Сõіднó Галичинó, 
нарешті, Вîєвîдинó – іç сербськîю та 
õîрватськîю мîвами. Крім тîгî, ниçöі 
етнічниõ анклавів (ïереваæнî німеöь-
киõ) ó сõідніé Òрансільванії, Банаті é 
іншиõ частинаõ Угîрùини, ïівденнîї 
Слîвенії, великим містам (таким як 
Ïрага, Бóдаïешт, Львів та ін.) надава-
лася îсîблива автîнîмія. Саме öеé ïлан 
ïідтримóвав ерöгерöîг Ôердинанд. На 
ïрîтивагó батькîві, сïадкîємеöь ïрестî-
лó – Ôранö Ôердинанд – çа два місяöі 

дî ïîчаткó Ïершîї світîвîї віéни і свîєї 
трагічнîї çагибелі ïîçитивнî відгóкнóв-
ся стîсîвнî ïрîектó реôîрмóвання дóа-
лістичнîї Австрî-Угîрùини в Сïîлóчені 
Штати Великîавстрії [16, c. 32].

Але ïлан А. Ïîïîвича лякав бага-
тьîõ. Усередині країни éîмó наéбіль-
ше îïиралися óгîрöі, які ïîбîювалися 
втратити свîї ïривілеї в імïерії é кîн-
трîль над çемлями õîрватів, слîваків і 
рóмóнів. Ïринöиïîве ïîлîæення öьîгî 
ïрîектó – штат як наöіîнальнî-адміні-
стративна îдиниöя – не сïриéмалîся 
é вïливîвими кîлами австріéськиõ нім-
öів, ïîляків, чеõів і сербів, які твердî 
вистóïали çа неïîдільність свîїõ тери-
тîріé [21, c. 396, 413].

Отæе, враõîвóючи наведене, вартî 
ïîгîдитись іç дóмкóю рîсіéськîгî дî-
слідника А. Аéраïетîва, якиé óваæає, 
ùî çа сóмнîю дîлею ïрîектó А. Ïîïî-
вича é ниçки іншиõ, менш ïîïóлярниõ, 
ïрîектів реçîннî вбачати істîричнî çó-
мîвлені меæі реôîрмóвання багатîна-
öіîнальнîї дерæави, в якіé бóли несõî-
æі екîнîмічні стрóктóри, ріçнîликиé 
сîöіальниé ландшаôт, ріçна ïîлітична 
кóльтóра населення, ваæкî сóмісні мен-
тальнî-ïсиõîлîгічні óстанîвки нарîдів, 
які ïрîæивали в ніé [16, c. 32]. Крім 
тîгî, тривале ïанóвання абсîлютиçмó 
çрîбилî маси баéдóæе-öинічними дî 
кîнститóöіéнî-ïравîвиõ нîрм. Отæе, 
ідея інтегративнîї дерæавнîї влади ви-
являлася дîсить рîçмитîю é амîрôнîю 
ó свідîмîсті ріçниõ нарîдів імïерії.

Ïрî óïóùені мîæливîсті ïîрятóн-
кó Австрî-Угîрськîї мîнарõії çаçначає 
é рîсіéськиé істîрик Я. Щимîв, якиé 
ïрямî нагîлîшóвав на тîмó, ùî влада 
двîєдинîї мîнарõії не çóміла дî кінöя 
скîристатися öим істîричним шансîм і 
не ïеретвîрила наöіîнальнî-кóльтóрнó 
автîнîмію в сïравæню ôедераöію. Цеé 
óтрачениé шанс ïîсилив наöіîнальниé 
сеïаратиçм і в 1919 р., ïісля віéськîвîї 
ïîраçки дерæав Центральнîгî четвер-
тîгî сîюçó – Німеччини, Австрî-Угîр-
ùини, Òóреччини é Бîлгарії, çа рішен-
ням Версальськîї мирнîї кîнôеренöії 
ïриçвів дî рîçчленóвання імïерії на її 
складîві наöіîнальні ïрîвінöії.
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Ñòàòòю ïðèñâÿ÷åíî àíàë³çó ïîë³-
òèêî-ïðàâîâèх ïðîåêò³â îá’ºäíàííÿ 
ªâðîïè шëÿхîì òðàíñôîðìàö³ї Àâ-
ñòðî-Уãîðñüêîї ìîíàðх³ї íà ôåäåðàö³ю. 
Зíà÷íó óâàãó ïðèä³ëåíî àíàë³çó íàö³î-
íàëüíîãî ïèòàííÿ â Àâñòðî-Уãîðщèí³.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà àíàëèçó ïîëè-
òèêî-ïðàâîâых ïðîåêòîâ îáъåäèíå-
íèÿ Еâðîïы ïóòåì òðàíñôîðìàöèè 
Àâñòðî-Âåíãåðñêîé ìîíàðхèè â ôåäå-
ðàöèю. Зíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäå-
ëåíî àíàëèçó íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà 
â Àâñòðî-Âåíãðèè.

The article is devoted to the analy-
sis of political and legal projects of the 
European unification through the trans-
formation of the Austria-Hungary mon-
archy into a federation. Considerable 
attention is paid to the analysis of the 
national question in Austria-Hungary.
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ЩОДО ПИТАННЯ ВИТОКІВ МІЖДЕРЖАВНИХ 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ-

ГЕТЬМАНЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ – 
ПОЧАТОК ХVІІІ СТ.)

Ôîрмóвання кîнститóöіéнî-ïравî-
вîгî меõаніçмó та éîгî çабеçïечення 
набóває все більш îсîбливîгî çначен-
ня в сóчасниõ óмîваõ ïîглиблення é 
рîçширення ïрîöесів ïравîвîї глîбалі-
çаöії, інтернаöіîналіçаöії наöіîнальниõ 
ïравîïîрядків, міæдерæавнîї інтегра-
öії. Кîнститóöіéне бóття дерæав óсе 
більше стає беçïîсередньî ïîв’яçаним 
іç такими динамічними тенденöіями 
ôóнкöіîнóвання світîвîї сïільнîти, як 
рîçвитîк і вдîскîналення меõаніçмó 
çаõистó ïрав людини та грîмадянина, 
глîбаліçаöія екîнîміки, вçаємîçалеæ-
ність ïравîвиõ систем тîùî. 

Ïрîôесîр Þ.О. Вîлîшин çаçначає: 
«Інтеграöія в сóчасниõ óмîваõ вистó-
ïає в якîсті наéваæливішîгî ïредика-
тó, ùî несе в сîбі сóкóïність сîöіальнîї 
інôîрмаöії ùîдî відïîвіднîї ïîведінки 
сóб’єктів-îб’єктів óïравлінськîї діяль-
нîсті, яка рîçгîртається в éîгî ïрîстî-
рîвиõ меæаõ та кîнститóöіéнî-ïравî-
виõ реаліяõ» [1, с. 13].

Для України ïрîблеми єврîïеé-
ськîї інтеграöії стають дедалі гîстрі-
шими на дерæавнîмó, наóкîвîмó та 
грîмадськî-ïîлітичнîмó рівняõ. Òîмó 
слóшнîю є ïîçиöію В.М. Камïа, якиé, 
õарактериçóючи сóчасні ïрîöеси кîн-
ститóöіîналіçаöії çîвнішніõ віднîсин 
України, наçиває нîвиé етаï їõ рîçвит-
кó єврîінтеграöіéним [2, с. 53]. У çа-
çначенîмó кîнтексті ïîтрібнî çвернó-
ти îсîбливó óвагó на вивчення істîрії 
óкраїнî-єврîïеéськîї міæдерæавнîї ін-
теграöії, так як екскóрс в істîричнó ре-
трîсïективó дає мîæливість дîслідити 

евîлюöію теîріé інтеграöії, їõ ïереïле-
тення é відîсîбленість.

Знання теîретичниõ îснîв та істîрії 
міæдерæавниõ інтеграöіéниõ ïрîöесів 
дає çмîгó óникнóти в маéбóтньîмó рóõó 
наîсліï, ïередбачливî та îб’єктивнî 
îöінити é ïрîаналіçóвати кîæниé ïî-
дальшиé крîк ó їõ çдіéсненні на рівні 
дерæавнîї ïîлітики ó сôері інтеграöіé-
ниõ ïрîöесів і в ïрîöесі їõ еôективнîгî 
кîнститóöіéнî-ïравîвîгî регóлюван-
ня. Це, на дóмкó óкраїнськиõ óчениõ, 
«реôлексóє, акöентóє óвагó, актóаліçóє 
é çóмîвлює не тільки ïîбóдîвó дієвîгî 
кîнститóöіéнî ïравîвîгî меõаніçмó çа-
беçïечення ïîдальшîї інтеграöії Украї-
ни в єврîïеéські екîнîмічні та ïîлітич-
ні стрóктóри, çîкрема в Єврîïеéськиé 
Сîюç, а é сïриятиме ïрîведенню більш 
глибîкиõ внóтрішньîдерæавниõ ре-
ôîрм відïîвіднî дî сîöіальнî-екîнîміч-
ниõ і ïîлітикî-ïравîвиõ єврîïеéськиõ 
стандартів» [3, с. 191].

Ïитання ґенеçи óкраїнськîгî кîн-
ститóöіîналіçмó ставали ïредметîм 
наóкîвиõ дîслідæень вітчиçняниõ і çа-
рóбіæниõ óчениõ ùе ç XIX – ïîчаткó 
XX ст. Останнім часîм вітчиçняні наó-
кîвöі ïîчали ïриділяти óвагó öіé ïрî-
блемі в кîнтексті вивчення глîбаліçаöі-
éниõ ïрîöесів ó Єврîïі. 

Усе більше сóчасниõ наóкîвöів дî-
тримóються дóмки ïрî те, ùî глîба-
ліçаöія є явиùем не нîвим, а таким, 
ùî рîçвивалîсь від ïрîстиõ дî склад-
ниõ ôîрм. Отæе, ïід глîбаліçаöією 
ïриõильники öієї тîчки çîрó рîçóмі-
ють ïрîöес трансôîрмаöії ïрîстîрîвîї  



74

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

îрганіçаöії світó, ùî сóïрîвîдæóється 
виникненням нîвиõ стрóктóр активнîс-
ті влади [4, с. 12, 13].

Інтеграöіéні ïрîöеси міæ єврîïеé-
ськими країнами та Українîю існóвали 
çдавна, але ïрîблема ïîлягала в тîмó, 
ùî Україна тривалиé час не мала влас-
нîї дерæави, õîча бîрîтьба çа встанîв-
лення власнîї наöіîнальнîї дерæавнîс-
ті тривала стîліття. На æаль, Україна 
не сïриéмалась єврîïеéськими дерæа-
вами як самîстіéниé сóб’єкт міæнарîд-
нîгî ïрава, але ми не мîæемî çаïере-
чити ôакт її включення в інтеграöіéні 
ïрîöеси на теритîрії Єврîïи в минóлî-
мó [5, с. 72–76].

Òакîæ не вартî çабóвати ïрî ваæ-
ливó рîль, якó відіграє ïравî ó сôері 
регóлювання інтеграöіéниõ вçаємîвід-
нîсин міæ дерæавами. Саме вîнî кîн-
трîлює, а çа ïîтреби é îбмеæóє їõ дії, 
викîнóє рîль свîєріднîгî нîрмативнî-
гî регóлятîра ó вçаємîвіднîсинаõ óчас-
ників інтеграöіéнîгî ïрîöесó[6, с. 4].

Здîбóвши ïеремîгó ó Виçвîльніé 
віéні ïід ïрîвîдîм Б. Хмельниöькî-
гî, óкраїнськиé нарîд îïинився ïеред 
складним ïитання ïîдальшîї рîçбóдîви 
України-Гетьманùини. Вирішити éîгî 
беç ïідтримки сóсідніõ дерæав бóлî не-
мîæливî, ç чим, власне, é ïîв’яçóється 
îдин іç яскравиõ ексïериментів ó галó-
çі міæдерæавнî-ïравîвîї інтеграöії. 

Б. Хмельниöькиé, ïîрвавши çв’яçки 
іç Ðіччю Ïîсïîлитîю, óклав ó 1654 р. 
óгîдó ç мîскîвським öарем Олексі-
єм Миõаéлîвичем Ðîманîвим, яка 
не виïравдала îчікóвань гетьмана. 
Віднîсини міæ Мîскîвськîю дерæа-
вîю та Українîю ïîчали рîçвиватись 
неïрîстî. Оöінюючи наслідки рîсіé-
ськî-ïîльськîї ïîлітики 1655–1656 рр. 
в сóкóïнîсті іç çагîстренням внóтріш-
ніõ кîнôліктів в Україні-Гетьманùині, 
Б. Хмельниöькиé бóв çмóшениé шóка-
ти нîвиõ сîюçників. Зрадæениé öарем, 
він ïîчав шóкати ïîлітичнîгî çблиæен-
ня çі шведським кîрîлем.

Вартî çаçначити, ùî в істîрикî-ïра-
вîвіé наóöі існóє ïриïóùення, ùî 
ïриблиçнî в тîé æе час гетьман ïрî-
дîвæóвав рîçвивати ідею ïеретвîрен-

ня України-Гетьманùини на Велике 
княçівствî Ðóське[7, с. 96]. Вîнî ґрóн-
тóється на тîмó ôакті, ùî ïід кінеöь 
æиття Б. Хмельниöькиé вислîвлював 
дóмки ïрî те, ùî Україна ïîвинна 
стати неçалеæним княçівствîм, яке б 
складалîсь іç двîõ вîєвîдств – Київ-
ськîгî é Чернігівськîгî, ç óрядóванням 
на çраçîк Литîвськîгî, але ç гетьманîм 
не чîлі. Ïри öьîмó гетьманська влада 
ïередбачалась ним сïадкîвîю.

Ïісля смерті гетьмана ідея ïîшóкó 
нîвîгî сîюçника активнî рîçвивалась, 
частî çмінюючи свіé наïрям. Частина 
членів генеральнîї кîçаöькîї старши-
ни стîяла на автîнîміськиõ ïîçиöіяõ, 
баæаючи мати сïравó ç «керîваним» 
ïîльським кîрîлем, аніæ іç мîскîв-
ським öарем іç éîгî неîбмеæенîю вла-
дîю. Деõтî ç óкраїнськиõ ïîлітиків ó 
тîé час ïîчав сõилятися дî ідеї ôеде-
ративнîгî çв’яçкó ç Ïîльùею, в якî-
мó Україна мала б ïîвнó внóтрішню 
самîстіéність [8, с. 84]. Ïрîвідниками 
öієї ідеї стали Іван Вигîвськиé, Þріé  
Немирич і Ïавлî Òетеря.

Нîвиé гетьман – Іван Вигîвськиé – 
óсвідîмлював, ùî óвіéти дî єврîïеé-
ськîгî сïівтîвариства ç невиçначенîю 
юридичнî гетьманськîю владîю та 
слабî рîçрîбленими дерæавними інсти-
тóöіями бóлî мрією. Власне, виõîдячи 
іç öиõ реаліé гетьман і ïристóïив дî 
рîçрîбки нîвîгî ïîлітичнîгî ïланó, в 
якîмó ïередбачалîсь çберегти ресïóблі-
канськó ôîрмó ïравління в Україні çа 
óмîви îбмеæення старшинськîї влади. 
Згіднî ç éîгî çадóмами, ïланóвалîсь 
ствîрити æиттєçдатнó дерæавó, ïере-
вівши кîçаöьке çвичаєве ïравî на тиïî-
виé для Єврîïи рівень аристîкратичнîї 
чи наïіваристîкратичнîї ресïóбліки.

Ідея óтвîрення ôедераöії міæ Ïîль-
ùею, Литвîю та Українîю відîбраæена 
в Гадяöькîмó трактаті 1658 р. в óгîді 
гетьмана ç ïîльськî-шляõетським óря-
дîм ïрî нîвó óнію. 

Одним іç автîрів Гадяöькîгî трак-
татó ç óкраїнськîгî бîкó бóв магнат, 
диïлîмат і кîçаöькиé ïîлкîвник Þріé 
Немирич. Йîгî рід налеæав дî наéба-
гатшиõ ó Ðечі Ïîсïîлитіé і ïîстóïав-
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ся лише Острîçьким і Вишневеöьким. 
Іç 1630 р. він стóдіював в óніверсите-
таõ Леéдена é Амстердама, Баçеля, 
Ïадóї та Сîрбîни. Ïеребóвання çа кîр-
дîнîм çрîбилî Þ. Немирича ïалким 
ïриõильникîм ресïóбліканськîї ôîрми 
ïравління [9, с. 192]. Йîгî такîæ óва-
æають îдним іç автîрів «Маніôестó дî 
єврîïеéськиõ дерæав», ùî бóв ïîсла-
ниé 1658 р. від імені óкраїнськîгî óря-
дó ç метîю ïîяснити ïричини вистóïó 
гетьмана І. Вигîвськîгî ïрîти Мîскîв-
ськîї дерæави. 

Аналіçóючи юридичниé бік «ïершî-
гî» сïискó ïрîектó маéбóтньîгî сîюçó, 
ми бачимî, ùî Україна-Гетьманùина в 
меæаõ вîєвîдств Київськîгî, Чернігів-
ськîгî é Браöлавськîгî ставала віль-
нîю é ôîрмальнî неçалеæнîю дерæа-
вîю ïід наçвîю Великîгî Княçівства 
Ðóськîгî, яка вõîдила на рівниõ ó ôе-
дераöію трьîõ дерæав. Об’єднóвалася 
öя ôедераöія îсîбîю сïільнî îбранîгî 
кîрîля. Усі три нарîди мали сïільними 
силами çдîбóти береги Чîрнîгî мîря 
é відкрити на ньîмó вільнó навігаöію. 
Вîни мали вçаємнî дîïîмагати ó віéні. 
У ïрîекті такîæ ïередбачалîсь ïравî 
Мîскîвськîї дерæави óвіéти дî öієї ôе-
дераöії як її четвертиé сóб’єкт. 

На чîлі Великîгî Княçівства Ðóсь-
кîгî мав бóти гетьман, а не кîрîль, 
якîгî вибирали б óкраїнські стани дî-
вічнî é çатвердæóвав кîрîль. Віднîв-
лювалися дîвîєнні (дî 1648 р. – авт.) 
місöеві îргани влади, адміністратив-
нî-теритîріальниé óстріé, сóд і сóдî-
чинствî, а для карбóвання грîшеé іç 
çîбраæенням кîрîля дîçвîлялîся від-
крити скарбівню. Ïîльські та литîв-
ські віéська не мали ïрава ïеребóвати 
в Україні. Кîçакам çабеçïечóвалися 
давні сîöіальні ïрава, але ùîрîкó 
гетьман мав ïîдавати кîрîлю реєстр 
на 100 кîçаків іç кîæнîгî ïîлкó для 
надання їм шляõетськîї гіднîсті. Ïрак-
тичнî öе îçначалî, ùî кîçаöька стар-
шина ставала шляõтîю, а ниçîве кî-
çаöтвî çалишалîсь ó ïрîстîмó стані, 
і öе в тîé час, кîли шляõетствîм мав 
óваæатися весь кîçаöькиé стан. Уве-
дення öьîгî ïараграôа в дîгîвір бóлî 

îднією ç ïричин неïриéняття Гадяöь-
кîгî трактатó кîçаöькими масами.

Згіднî ç Гадяöьким трактатîм, Бере-
стеéська öеркîвна óнія мала бóти ска-
сîвана в óсіõ трьîõ дерæаваõ: Україні, 
Литві é Ïîльùі; ïравîславна віра мала 
бóти çрівняна в ïраваõ іç римî-катî-
лиöькîю. В Україні мали бóти çаснîвані 
дві академії, дîçвîлялîся відкривати кî-
легії, гімнаçії ç латинськîю абî греöь-
кîю мîвами навчання; вçагалі всякі 
шкîли та дрóкарні, «îскільки їõ ïîтріб-
нî бóде». Увîдилася свîбîда дрóкó та 
слîва, навіть ó релігіéниõ сïраваõ, «аби 
тільки не бóлî в книæкаõ абî в дискóсі-
яõ îбраçи кîрîлівськîгî маєстатó».

Ïрîте ïîльська стîрîна так і не ïî-
гîдилась на дерæавнó рівнîïравність, 
îтæе, автîнîмію надали тільки Наддні-
ïрянùині. Українські деïóтати дîмага-
лися ствîрення Великîгî Княçівства 
Ðóськîгî на çраçîк Великîгî Княçів-
ства Литîвськîгî ç включенням тóди 
é çаõіднîóкраїнськиõ çемель – вîєвîд-
ства Вîлинськîгî, Ïîдільськîгî, Ðóсь-
кîгî, Белçькîгî, Ïінськîгî та Мстис-
лавськîгî ïîвітів, îднак їõні вимîги 
ïîляки відõилили.

Отæе, öілкîм îчевидним є ïрагнен-
ня І. Вигîвськîгî ç éîгî наéблиæчим 
îтîченням ствîрити Українó дерæавîю 
єврîïеéськîгî тиïó ç óсіма îçнаками 
сóвереннîї влади, õîча é ïід ïрîтектî-
ратîм ïîльськîгî кîрîля. У свîю чер-
гó, öе ïîтребóвалî відõилення від демî-
кратичниõ çасад кîçаöькîї ресïóбліки 
та ïеретвîрення України на дерæавó 
ç блиçьким дî мîнарõічнîгî гетьман-
ським ïравлінням. Оснîвні æ ïîлітичні 
ïрава там ïîвинні бóли налеæати óкра-
їнськіé шляõті. 

В óкраїнськіé істîріîграôії Гадяöь-
киé трактат неîднîçначнî îöіненî: від 
öілкîм негативнîї дî виçначення éîгî 
видатним ïîлітичним ïрîектîм óкра-
їнöів ó бîрîтьбі çа свîю дерæавність. 
Іç часîм трактат бóв ïîкладениé в îс-
нîвó діяльнîсті гетьмана Ï. Дîрîшен-
ка, éîгî таємнî çберігали é вивчали 
інші гетьмани [10, с. 86–87].

Отæе, вартî відçначити, ùî ïрагнен-
ня І. Вигîвськîгî та éîгî наéблиæчîгî 
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îтîчення дî ïеретвîрення України-Геть-
манùини в дерæавó єврîïеéськîгî çраç-
ка ïід ïрîтектîратîм ïîльськîгî кîрîля 
бóлî як їõньîю çаслóгîю, так вîднîчас 
і їõньîю ïîмилкîю. Українськиé нарîд 
дî такиõ ïеретвîрень виявився не гî-
тîвим. І õîча Гадяöькиé трактат бóлî 
óкладенî, Україна çа ним ïрактичнî не 
æила, бî більша частина óкраїнськîгî 
населення та мîскîвські ïîлітики éîгî 
не виçнавали.

Угîда 1658 р. ïрîдемîнстрóвала ши-
рîтó ïîлітичнîгî мислення é ïîлітичнó 
çрілість частини ïîльськиõ та óкраїн-
ськиõ ïîлітиків, ùî бóлî вкраé ваæ-
ливîю ïередóмîвîю для трансôîрмаöії 
відкритîгî çбрîéнîгî ïрîтистîяння в 
ïрîöес ïерегîвîрів і óçгîдæень. Дîсяг-
нóта в Гадячі óгîда сïричинила серéîç-
ні çміни в стрóктóрі міæнарîдниõ вçає-
мин Центральнî-Сõіднîї Єврîïи. 

Ідея вõîдæення України дî складó 
îнîвленîї Ðечі Ïîсïîлитîї бóла не єди-
ним ïîлітичним ïрîектîм. На ïîчаткó 
XVIII ст. ç’явилась ідея, рîçрîблена óкра-
їнськими ïрîтестантами-аріанами, ïрî 
дîöільність ствîрення óкраїнськîю шляõ-
тîю «Ðóськîгî княçівства», чи «Великîгî 
княçівства Ðóськîгî», ïîçа меæами литîв-
ськî-ïîльськîї дерæави. Дîбре відîмим є 
ïîлітичниé ïрîект І. Маçеïи, Ï. Орлика 
та ін. ïредставників кîçаöькîї старшини 
ùîдî óкладення óкраїнî-шведськîї óгîди 
ïрî ïрîтектîрат. Але, як ïîкаçала ïрак-
тика, öеé наïрям бóв не єдиним.

В óкраїнськиõ ïîлітичниõ ïрîек-
таõ іç середини XVII ст. чіткî ïрîсте-
æóються сïрîби çатвердити на ïра-
вîвîмó рівні статóс óкраїнськîї еліти 
é óкраїнськîї дерæави. Череç реалії 
ïîлітичнîгî та екîнîмічнîгî станó 
України-Гетьманùини дрóгîї ïîлîвини 
XVII ст. öентральне місöе в ïîліти-
öі óкраїнськиõ óрядів відвîдилîсь ідеї 
ïрîтектîрó. Òакиé статóс çаõиùав би 
Українó-Гетьманùинó на ïîлітичніé 
арені Центральнîї та Сõіднîї Єврîïи 
як самîстіéнîгî актîра в îбмін на те, 
ùî еліта мала викîнóвати ниçкó çî-
бîв’яçань ïеред лîрдîм-ïрîтектîрîм.

Вирішенню ïîлітичнîї криçи в 
Україні-Гетьманùині не сïрияла é çîв-

нішньîïîлітична ситóаöія. Наïрикін-
öі XVII ст. великі дерæави Централь-
нî-Сõіднîї Єврîïи, а саме: Шведське 
кîрîлівствî, Мîскîвська дерæава, Ðіч 
Ïîсïîлита та Османська імïерія – 
ïрагнóли кардинальнî çмінити сïіввід-
нîшення сил на свîю кîристь. 

Гетьманùина в öеé час бóла ваæ-
ливим îб’єктîм ïîлітичниõ çмагань 
свîїõ сóсідів. Її еліта намагалась вирî-
бити власниé дерæавниöькиé ïрîект, 
не маючи, на æаль, єдинîгî ïîглядó іç 
öьîгî ïитання. За такиõ îбставин ідея 
виçвîлення України від óсякîгî чóæîгî 
ïанóвання ставала все більш ïîïóляр-
нîю. Сïриятливі óмîви для îб’єднання 
Ïравîбереææя é Лівîбереææя в єдинó 
гетьманськó дерæавó ç’явились çа часи 
ïравління І. Маçеïи, якиé бóв ïри-
õильникîм сильнîї гетьманськîї влади 
беç сóттєвиõ îбмеæень. Це мîæна ïî-
бачити на ïрикладі ставлення гетьмана 
дî кîçаöькîї îïîçиöії, яка намагалась 
çаõистити свîї інтереси.

Невдача кримськиõ ïîõîдів лише 
çагîстрювала наïрóæеність ситóаöії в 
Гетьманùині. Отæе, віéна ïрîти Òóреч-
чини та Кримó неминóче сïрияла б ак-
тивіçаöії îïîçиöії ïрîти інтересів Мîс-
кîвськîї дерæави é гетьмана І. Маçеïи. 
Оôîрмлення óкраїнськîгî нîбілітетó, 
çміöнення ïîлітичниõ та екîнîмічниõ 
ïрав старшинськîї аристîкратії вимага-
ли від гетьмана більш гнóчкîї ïîлітики, 
але екîнîмічне станîвиùе рядîвîгî кî-
çаöтва, óкраїнськîгî кóïеöтва é селян-
ства стрімкî ïîгіршóвалîсь.

Кîлîмаöькиé çакîлîт 1687 р. не 
рîçв’яçав öієї ситóаöії. Антигетьман-
ська старшинська бîрîтьба на чîлі іç 
Самîéлîвичами та їõніми ïриõильника-
ми, ç îднîгî бîкó, та çóбîæіння більшî-
сті óкраїнськîгî населення – ç іншîгî, 
тільки ïîсилювались. Скîриставшись 
ïîсиленням îïîçиöіéниõ настрîїв ó 
Гетьманùині, îïîçиöія І. Маçеïі ïрîва-
дила çнîсини ç Кримîм, îднîчаснî ін-
тригóючи ïрîти гетьмана як ó Мîскві, 
так і в Україні. Велике çначення в öиõ 
сóïеречкаõ мали çîвнішньîïîлітичні 
ïîдії, а саме віéна ç Òóреччинîю та 
Кримîм.
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За такиõ îбставин ç’явилась ідея ïрî 
çмінó Гетьманùинîю ïрîтектîратó ç 
мîскîвськîгî на кримськиé. Ïрîôесîр 
О.Ï. Оглîблин óваæав, ùî öя ідея ви-
никла в îсередкó кîçаöькîї старшини 
Ïîлтавськîгî ïîлкó, але тîчнîї інôîр-
маöію іç öьîгî ïитання ùе не çнаéде-
нî. Дîстîвірнî відîмî, ùî 18 травня 
1692 р. Ïетрî Іванîвич Іваненкî  
(Ïетрик) çвернóвся дî Віéська Заïî-
ріçькîгî ç ïрîмîвîю іç çакликîм ïрî 
«îдîбраня îт мîскîвскîе власти милîе 
îтчиçни свîее Украéны» [11, с. 184]. 
Імîвірнî він óваæав, ùî сîюç іç Кримîм 
бóв би ваæливîю гарантією дерæавнîї 
самîстіéнîсті України-Гетьманùини, 
тîмó ïрагнóв скласти óгîдó ç Крим-
ським õанствîм, ùîб çа éîгî дîïîмîгîю 
виçвîлити Українó ç-ïід мîскîвськîї 
влади та çаïîбігти ïîльськіé çагрîçі. 

Двîстîрîння óгîда (трактат) іç Кри-
мîм бóла óкладена 26 травня 1692 р. 
[12, с. 741–744] від імені «Княæства 
Киевскîгî и Чернигîвскîгî сî [всем] 
Вîéскîмъ Заïîрîæскимъ і нарîдîм 
Малîрîсіéскимь» на çасадаõ рівнîсті 
é îбîïільнîсті çîбîв’яçань. Ïрî óгîдó 
ми мîæемî çнаéти çгадкó é ó Літîïисі 
Саміéла Величка [13, с. 393].

Òрактат складається ç кîрîткîгî 
встóïó é 16 ïóнктів. Ниçка ïóнктів 
ïрисвячена ïîлітичним вçаєминам îбîõ 
дерæав, якими ïередбачалîсь ствîрен-
ня îбîрîннîгî сîюçó. Кримська дерæа-
ва çîбîв’яçóвалась çаõиùати Українó 
«îт ïîлякîвъ и îт Мîсквы и îт [всеõ 
неïриятелеé] îбîрîнять [всегда]». Зі 
свîгî бîкó, «княæествî Малîрîссіé-
скîе» мóсилî çаõиùати Кримськó дер-
æавó. Ця дîïîмîга ïередбачалась беç 
нагîрîди, îкрім ïîõîдів óçимкó. Усі 
неïîрîçóміння міæ Українîю é Кримîм 
мали ïîлагîдæóватися дрóæнім шля-
õîм [14, с. 158].

Ïідтримóючи ідею îôîрмлення дер-
æавнîї теритîрії України ó вигляді 
княçівства «Малîрîсіéськîгî», Ïетрик 
ôактичнî çмінив ïîлітикî-геîграôіч-
ниé вектîр ó вибîрі ïрîтектîратó ç 
Мîскîвськîгî на Кримськî-тóреöькиé. 
Ïитання ïрî те, чи відïîвідав öеé дî-
кóмент наöіîнальнî-дерæавним інтере-

сам України та всьîгî óкраїнськîгî на-
рîдó, çалишається дискóсіéним. 

На óвагó çаслóгîвóє é тîé ôакт, ùî 
на рóбеæі XVII–XVIII ст. ó öентраль-
нîєврîïеéськîмó регіîні бóлî наïисанî 
ïрîекти сóсïільнî-ïîлітичниõ óстрîїв 
і віднîсин іç нîвими ïрîтектîрами в  
Лівîнії (1699 р.) та Угîрùині (1707 р.). 
Обидва дîкóменти баçóвалися на ідеяõ 
“pacta conventa” [15, с. 30].

Ïîдібні ідеї é óявлення ïрî сóс-
ïільнî-ïîлітичне æиття свідчили ïрî 
ïîстóïîве ïідвиùення рівня ïравîвîї 
дóмки дî рівня ствîрення îснîвнî-
гî çакîнó як кîмïрîміснîгî варіанта 
міæ óкраїнськîю елітîю та гетьманîм 
і міæ óкраїнським нарîдîм і дерæавîю. 
Отæе, ниçка ïîлітикî-ïравîвиõ ïрîек-
тів, ùî ç’явились в Україні-Гетьманùи-
ні в дрóгіé ïîлîвині XVII – на ïîчаткó 
XVIIІ ст., çасвідчила не лише гîстрó 
бîрîтьбó в óкраїнськîмó сóсïільстві 
ïрîти ïîлітики абсîлютиçмó, а é сïрî-
бó вирішення такиõ системниõ сóïе-
речнîстеé іç викîристанням інтеграöіé-
ниõ дîгîвірниõ меõаніçмів. 

Загалîм æе в гîстриõ ïрîтистîянняõ 
міæ шляõетськî-ресïóбліканськими é 
абсîлютистськî-мîнарõічними ïîлітич-
ними силами та ідеями в Центральніé 
Єврîïі кінöя XVII – ïîчаткó XVIII ст. 
ïîсилювалася нîва ïîлітична сила, яка 
баçóвалася на ôенîменîлîгії кîнститó-
öіîналіçмó. Ідеї öьîгî вчення ïîçначи-
лись і в Україні-Гетьманùині, де çміни 
в інтелектóальнîмó æитті óкраїнськîгî 
сóсïільства та çбіг îбставин ó 1709–
1710 рр. ïриçвели дî тîгî, ùî на сõід-
ніé ïериôерії Єврîïеéськîї öивіліçаöії 
ç’явився такиé дîкóмент, як «Ïакти é 
кîнститóöії çакîнів та вîльнîстеé віéсь-
ка Заïîрîçькîгî», çатвердæені в 1710 р. 
в Бендераõ, якиé став ïереõідним від 
традиöіéниõ «ïактів-дîмîвленîстеé» 
міæ мîнарõîм і станами (ïередóсім елі-
тîю) дî кîнститóöіé Нîвîгî часó. 

Ідея рîçбóдîви України çа єврî-
ïеéським çраçкîм çа тиïîм Великîгî 
княçівства чи герöîгства ïрîдîвæила 
свîє існóвання та виявилась ó кîнтек-
сті ïрîектó шведськîгî кîрîля Карла 
ХІІ é гетьмана І. Маçеïи, çгіднî ç яким 
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Україна-Гетьманùина виçнавалась не-
çалеæнîю дерæавîю ïід ïрîтектîратîм 
Шведськîгî кîрîля.

Оöінюючи дерæавîтвîрчó ïîçиöію 
І. Маçеïи ïриблиçнî дî 1707 р., вартî 
ïîгîдитись іç В. Дîманиöьким: «Геть-
мана Івана Маçеïó мîæна наçвати 
ïриõильникîм кîнститóöіéнî-аристî-
кратичнîгî ладó» [16, с. 50]. Хîча на-
ïрикінöі æиття він ïîчав сõилятися дî 
ідеї сïадкîвîсті гетьманськîї бóлави.

Але ïісля смерті І. Маçеïи éîгî 
ïîлітичниé ïрîект çаçнав ïрîвалó. 
В óмîваõ ïîлітичнîї еміграöії на те-
ритîрії Мîлдîви, в Бендераõ, вибір 
нîвîгî гетьмана став складнîю сïра-
вîю, яка вимагала óкладення нîвиõ 
гетьманськиõ статеé. Їõ бóлî óкла-
денî çгіднî ç тîгîчасними ïравîвими 
традиöіями, ïîширеними в юридичніé 
ïрактиöі України-Гетьманùини. Част-
кîвî їõ мîæна ïîбачити в ïîïередніõ 
гетьманськиõ статтяõ: Ïереяславськиõ 
статтяõ Þ. Хмельниöькîгî 1659 р., 
Батóринськиõ і Мîскîвськиõ статтяõ 
І. Брюõîвеöькîгî 1663 і 1665 рр., Глó-
õівськиõ 1669 р. – Д. Мнîгîгрішнîгî, 
Кîнîтîïськиõ і Ïереяславськиõ 1672 і 
1674 рр. – І. Самîéлîвича, Кîлîмаöь-
киõ 1687 р. – І. Маçеïи, Ðешетилîв-
ськиõ 1709 р. – І. Скîрîïадськîгî. Усі 
вîни виçначали сóсïільнî-ïîлітичниé 
óстріé Гетьманùини XVII–XVIII ст. і 
ïîрядîк її васальниõ вçаємîвіднîсин іç 
Мîскîвськîю дерæавîю. 

Багатьма вченими вваæається, 
ùî«Ïакти é кîнститóöії…» – öе дîкó-
мент, ùî вïерше в істîрії України çакî-
нîдавчî çакріïив кîнститóöіéні çасади 
дерæавнîсті України, ïередбачаючи çа-
беçïечення демîкратичниõ ïрав люди-
ни, виçнання неïîрóшнîсті трьîõ скла-
дîвиõ чинників ïравîвîгî сóсïільства, а 
саме: єдність і вçаємîдію çакîнîдавчîї, 
викîнавчîї é сóдîвîї влади, ïідçвітнîї 
é кîнтрîльîванîї. Але автîри «Бендер-
ськиõ кîнститóöіé» мали на меті не тіль-
ки встанîвити меæи влади гетьмана, а é 
ïереîрієнтóвати Українó на шведськиé 
ïрîтектîрат. Отæе, для дîсягнення öієї 
мети «Бендерські кîнститóöії» рîçрî-
блялись і як міæнарîдна óгîда.

Наïрикінöі дîкóмента є ïрисяга é 
ïідïис нîвîбранîгî гетьмана Ï. Ор-
лика ç дерæавнîю ïечаткîю, а такîæ 
ïисьмîве ïідтвердæення та ïідïис Кар-
ла ХІІ теæ іç дерæавнîю ïечаткîю, ùî 
ôактичнî çасвідчóє ôакт óкладення 
міæнарîднîї óгîди ç бîкó óкраїнськîгî 
óрядó ó вигнанні та Швеöії в îсîбі її 
сóверена – кîрîля. 

У дîкóменті міститься óçагальнен-
ня çакîнîдавчîї, викîнавчîї та сóдîвîї 
ïрактики як України-Гетьманùини, 
так і Ðечі Ïîсïîлитîї XVII – ïîчаткó 
XVIII ст. Òîмó мîæна çрîбити виснî-
вîк, ùî éîгî рîçрîбники мали дîсить 
чітке óявлення ïрî îснîвні єврîïеé-
ські кîнститóöіéні öіннîсті – ïрирîд-
ні ïрава і свîбîди людини, îбмеæен-
ня абсîлютнîї влади мîнарõа, ïрава 
нарîдó на самîвиçначення, рîçïîділ 
влад – та інші теîрії. 

Отæе, ç наведенîгî ми мîæемî 
ïідсóмóвати, ùî óкраїнськîмó кîн-
ститóöіîналіçмó ïритаманні ідеї лібе-
раліçмó, які евîлюöіîнóвали раçîм іç 
çагальнîлюдськîю ïîлітикî-ïравîвîю 
кóльтóрîю та істîрією Єврîïи. Вар-
тî ïîгîдитись іç дóмкîю ïрîôесîра 
М.Ï. Орçіõа, ùî óкраїнськиé кîнсти-
тóöіîналіçм налеæить дî тиõ явиù, 
які виникли набагатî раніше, ніæ 
сôîрмóвалися óявлення ïрî ниõ, але 
в сóчасніé наóöі існóє тîчка çîрó, ùî 
в óкраїнськиé «ïравîвиé ґрóнт» вîни 
бóли ïеренесені виключнî ç чóæîрід-
нîї сîöіальнî-ïîлітичнîї é ïравîвîї 
реалії [17, с. 109]. У çв’яçкó ç öим çа-
çначимî, ùî îсîбливість çарîдæення 
óкраїнськîгî кîнститóöіîналіçмó ïî-
лягала в тîмó, ùî він ôîрмóвався від-
нîснî самîстіéнî в складниõ óмîваõ 
çîвнішньîї та внóтрішньîї ïîлітичнîї 
бîрîтьби, ïередóсім в óмîваõ відсóт-
нîсті власнîї неçалеæнîї дерæави, 
але çавдяки твîрчîмó сïриéняттю тî-
гîчасниõ єврîïеéськиõ кîнститóöіé-
ниõ öіннîстеé. 

Звідсіля, беçóмîвнî, мîæна ствер-
дæóвати, ùî óкраїнськиé кîнститó-
öіîналіçм налеæить дî тиõ явиù, які 
виникли набагатî раніше, ніæ сôîрмó-
валися óявлення ïрî ниõ. Але ïрîöес 
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éîгî îôîрмлення відбóвався не тіль-
ки в óмîваõ рîçвиткó власнîї ïîліти-
кî-ïравîвîї дóмки, а é в óмîваõ ïевниõ 
інтеграöіéниõ та óніôікаöіéниõ ïрîöе-
сів ó сôері ôілîсîôії, ïрава та міæдер-
æавниõ віднîсин. 

Ключові слова: інтеграöія, міæдер-
æавні інтеграöіéні ïрîöеси, Гадяöькиé 
трактат, Велике Княçівствî Ðóське, 
сóб’єкт міæнарîдниõ віднîсин, çîвніш-
ньîïîлітична діяльність І. Вигîвськîгî.

Ñòàòòю ïðèñâÿ÷åíî ðîçãëÿäó ïå-
ðåäóìîâ òà îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó 
óêðàїíî-ºâðîïåéñüêèх ì³æäåðæàâíèх 
³íòåãðàö³éíèх ïðîöåñ³â ó äðóã³é ïîëî-
âèí³ ÕV²² – ïåðш³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò. 
íà ïðèêëàä³ Уêðàїíè-Ãåòüìàíщèíè. 

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà ðàññìîòðå-
íèю ïðåäïîñыëîê è îñîáåííîñòåé 
ðàçâèòèÿ óêðàèíî-åâðîïåéñêèх ìå-
æãîñóäàðñòâåííых èíòåãðàöèîííых 
ïðîöåññîâ âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕV²² – 
ïåðâîé ïîëîâèíå ÕV²²² ñò. íà ïðèìå-
ðå Уêðàèíы-Ãåòüìàíщèíы.

The article is devoted to considera-
tion of conditions and features of devel-
opment of Ukraine-EU interstate inte-
gration processes in the second half of 
the seventeenth - early eighteenth centu-
ry on the case of Ukrainian Hetmanate.
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80

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

© А. Бойчук, 2016

УДК 340.15(477) «1930/1959»:349.6
 

А. Бойчук,
кандидат юридичниõ наóк, 

сóддя Ïримîрськîгî сóдó міста Одеси

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1930–1959 РР.)

Актóальність теми дîслідæення ïîв’я-
çана ç тим, ùî сьîгîдні ó наóöі – істîрії 
дерæави і ïрава України – ïîстає ïрî-
блема вивчення îсîбливîстеé юридичнîї 
відïîвідальнîсті çа ïравîïîрóшення ó 
сôері îõîрîни ïрирîди. Вивчення öьîгî 
дîсвідó дає çмîгó çаïîбігти негативним 
наслідкам вïливó людини на îб’єкти 
ïрирîди та çабеçïечити їõ çаîùадливе 
та раöіîнальне викîристання. З метîю 
çаïîбігання ïравîïîрóшенням ó сôері 
ïрирîдниõ ресóрсів дîöільнî рîçглянó-
ти радянськиé дîсвід юридичнîї відïîві-
дальнîсті, якиé мîæе дати çмîгó вдîскî-
налити чинне çакîнîдавствî.

Аналіç ïóблікаöіé ïîкаçóє, ùî ïи-
таннями ïравîвîї îõîрîни ïрирîди 
çаéмалися В.І. Андреéöев, А.Ï. Геть-
ман, Н.Д. Кîçанöев, О.С. Кîлба-
сîв, С.М. Кравченкî, В.Л. Мóнтян, 
В.А. Нечитаéленкî, В.В. Ïетрîв, 
Г.М. Ïîлянська, Л.А. Стîöька, Н.І. Òи-
тîва, Г.А. Хміль, Þ.С. Шемшóченкî, 
М.В. Шóльга.

Ïîïри наявність їõніõ ïраöь, ïрîбле-
ми юридичнîї відïîвідальнîсті рîçгля-
далися ó ниõ ïîбіæнî ïри дîслідæенні 
çагальниõ ïитань ïрирîдîîõîрîннîгî 
çакîнîдавства. Враõîвóючи ôрагмен-
тарниé õарактер наявниõ ïраöь, дîöіль-
нî рîçглянóти ïрîблемó істîричнîгî 
рîçвиткó інститóтó юридичнîї відïîві-
дальнîсті ó даніé сôері. 

Метîю рîбîти є ïрîведення дîслі-
дæення юридичнîї відïîвідальнîсті 
çа ïравîïîрóшення ó сôері îõîрîни 
ïрирîди ó Ðадянськіé Україні ó ïеріîд 
1930–1959 рр.

Викладення матеріалів дîслідæення 
неîбõіднî рîçïîчати ç тîгî, ùî юри-

дична відïîвідальність çа ïîрóшення 
ïрирîдîîõîрîннîгî çакîнîдавства ви-
кîнóє ниçкó ваæливиõ ôóнкöіé:

– вистóïає як çасіб çабеçïечення 
викîнання вимîг ïрирîдîîõîрîннîгî 
çакîнîдавства;

– відïîвідальність ó öіé сôері є 
ваæливим елементîм ïрîтидії ïравîïî-
рóшенням;

– нîрми öьîгî інститóтó çабеçïечó-
ють çбереæення îб’єктів ïрирîди;

– çа її дîïîмîгîю ç ïравîïîрóш-
ників мîæе бóти стягнóта кîмïенсаöія 
çбитків, çаïîдіяниõ ïрирîдним îб’єк-
там.

Цілкîм çрîçóмілî, ùî інститóт юри-
дичнîї відïîвідальнîсті ïрîéшîв склад-
ниé істîричниé шляõ свîгî рîçвиткó, в 
якîмó ïеріîд 30–50-õ рîків має ваæли-
ве çначення. Як óкаçóє А.Ï. Гетьман, 
óïрîдîвæ öьîгî ïеріîдó наóка сïира-
лася на теîретичні та метîдîлîгічні 
дîслідæення вчениõ ïравîçнавöів і 
îднîчаснî ç öим саме на öьîмó етаïі 
відбóвалîся ôîрмóвання îснîвниõ ïî-
лîæень адміністративнîї, кримінальнîї 
та öивільнî-ïравîвîї відïîвідальнîсті 
çа ïравîïîрóшення, ïîв’яçані ç ïрирîд-
ними îб’єктами [1].

Характернîю рисîю ïрава öьîгî іс-
тîричнîгî ïеріîдó бóв рîçвитîк сîюç-
нîгî і ресïóбліканськîгî çемельнîгî, 
гірничîгî, вîднîгî і лісîвîгî çакîнî-
давства не ó ôîрмі çакîнів, а шляõîм 
ïриéняття ïартіéнî-óрядîвиõ, ó деякиõ 
виïадкаõ óрядîвиõ ïîстанîв та іншиõ 
ïідçакîнниõ актів. Однîчаснî ç öим 
відбóвається çвóæення кîмïетенöії сî-
юçниõ ресïóблік ó регóлюванні викîри-
стання та îõîрîни ïрирîдниõ ресóрсів 



81

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

та ïîсилення рîлі сîюçниõ нîрматив-
ниõ актів. Ця îбставина ïîв’яçана ç 
тим, ùî сîюçне çакîнîдавствî сталî 
дîмінóючим, îõîïлюючи регóлювання 
всіõ сôер сóсïільниõ віднîсин. Осî-
бливî чіткî öеé ïрîöес ïрîстеæóєть-
ся ïісля ïриéняття Кîнститóöії СÐСÐ 
1936 р., кîли ïереваæна частина рес-
ïóбліканськиõ çакîнîдавчиõ актів тîгî 
часó втратила чинність.

Як вкаçóє О.М. Кîлîтинська, серед 
çаõîдів, сïрямîваниõ на îõîрîнó ïри-
рîди, немалîваæна рîль налеæить юри-
дичніé відïîвідальнîсті, çа дîïîмîгîю 
якîї çабеçïечóється реаліçаöія ôóнкöіé 
çі çбереæення ïрирîдниõ багатств і 
ïритягнення дî відïîвідальнîсті îсіб, 
винниõ ó її неçакîннîмó викîристанні, 
рîçкраданні та ïîшкîдæенні [2, c. 6]. 

Ðîçгляд дæерел ïрава, ïриéнятиõ в 
істîричниé ïеріîд 1930–1959 рр., ïî-
каçóє, ùî юридична відïîвідальність 
встанîвлювалася çа ïравîïîрóшення, 
ïîв’яçані ç: а) çемлею; б) вîдними 
îб’єктами; в) атмîсôерним ïîвітрям; 
г) лісами. Виõîдячи ç öьîгî, дîöільнî 
рîçглянóти ïравîве регóлювання юри-
дичнîї відïîвідальнîсті çа кîæним ç 
öиõ îб’єктів.

І. Охорона землі. Станîвлення 
юридичнîї відïîвідальнîсті çа ïравî-
ïîрóшення ó сôері çемельниõ віднîсин 
має îсîбливе çначення для України. 
Ïричина такîгî виключнîгî станó çе-
мельнîгî ôîндó ïîв’яçана ç тим, ùî 
çа свîїм якісним складîм ґрóнтів та 
біîïрîдóктів вîна є îднією ç наéба-
гатшиõ дерæав світó. З іншîгî бîкó, 
Україна має дîсить складнó стрóктóрó 
çемельнîгî ôîндó, серед якîгî маéæе 
70% станîвлять сільськîгîсïîдарські 
óгіддя, 17% ïлîù вкриті лісами, 4% – 
çабóдîвані çемлі, 4% – вîдні ресóрси, 
2% – інші çемлі, 1,7% – відкриті çемлі 
беç рîслиннîгî ïîкривó абî ç неçнач-
ним рîслинним ïîкрîвîм, 1,3% – від-
криті çабîлîчені çемлі.

У дîслідæóваниé ïеріîд ïравîве ре-
гóлювання çемельниõ віднîсин та ïра-
вîïîрóшень, ïîв’яçаниõ іç çемельними 
ресóрсами, ïрîвîдилîсь на ïідставі 
«Загальниõ начал çемлекîристóвання 

і çемлевïîрядæення» 1928 р., çатвер-
дæениõ на 4-é сесії ЦВК IV скликання 
15 грóдня 1928 р. Згіднî ç ï. 3, сîюçні 
ресïóбліки мають ïравî рîçïîрядæен-
ня çемлею, регóлювання çемлекîрис-
тóвання, çемлеóстрîю та викîристання 
çемлі çа ïриçначенням. Як вкаçóється 
ó ï. 41, ïередача îрендîванîї çемлі ó 
трóдîве кîристóвання çабîрîняється, а 
винні îсîби ïритягóються дî криміналь-
нîї відïîвідальнîсті та ïîçбавляються 
ïрава кîристóвання çемлею. Кîнтрîль 
на місöяõ çа викîнанням ïîлîæень 
öьîгî актó (ï. 44) та ïритягнення дî 
відïîвідальнîсті ïîрóшників öиõ нîрм 
ïîкладається на сільські Ðади, вîлîсні 
та раéîнні викîнавчі кîмітети.

Ïîлітика ствîрення кîлгîсïів ïри-
çвела дî тîгî, ùî селяни ïîçбóлися 
çасîбів існóвання і всілякî бîéкîтó-
вали çаõîди радянськîї влади. Одним 
çі сïîсîбів îтримання æиттєвî ваæ-
ливиõ ïрîдóктів сталî викîристання 
ïрисадибниõ ділянîк ó ïідсîбниõ öі-
ляõ. Для бîрîтьби ç такими явиùами 
бóла ïриéнята ïîстанîва ЦК ВКÏ(б) и 
ÐНК СÐСÐ «Ïрî çаõîди îõîрîни грî-
мадськиõ çемель кîлгîсïів від рîçба-
çарювання» від 28 травня 1939 р. Дî 
çмістó ïîстанîви ввіéшîв ï. 7 стîсîв-
нî îбмірó всіõ ïрисадибниõ çемель та 
çабеçïечення çаõîдів ùîдî çбереæення 
їõ рîдючîсті. З öиõ ïричин неîбõіднî 
îöінювати öю ïîстанîвó ç двîõ тîчîк 
çîрó: а) як настóï на ïрава селянства; 
б) вæиття çаõîдів ùîдî çбереæення 
çемельниõ ресóрсів від негативниõ на-
слідків.

Ïри веденні сільськîгî гîсïîдар-
ства îсîбливе çначення має дîтриман-
ня агрîтеõнічниõ вимîг, віднîвлення 
ґрóнтів ïри їõ інтенсивніé ексïлóатаöії, 
вæиття çаõîдів çі çбереæення їõ якісниõ 
ïîкаçників. Враõîвóючи виключне çна-
чення УÐСÐ ó вирîбниöтві çерна, 5 бе-
реçня 1940 р. бóлî ïриéнятî ïîстанîвó 
Ðади Нарîдниõ Кîмісарів СÐСÐ «Ïрî 
введення ïравильниõ сівîîбîрîтів ó 
кîлгîсïаõ і радгîсïаõ Українськîї ÐСÐ». 
Ваæливість дîкóмента дîвîдить ôакт 
éîгî ïідïисання такими îсîбами, як 
І.В. Сталін, Гîлîва ÐНК В.М. Мîлîтîв  
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і керóючиé сïравами ÐНК СÐСÐ  
М. Хлîмîв. Згіднî ç ï. 4 дîкóмента îб-
ласні та раéîнні викîнавчі кîмітети çî-
бîв’яçóвалися çабеçïечити ствîрення 
навкîлî ïрîмислîвиõ öентрів ïідïри-
ємств ïерерîбнîї ïрîмислîвîсті, ïрîдî-
вîльчиõ баç, кîнтрîлювати раöіîналь-
не викîристання кîлгîсïниõ çемель. 
Згіднî ç ï. 16 ç метîю çбереæення çем-
лі встанîвлювалîся îбîв’яçкîве вæит-
тя кîмïлексó агрîтеõнічниõ çаõîдів.  
У свîю чергó ï. 17 ïередбачав îбîв’яç-
кîве введення сівîçмін ç óраõóванням 
викîристання системи агрîтеõніки, вне-
сення дîбрив ïî кîæніé кóльтóрі, ùî 
такîæ сïриялî çбереæенню çемельнîгî 
ôîндó. З îглядó на тó îбставинó, ùî 
викîристання теõніки çавдає істîтнîї 
шкîди çемельнîмó ôîндó, ï. 21 óста-
нîвлював ïевниé ïîрядîк îрганіçаöії і 
керівниöтвî рîбîтами машинî-трактîр-
ниõ станöіé. Нîрмативнî-ïравîвиé акт 
ставив ïеред óсіма керівниками та сïе-
öіалістами сільськîгî гîсïîдарства, ра-
дянськими і çемельними викîнавчими 
îрганами çавдання ùîдî îбîв’яçкîвîгî 
викîнання всіõ ïерераõîваниõ ó ньîмó 
ïóнктів.

Ïîïри відсóтність ó дîкóменті кîн-
кретниõ çаõîдів адміністративнîї, кри-
мінальнîї відïîвідальнîсті, бóдь-õтî ç 
керівників міг бóти дî неї ïритягнениé 
çа недîтримання ïóнктів данîгî актó. 

ІІ. Охорона водних ресурсів.  
У 30-õ рîкаõ минóлîгî стîліття ïî-
чалîся бóдівниöтвî ïрîмислîвиõ ïід-
ïриємств – ôабрик, çавîдів, великиõ 
населениõ місöь, ùî сïричинилî ма-
сîві скиди неîчиùениõ і стічниõ вîд.  
З метîю çбереæення çдîрîв’я насе-
лення та ïîстачання ïитнîї вîди óряд 
СÐСÐ ïриéняв ниçкó нîрмативнî-ïра-
вîвиõ актів. Òак, 17 травня 1937 р. 
ЦВК і ÐНК СÐСÐ ïриéняли ïîстанîвó 
«Ïрî санітарнó îõîрîнó вîдîïрîвîдів 
і дæерел вîдîïîстачання». Згіднî ç ï. 
1 ó кîæнîмó населенîмó ïóнкті Сîюçó 
ÐСÐ, ó якîмó є абî бóдóється вîдîïрî-
від çагальнîгî кîристóвання абî вîдî-
ïрîвід для теõнічниõ öілеé, îбîв’яç-
кîвî встанîвлюється çîна санітарнîї 
îõîрîни відкритиõ і ïідçемниõ дæерел 

вîдîïîстачання, ùî æивлять даниé 
вîдîïрîвід. Зîна санітарнîї îõîрîни 
дæерел вîдîïîстачання ділиться на 
три ïîяси, ó кîæнîмó ç якиõ встанîв-
люється ïевниé реæим. Згіднî ç ï. 14 
данîї ïîстанîви ïîрóшення інстрóкöіé 
абî ïравил сïóскó стічниõ вîд тягне çа 
сîбîю накладення на винниõ штраôó 
îрганами дерæавнîї санітарнîї інсïек-
öії відïîвіднî дî чинниõ çакîнів, а ó на-
леæниõ виïадкаõ – ïритягнення вин-
ниõ дî кримінальнîї відïîвідальнîсті.

У ïіслявîєнниé ïеріîд çакîнîтвîр-
чість ó сôері відïîвідальнîсті çа îõîрî-
нó річîк, вîдîсõîвиù, ставків та іншиõ 
вîдîéмиù îтримала свіé ïîдальшиé 
рîçвитîк. Òак, 24 січня 1947 р. Ðада 
Міністрів УÐСÐ ïриéняла ïîстанîвó 
«Ïрî санітарнó îõîрîнó вîдîéмиù, вî-
дîïрîвîдів і дæерел вîдîïîстачання в 
УÐСÐ». Згіднî ç ï. 1 öьîгî нîрматив-
нî-ïравîвîгî актó çабîрîнялися скид 
сміття, трóïів тварин ó річки, îçера, 
вîдîсõîвиùа, ставки, çвалювання ріç-
ниõ речеé на берег абî лід, сïóскання 
ó вîдîéмиùа çабрóднениõ стîків, шкід-
ливиõ для çдîрîв’я населення, та ін.

Як óкаçóвалîся ó ï. 7, çабîрîня-
лîсь çабóдîвóвати îõîрîнні санітарні 
çîни ïî берегаõ річîк, îçер і ставків 
бóдь-якими бóдівлями абî сïîрóдами. 
За такі дії, як çаçначалîся ó ï. 17, 
îргани дерæавнîї санітарнîї інсïек-
öії УÐСÐ, çгіднî ç чинними çакîнами, 
накладали штраô на ïîрóшників ïра-
вил сïóскó стічниõ вîд, а ó виïадкаõ 
çавдання çначнîї шкîди мали ïравî 
ïритягóвати винниõ îсіб дî криміналь-
нîї відïîвідальнîсті.

III. Охорона атмосферного по-
вітря. У ïіслявîєнниé ïеріîд ïîча-
лîся інтенсивне бóдівниöтвî çавîдів, 
ôабрик, іншиõ ïрîмислîвиõ îб’єктів, 
ùî ïриçвелî дî ïîяви викидів îксидів 
сірки, çвідси – кислîтниõ îïадів, ви-
кидів аçîтó, вóглеöю, ваæкиõ і радіî-
активниõ металів. З метîю бîрîтьби ç 
öими небеçïечними явиùами 20 черв-
ня 1949 р. Ðада Міністрів СÐСÐ ïри-
éняла ïîстанîвó «Ïрî çаõîди бîрîтьби 
ç çабрóдненням атмîсôернîгî ïîвітря 
ïрîмислîвими ïідïриємствами УÐСÐ 
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та ïрî ïîліïшення санітарнî-гігієніч-
ниõ óмîв населениõ місöь». Згіднî ç 
ï. 1 ç 1 січня 1950 р. çабîрîнялîся çа-
твердæення ïрîектів бóдівниöтва, ре-
кîнстрóкöії абî відбóдîви ïрîмислîвиõ 
ïідïриємств, îкремиõ öеõів і агрегатів, 
електрîстанöіé і теïлîелектрîöентра-
леé, ïри ексïлóатаöії якиõ в атмîсôер-
не ïîвітря викидаються çîла, неçгîріле 
вóгілля, кіïîть, ïил, сірчисті é ôтîри-
сті сïîлóки, сірчистиé гаç, миш’якîви-
стиé вîдень і сіркîвîдень.

Даниé нîрмативнî-ïравîвиé акт не 
ïередбачав кîнкретниõ çаõîдів відïî-
відальнîсті çа ïîрóшення ó сôері çа-
брóднення атмîсôернîгî ïîвітря, але 
ï. 4 çîбîв’яçóвав Міністерствî îõîрî-
ни çдîрîв’я УÐСÐ, викîнавчі кîмітети 
Дніïрîïетрîвськîї, Заïîріçькîї та Ста-
лінськîї îбласниõ Ðад óстанîвити кîн-
трîль çа çабрóдненням атмîсôернîгî 
ïîвітря. Цілкîм çрîçóмілî, ùî в óмîваõ 
тîдішньîї сталінськîї реïресивнîї сис-
теми винні ó ïîрóшенні данîгî ïóнктó 
мîгли бóти ïритягнóті дî кримінальнîї 
відïîвідальнîсті.

ІV. Охорона лісів. Одним ç îс-
нîвниõ ôактîрів, які вïливають на 
стан öьîгî ïрирîднîгî ресóрсó, є ви-
ïас õóдîби, яка çдатна çавдати çначнîї 
шкîди мîлîднякó, лісîвим кóльтóрам, 
рîçсадникам. З метîю вирішення öьî-
гî ïитання Ðада Нарîдниõ Кîмісарів 
УÐСÐ ïриéняла ïîстанîвó «Ïрî çа-
твердæення ïравил виïасó õóдîби ó 
лісаõ УÐСÐ» від 5 травня 1938 р. Згід-
нî ç öим нîрмативнî-ïравîвим актîм, 
виïас õóдîби дîçвîляється ó лісаõ 
УÐСÐ на ділянкаõ, ùî їõ виділяють для 
öієї мети лісгîсïи, раéлісгîсïи та інші  
îрганіçаöії, яким ïередані ó кîристó-
вання лісîві ділянки. Як óкаçóвалîсь ó 
ï. 6, виïас õóдîби çабîрîняється: на 
ïлîùаõ лісîвиõ рîçсадників, дерев’я-
ниõ шкіл і ïлантаöіé (бересклетîвиõ, 
вербîвиõ, тîïîлевиõ); на ïлîùаõ лісî-
виõ кóльтóр і мîлîднякó, якиé не дîсяг 
чîтирьîõ метрів çаввишки; на ïîрóбаõ 
і галявинаõ ç ïрирîдним лісîвіднîв-
ленням, самîсівîм абî ïарîстю; на ді-
лянкаõ, на якиõ ïрîведенî рîбîти для 
сïрияння ïрирîднîмó лісîвіднîвлен-

ню (ïîсів, ïîсадка, риõлення ґрóнтó); 
на ділянкаõ, ïриçначениõ ïід насіння, 
а такîæ ó ïîлеçаõисниõ лісîвиõ смó-
гаõ; на крóтîсõилаõ і на ïриярóæниõ 
смóгаõ; на сінîæатяõ, ó ïаркаõ і çа-
ïîвідникаõ. Згіднî ç ï. 14, ïастóõам  
çабîрîнялîся çниùóвати мîлîдиõ ди-
киõ тварин, ниùити гніçда ïтаõів і 
рîçïалювати вîгîнь. Як óкаçóвалîсь 
ó ï. 16, çа рîçïалювання ïастóõами 
вîгню, çа ïîшкîдæення і рóбкó дерев, 
çа ïîтравó мîлîднякó, кóльтóр і сінî-
æатеé, çа виникнення ïîæеæ і çа інші 
лісîïîрóшення, ïîв’яçані ç виïасîм õó-
дîби, кîристóвачі ïасîвиськîм несли 
матеріальнó відïîвідальність çа çаïî-
діяні çбитки гîсïîдарствó. У виïадкаõ 
óмиснîгî ïîшкîдæення îб’єктів ïрирî-
ди та виникнення ïîæеæ винні ïритяга-
лися дî кримінальнîї відïîвідальнîсті. 
Інтерес станîвить та îбставина, ùî ó 
Òретьîмó Статóті Великîгî княçівства 
Литîвськîгî ó рîçділі Х «Ïрî ïóùі, ïрî 
лîви, ïрî деревî бîртне, ïрî îçера і 
сінîæаті» арт. 17 «Ïрî ïîæеæі ó ïóùаõ 
і лісаõ» аналîгічним чинîм встанîвлю-
вав відïîвідальність ó вигляді сïлати 
штраôó ïастóõами, ïîдîрîæóючими 
людьми, якùî вîни çавдали шкîди çві-
рям, ïтаõам, деревам, бдæîлам [3].

Ваæливе çначення ó систематиçаöії 
відïîвідальнîсті çа ïравîïîрóшення ó 
лісаõ СÐСÐ мала інстрóкöія «Ïрî ïî-
рядîк ïритягнення дî відïîвідальнîсті 
лісîïîрóшників ó лісаõ дерæавнîгî та 
місöевîгî çначення Сîюçó ÐСÐ», çа-
твердæена Ðадîю Нарîдниõ Кîмісарів 
СÐСÐ від 22 грóдня 1939 р. Òак, çгіднî 
ç данîю інстрóкöією, дî числа лісîвиõ 
ïîрóшень, ùî ïереслідóються ó кримі-
нальнîмó ïîрядкó çа ст. 85 КК ÐÐÔСÐ  
та відïîвідними статтями сîюçниõ 
ресïóблік, налеæать: самîвільна рóб-
ка сирîçрîстаючîгî та мертвîгî лісó,  
викрадення ç лісó дерев, ïîшкîдæення 
мîлîднякó, лісîвиõ кóльтóр, самîвіль-
не рîçкîрчóвання лісîвиõ ïлîù, недî-
тримання ïрîтиïîæеæниõ ïравил.

Нîрмативнî-ïравîвиé акт ïередба-
чав відïîвідальність çгіднî ç криміналь-
ними кîдексами сîюçниõ ресïóблік çа 
відмîвó від викîнання ïîвиннîсті ç 



84

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

гасіння лісîвиõ ïîæеæ, çа îïір лісî-
ïîрóшників лісîвіé адміністраöії, çа 
óмисне çниùення абî ïîшкîдæення те-
леôîннîї мереæі, ïрîтиïîæеæниõ веæ, 
меæîвиõ та іншиõ лісîгîсïîдарськиõ 
çнаків, çа ïідïал лісó, çа рîçкрадання 
гîтîвîї лісîïрîдóкöії, çа ïîлювання ó 
çабîрîнениõ місöяõ та ó çабîрîнені 
терміни абî çабîрîненими метîдами.

Згіднî ç ïараграôîм 12 öієї інстрóк-
öії, Акт ïрî лісîïîрóшення вïрîдîвæ 
двîõ днів раçîм ç матеріалами сïрави 
мав бóти відïравлениé дî нарîднîгî 
сóдó. Ïри лісîïîрóшенні çі çбитками 
ïîнад 10 рóблів ïараграô 15 інстрóк-
öії встанîвлював 7-денниé термін рîç-
слідóвання, ïî çакінченні якîгî сïрава 
наïравлялася дî ïрîкóрîра абî дî на-
рîднîгî сóдó.

Відïîвіднî дî данîї інстрóкöії, кри-
мінальні сïрави ïрî лісîïîрóшення 
рîçглядаються сóдîм óïрîдîвæ 10 днів 
ç дня їõ надõîдæення, а ïîçîвні вимîги 
ùîдî відшкîдóвання çбитків рîçгляда-
ються îднîчаснî çі сïравами ïрî на-
кладення штраôó абî кримінальними 
сïравами. З тîчки çîрó істîрії дерæа-
ви і ïрава інтерес станîвить îсîби-
стість çастóïника Гîлîви ÐНК Сîюçó 
ÐСÐ, якиé ïідïисав данó ïîстанîвó, –  
Андрія Вишинськîгî, виïóскника Нî-
вîрîсіéськîгî óніверситетó, якиé ïра-
öював Генеральним ïрîкóрîрîм Сîюçó 
СÐСÐ та санкöіîнóвав масîві рîçстріли 
і реïресії 1937–1939 рр.

У 1947 р. тîдішнє керівниöтвî СÐСÐ 
вирішилî вïîрядкóвати виïас õóдîби 
ó лісаõ та ïриéнялî ïîстанîвó Ðади  
Міністрів СÐСÐ «Ïравила сінîкîсіння 
та виïасó õóдîби ó лісаõ СÐСÐ» від  
17 серïня 1947 р. Òак, çгіднî ç ï. 5, 
виïас õóдîби дîçвîляється ó всіõ лісаõ 
СÐСÐ, çа виняткîм ïарків, çаïîвід-
ників, лісів îсîбливîгî çначення. Як 
óкаçóвалîсь ó ï. 6, çабîрîна встанîв-
люється на виïас на ïлîùаõ лісîвиõ 
кóльтóр – тîïîлі, верби, а такîæ на 
ïлîùаõ сïеöіальнîгî ïриçначення; на 
лісîсікаõ óïрîдîвæ трьîõ рîків ïісля 
çакінчення вирóбки лісó, а такîæ на 
лісîсікаõ çа наявнîсті ïîрîслевîгî і на-
сіннєвîгî лісîвіднîвлення; на ділянкаõ, 

де ïасіння õóдîби мîæе ïриçвести дî 
ïîрóшення öіліснîсті ґрóнтó шляõîм 
çмивó, óтвîрення ярів, видóвання ґрóн-
тó. Ïîстанîва çабîрîняє ïасіння õóдî-
би беç ïастóõа ó лісаõ, не дîïóскається 
такîæ ïасіння õóдîби іç сîбаками.

Відïîвідальність çа ïîрóшення öиõ 
ïравил óстанîвлюється шляõîм накла-
дення штраôó: 1) çа самîвільне сінî-
кîсіння на ділянкаõ, виділениõ ó сінî-
æаті, ç кîæнîгî гектара ç відібранням 
кîшенîї трави; 2) çа самîвільне ïасін-
ня õóдîби (ó сóмі від 5 дî 1000 рóб.). 
Як îкреме ïîкарання винниõ, çгіднî ç 
ï. 22, ïередбачалîся ïîçбавлення кî-
ристóвачів ïрава сінîкîсіння, ïасіння 
õóдîби на виділениõ їм ділянкаõ.

В юридичніé літератóрі дî теïе-
рішньîгî часó çалишилася тîчка çîрó 
стîсîвнî радянськîгî ïрирîдîîõîрîн-
нîгî çакîнîдавства, нібитî вîнî бóлî 
сïрямîванî на çбереæення раöіîналь-
нîгî кîристóвання îб’єктів ïрирîди. 
Насïравді міæ декларîванîю і реаль-
нîю ïравîвîю ïîлітикîю існóвала 
çначна ріçниöя, дîкаçîм чîгî є ïîста-
нîва «Ïрî çниùення лисиöь на тери-
тîрії Українськîї ÐСÐ» від 14 æîвтня  
1958 р. У ïреамбóлі öьîгî нîрматив-
нî-ïравîвîгî актó вкаçóється ïрî 
шкîдó, якó çавдають кîрисніé ôаóні, 
а такîæ ïтаõîôермам кîлгîсïів і рад-
гîсïів лисиöі. Згіднî ç ï. 1 дîçвîля-
ється варварське çниùення öиõ çвірів 
беç îбмеæень óïрîдîвæ öілîгî рîкó 
всіма існóючими çасîбами – відстрі-
лîм, відлîвîм, ïастками, îтрóтами. 
Цілкîм çрîçóмілî, ùî ніякиõ çаõîдів 
відïîвідальнîсті çа çниùення öиõ тва-
рин ïîстанîвîю не ïередбачалîся. На-
вïаки, ï. 4 çîбîв’яçóвав Укîîïсïілкó 
ïриéмати від населення нестандартні 
шкóрки лисиöь ç відïîвіднîю îïлатîю, 
а Дерæïлан УÐСÐ мав çабеçïечити 
викîристання їõ для вигîтîвлення тî-
варів ширîкîгî вæиткó.

Ваæливим наïрямîм ïрирîдîîõî-
рîннîї діяльнîсті стала ïîстанîва Ðади 
Міністрів СÐСÐ та ЦК ВКÏ(б) «Ïрî 
ïлан ïîлеçаõисниõ лісîнасадæень, 
вïрîвадæення травîïільниõ сівîçмін, 
бóдівниöтва ставків і вîдîéм для çа-
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беçïечення висîкиõ і сталиõ врîæаїв ó 
стеïîвиõ і лісîстеïîвиõ раéîнаõ єврî-
ïеéськîї частини СÐСÐ» від 20 æîвтня 
1948 р., яка îтримала іншó наçвó: «ста-
лінськиé ïлан ïеретвîрення ïрирîди».

Череç те, ùî öеé çакîнîдавчиé акт 
бóв сïільнîю ïîстанîвîю Централь-
нîгî Кîмітетó Кîмóністичнîї ïартії та 
виùîгî îрганó дерæавнîгî óïравлін-
ня – Ðади Міністрів (ÐМ) СÐСÐ, öе 
îçначалî çалóчення дî éîгî реаліçаöії 
всьîгî ïартіéнîгî аïаратó, ùî çначнî 
çбільшóвалî рівень та якість викîнан-
ня éîгî ïриïисів. Оснîвна ідея актó 
ïîлягала ó ствîренні системи штóч-
ниõ лісів ó ïівденниõ раéîнаõ СÐСÐ. 
За дîïîмîгîю çбільшення ïлîù öьî-
гî ïрирîднîгî ресóрсó ïланóвалîсь 
çначнî ïîкраùити клімат, çаõистити 
çемлі від ерîçії, сóõîвіїв та ïідвиùи-
ти врîæаé сільгîсïкóльтóр. Цеé çакî-
нîдавчиé акт слід óваæати наéбільш 
масштабнîю ïрîграмîю ïеретвîрення 
ïрирîди çа всю істîрію ïрирîдîîõî-
рîннîї діяльнîсті.

Ïîстанîва ïередбачала рîçвитîк 
çрîшення, бóдівниöтвî ставків, вî-
дîéм, які мали çаõистити від сóõîвіїв і 
ïîліïшити кліматичні óмîви.

Дîслідæення çмістó дîкóмента ïî-
каçóє ôіксаöію ó ньîмó çавдань, ùî 
ставилися ïеред міністерствами сіль-
ськîгî гîсïîдарства, радгîсïами, бó-
дівельним і дîрîæнім машинîбóдів-
ниöтвîм, Ðадами Міністрів сîюçниõ 
ресïóблік, і відсóтність çаõîдів відïîві-
дальнîсті çа невикîнання даниõ нîрм. 
Насïравді, чинна тîді ïравîва система 
не вимагала ôіксаöії відïîвідальнîсті 
череç те, ùî бóдь-якиé ç керівників 
міг бóти ïритягнóтиé дî кримінальнîї 
відïîвідальнîсті çа невикîнання çа-
вдань, ïîставлениõ ó нîрмативнî-ïра-
вîвиõ актаõ, ïравилаõ, інстрóкöіяõ. 
З öієї ïричини ïóнкти «сталінськîгî 
ïланó»: 47 – çîбîв’яçóвав викîнóвати 
éîгî ïîлîæення, 48 – ставив çавдання 
ïеред міністерствами сільськîгî гîсïî-
дарства, радгîсïами, 50 – ïрî ïîкла-
дання відïîвідальнîсті çа дîтримання 
нîрм ùîдî реаліçаöії öьîгî ïланó на 
ïîсадîвиõ îсіб. За недîтримання öиõ 

ïîлîæень ïередбачалîся ïритягнення 
дî кримінальнîї відïîвідальнîсті.

Одним іç ïрактичниõ крîків ç óïî-
рядкóвання системи ïравîвîї îõîрîни 
ïрирîди та юридичнîї відïîвідальнîсті 
çа çлîчини ó öіé сôері стала ïîстанî-
ва ЦК КÏУ «Ïрî îõîрîнó ïрирîди на 
теритîрії Українськîї ÐСÐ» від 3 черв-
ня 1949 р. Згіднî ç ïриéнятим актîм, 
ï. 10 óстанîвлював çабîрîнó рóбати і 
ïîшкîдæóвати старі ïîîдинîкі дерева, 
ùî çалишились від давніõ часів, а такîæ 
насадæення та îкремі дерева неçалеæ-
нî від їõ вікó і місöеçнаõîдæення такиõ 
ïîрід: тис, ïлатан, а такîæ рóбати і ïî-
шкîдæóвати дерева і чагарники ó лісаõ, 
виïасати õóдîбó і кîсити травó ó лісаõ 
і насадæенняõ, óбивати абî лîвити всіõ 
кîрисниõ кîмаõîїдниõ ïтаõів, вибивати 
ç гніçд їõні яéöя і ïташенят, вилîвлюва-
ти лîсîся дóнаéськîгî та ôîрель. Винні 
ó ïîрóшенні ï. 10 öієї ïîстанîви ïри-
тягалися дî адміністративнîї абî кримі-
нальнîї відïîвідальнîсті.

За реçóльтатами рîбîти мîæна çрî-
бити такі виснîвки.

1. Характернîю рисîю öьîгî істî-
ричнîгî ïеріîдó став ïереõід від сис-
теми ïриéняття îкремиõ нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів ç îõîрîни ïрирîди 
дî ïîчаткó ôîрмóвання єдинîї системи 
юридичнîї відïîвідальнîсті.

2. Міри ïîкарання çа ïравîïî-
рóшення çаçнавали çначниõ çмін від 
штраôниõ санкöіé, вилóчення çемель-
ниõ ділянîк дî кримінальнîї відïîві-
дальнîсті.

3. Осîбливістю öьîгî істîричнî-
гî ïеріîдó бóлî çвóæення кîмïетенöії 
сîюçниõ ресïóблік ó сôері юридичнîї 
відïîвідальнîсті çа ïравîïîрóшення та 
çаміна їõ сîюçними нîрмативнî-ïравî-
вими актами.

Ключові слова: ïîстанîва, Ðада 
Нарîдниõ Кîмісарів, нîрмативнî-ïра-
вîвиé акт, юридична відïîвідальність, 
штраô, міри ïîкарання.

У ñòàòò³ âèñâ³òëåíî îñîáëèâîñ-
ò³ ðîçâèòêó юðèäè÷íîї â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ïðàâîïîðóшåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ 
ç îхîðîíîю ïðèðîäè ó ïåð³îä 1930–
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1959 ðð. Ïîêàçàíî íåñèñòåìí³ñòü 
ïðèéíÿòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèх 
àêò³â, їх юðèäè÷íó íåäîñêîíàë³ñòü 
òà íàÿâí³ñòü îáìåæåíîãî êîëà 
îá’ºêò³â, ÿê³ ï³äëÿãàëè äåðæàâí³é 
îхîðîí³, ïðè öüîìó îñíîâíà óâàãà 
òîä³шíüîãî çàêîíîäàâñòâà ïðèä³ëÿ-
ëàñÿ ïðàâîïîðóшåííÿì, ïîâ’ÿçàíèì 
³ç çåìëåю òà ë³ñàìè.

Â ñòàòüå îñâåщåíы îñîáåííî-
ñòè ðàçâèòèÿ юðèäè÷åñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóшåíèÿ, 
ñâÿçàííыå ñ îхðàíîé ïðèðîäы â 
ïåðèîä 1930–1959 ãã. Ïîêàçàíà íå-
ñèñòåìíîñòü ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâых àêòîâ, èх юðèäè÷åñêîå 
íåñîâåðшåíñòâî è íàëè÷èå îãðàíè-
÷åííîãî êðóãà îáъåêòîâ, ïîäëåæà-
щèх ãîñóäàðñòâåííîé îхðàíå, ïðè 
эòîì îñíîâíîå âíèìàíèå òîãäàш-
íåãî çàêîíîäàòåëüñòâà îáðàщàëîñü 
íà ïðàâîíàðóшåíèÿ, ñâÿçàííыå ñ 
çåìëåé è ëåñàìè.

The article deals with the peculi-
arities of legal liability for offenses 
related to conservation during the 
1930-1959 years. It is shown the ab-
sence of systematic adoption of legal 
acts, their legal imperfections and 
availability limited number of objects 
that are subject for state protection, 
with the bulk attention paid to the 
then law violations related to land 
and forests.
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ФЕНОМЕН ПРЕДСТАВНИЦТВА В ПРАВІ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ 

Ïрîтягîм óсьîгî ïеріîдó існóвання 
людськîї öивіліçаöії ôенîмен ïред-
ставниöтва в тіé абî іншіé ôîрмі бóв 
ïрисóтніé ó æитті та діяльнîсті сîöі-
óмó. Ïитання, ùî стîсóються данîгî 
ôенîменó, віднîсяться дî категîрії 
ключîвиõ, баçîвиõ в теîрії дерæави 
і ïрава та кîнститóöіéнî-ïравîвîї 
наóки, ïеребóваючи в öентрі неви-
черïнîгî інтересó дîслідників. Маю-
чи ôóндаментальниé õарактер і ак-
тóальність, çóмîвленó беçïерервним 
ïрîöесîм ïîлітикî-ïравîвîгî рîçвит-
кó öивіліçаöії, вîни налеæать дî не-
вичерïниõ і дискóсіéниõ, ó çв’яçкó іç 
чим навіть на сьîгîднішніé день не 
мîæна гîвîрити ïрî наявність єднî-
сті в îöінöі çагальнîї теîрії ïредстав-
ниöтва. 

На сóчаснîмó етаïі рîçвиткó те-
îрії дерæави і ïрава саме ïîняття 
ïредставниöтва дîсі не набóлî чіткî-
гî óсталенîгî трактóвання, îскільки 
в наóöі викîристîвóються ріçні ви-
çначення. Òак, наïриклад, мîæна ïî-
бачити настóïні варіаöії: «ïредстав-
ниöтвî», «ïóблічне ïредставниöтвî», 
«нарîдне ïредставниöтвî», «ïîлітич-
не ïредставниöтвî», «ïредставниöь-
ка влада», «ïредставниöька система 
сóсïільства» (абî «система ïредстав-
ниöькîї влади»), «ïредставниöька де-
мîкратія», «інститóт ïредставниöтва», 
«ïредставниöьке ïравління». Однак 
для всіõ дîслідæень, в якиõ мîва éде 
ïрî ïîлітичне ïредставниöтвî, єдиним 

виявляється ó рîçмеæóванні ïîнять 
ïóблічнîгî ïредставниöтва та ïред-
ставниöтва в ïриватнîмó ïраві.

Категîрії ïредставниöтва – ïóбліч-
на та öивільнî-ïравîва – лягли в îс-
нîвó ріçниõ наïрямів теîрії ïредстав-
ниöтва, çóмîвлюючи неïриïóстимість 
çастîсóвання єдинîгî трактóвання 
для кîнститóöіéнîгî ïîлітикî-ïравî-
вîгî ïредставниöтва і для ïредставни-
öтва ó ïриватнîïравîвиõ віднîсинаõ, 
îскільки ïерша є дерæавнî-ïравîвим 
інститóтîм, якиé не слід çмішóвати ç 
öивільнî-ïравîвим ïредставниöтвîм 
ïî ïричині тîгî, ùî ó ниõ ріçні сïîсî-
би óтвîрення, дæерела îтримання ïî-
внîваæень, öілі і çавдання. Отæе, на 
наш ïîгляд, çаçначена тема ïредстав-
ляє çначниé інтерес та беçïеречнî є 
актóальнîю і в Україні, де ïитання 
ç теîрії ïредставниöтва викликають 
çначниé інтерес в кîнтексті гîстриõ 
реôîрматîрськиõ ïрîöесів.

Звертаючись дî істîріîграôії ïитан-
ня, дîöільнî нагадати, ùî дîслідæен-
ням ôенîменó ïредставниöтва çаéма-
лîсь багатî вчениõ Ôранöії, Англії, 
Німеччини, США, Ðîсії та України. 
Ґрóнтîвні наïраöювання ïî öьîмó ïи-
танню мають такі вченні як Г. Грîöіé, 
В.А. Еôрîн, Б. Манен, Þ.С. Шемшó-
ченкî, В.М. Єрмîлаєв та інші.

Мета і завдання статті ïîв’яçані 
ç аналіçîм етимîлîгії термінó «ïред-
ставниöтвî», виçначення éîгî ïравîвîї 
ïрирîди та ріçнîвидів. 
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Òîркаючись ïитання етимîлîгії тер-
мінó «ïредставниöтвî», неîбõіднî ска-
çати, ùî ми мîæемî éîгî відшóкати в 
чималіé кількîсті сïеöіаліçîванîї літе-
ратóри. Òак, наïриклад, в Оксôîрдськіé 
енöиклîïедії ми çóстрічаємî термін 
«representation» – «ïредставниöтвî», 
ùî çастîсîвóється в юридичнîмó сенсі 
ç 1624 р. в кîнтексті ïредставниöтва 
іншîї людини та çдіéснення від її іме-
ні юридичниõ діé. У öілîмó æ в юри-
сïрóденöії Англії ç 1693 р. термін чіткî 
викîристîвóється ó як в юридичнîмó, 
так і в ïîлітичнîмó сенсі. З 1769 р., 
в Англії, термін «ïредставниöтвî» ви-
кîристîвóвали в кîнтексті діяльнîсті 
çакîнîдавчіé асамблеї [1, с. 481]. 

Дîсить öікавим, на наш ïîгляд, є 
тлóмачення ідеї ïредставниöтва ó ïраöі 
американськîгî вченîгî Д. Ôарлі. Òак, 
в éîгî в статті «Характер ïîлітичнîгî 
ïредставниöтва» в æóрналі «Американ-
ськиé ïîлітîлîгічниé îгляд», етимî-
лîгічнî, термін «ïредставляти» îçна-
чає «ïреçентóвати çнîвó», а в іншîмó 
çначенні, ïредставник виçначається 
вченим як «агент, деïóтат, çмінник». 
Крім тîгî, в кîнтексті виçначення тер-
мінó «ïредставниöтвî» Д. Ôарлі такîæ 
çвертається дî ретельнîгî ïîяснення 
термінів деïóтат та адвîкат [2, с. 238].

В енöиклîïедії С.І. Оæегîва термін 
«ïредставниöтвî» ïîõîдить, ïî-ïерше, 
від слîва «ïредставляти», ùî îçначає 
«бóти ïредставникîм»; ïî-дрóге, öе 
óстанîва, ùî ïредставляє чиїсь інтере-
си, наïриклад, – тîргівельне ïредстав-
ниöтвî; ïî-третє, öе ïравî, ïîрядîк ви-
бîрó ïредставників ó бóдь-які îргани. 
Нîрми ïредставниöтва в ïарламенті [3].

Òлóмачення сóтнîсті такîгî явиùа, 
як «ïредставниöтвî», ïîв’яçанî ç ïев-
ним рîçмеæóванням в ïóблічнîмó та 
ïриватнîмó ïраві. Òак, наïриклад, ó 
великîмó енöиклîïедичнîмó слîвникó 
Ô.А. Брîкгаóçа та І.А. Еôрîна сóтність 
ïóблічнîгî (ïîлітичнîгî) ïредставни-
öтва ïîяснюється як «сïîсіб ïередачі 
влади в ïîвнîмó її îбсяçі якіé-небóдь 
îсîбі абî грóïі îсіб, відïравляти якó 
не мîæна іншим сïîсîбîм». Ïîлітич-
не ïредставниöтвî рîçглядається ними 

ó двîõ видаõ: – ó сôері çакîнîдавства 
абî óïравління всередині дерæави; і в 
міæнарîдниõ віднîсинаõ [4, с. 28]. 

Згіднî іç öитîваним дæерелîм на 
внóтрішньîдерæавнîмó рівні çдіéснен-
ня ïîлітичнîгî ïредставниöтва відбó-
вається, кîли «в дерæаві населення 
наділене ïîлітичними ïравами, але 
не має мîæливîсті (çвичаéнî – внас-
лідîк çначниõ теритîріальниõ рîçмірів 
дерæави) кîристóватися ними беçïî-
середньî; в такîмó раçі вîнî îбирає 
ïредставників, яким делегóє свîї ïра-
ва. <...> на ïрактиöі ïîлітичні ïрава 
населення çвîдяться дî ïрава îднîгî 
раçó на кілька рîків вибрати дîвірениõ, 
яким вîнî вваæає мîæливим врóчити 
çакîнîдавчó владó (а інîді – і кîнтрîль 
над викîнавчîю владîю)».

Згіднî іç öитîваним дæерелîм ïîлі-
тичне ïредставниöтвî на міæнарîднî-
мó рівні реаліçóється ó виïадкаõ, кîли 
дерæава абî óряд реаліçóє свîї ïрава 
çа кîрдîнîм «череç îсîбливîгî ïîсла 
абî ïîсланника», якиé ïредставляє 
îсîбó як мîнарõа, так і «дерæавó, яка 
éîгî акредитóвала» [4, с. 28].

Сóчасне трактóвання категîріé 
ïредставниöтва дається в Þридичніé 
енöиклîïедії çа редакöії Þ.С. Шемшó-
ченкî – ïершîмó в Україні багатîтîм-
нîмó систематиçîванîмó çвîді çнань 
ïрî дерæавó і ïравî, çгіднî ç яким 
«ïредставниöтвî öивільнî-ïравîве яв-
ляє сîбîю «ïравîвіднîсини, в якиõ 
îдна стîрîна (ïредставник) çîбîв’я-
çана абî має ïравî вчиняти ïравîчин 
від імені дрóгîї стîрîни, якó вîна ïред-
ставляє». Згіднî іç öитîваним дæере-
лîм виникнення віднîсин ïредставни-
öтва відбóвається на ïідставі дîгîвîрó, 
çакîнó, актó îрганó юридичнîї îсîби та 
ç іншиõ ïідстав, встанîвлениõ нîрмами 
çакîнîдавства. Ïредставник мîæе бóти 
óïîвнîваæениé лише на ті дії, ïравî на 
вчинення якиõ має îсîба, якó він ïред-
ставляє. Здіéснюваниé ïредставникîм 
ïравîчин ствîрює, çмінює, ïриïиняє 
öивільні ïрава та îбîв’яçки îсîби, якó 
ïредставляють». У свîю чергó, ïред-
ставниöтвî ïóблічне (нарîдне) в çга-
даніé юридичніé енöиклîïедії õаракте-
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риçóється як «ôîрма óчасті нарîдó в 
çдіéсненні дерæавнîї влади і місöевîгî 
самîврядóвання ç метîю ïредставлен-
ня éîгî інтересів і çаõистó ïрав і свî-
бîд грîмадян» [5, с. 62].

Отæе, ç наведенîгî ми бачимî сó-
часне ставлення вітчиçняниõ ïра-
вîçнавöів ùîдî виçначення ïравîвîї 
ïрирîди та ріçнîвидів ïредставниöтва 
як явиùа в юрисïрóденöії. Враõîвóю-
чи наведене, ïóблічне (нарîдне, ïîлі-
тичне) ïредставниöтвî, на відмінó від 
ïредставниöтва в ïриватнîмó ïраві, 
складається ó свîїé îснîві ç ïривîдó 
інтересів не îкремиõ індивідóаліçîва-
ниõ сóб’єктів, а сîöіальниõ грóï, îрга-
ніçаöіé, сïільнîт, які не çавæди мають 
чіткиé сóб’єктниé вираç. Ïри öьîмó 
ïóблічне ïредставниöтвî не виникає ç 
неçдатнîсті нарîдó вести свîї сïрави 
самîстіéнî. Навïаки, саме мîæливість 
і неîбõідність самîстіéнîгî çдіéснен-
ня нарîдîм всієї ïîвнîти сóверенниõ 
ïрав ïередбачає îрганіçаöіéнó єдність 
нарîдó, îдерæóє свîю реаліçаöію череç 
відïîвідні îрганіçаöіéнî-ïравîві ôîрми 
ïрîявó нарîдîвладдя.

На дóмкó багатьîõ ïравîçнавöів, 
сьîгîдні ôенîменó ïîлітичнîгî ïред-
ставниöтва відвîдиться îсîбливе місöе 
в îрганіçаöії сîöіóмó. Однак дî ïîшóкó 
ідеальнîї мîделі сïраведливîгî óïрав-
ління дерæавîю людствî çверталîся 
ïрîтягîм всієї істîрії існóвання верõîв-
нîї влади. Вæе в ïраöяõ видатниõ ан-
тичниõ ôілîсîôів мîæна çóстріти ріç-
ні кîнöеïöії тîгî, якîю ïîвинна бóти 
ïóблічна влада в дерæаві. Міркóвання 
Ïлатîна (427–347 рр. дî н. е.), Арис-
тîтеля (384–322 рр. дî н. е.), Ïîлібія 
(блиçькî 201–120 рр. дî н. е.), Циöе-
рîна (106–43 рр. дî н. е.) та іншиõ 
мислителів античнîсті включають не 
тільки îïис і аналіç існóючиõ в давни-
нó ôîрм ïравління, але такîæ і виснî-
вки ïрî те, яким має бóти ïравильниé 
ïристріé верõîвнîї влади. 

На дóмкó античниõ ôілîсîôів, îïти-
мальнîю ôîрмîю óïравління дерæавîю 
є мîнарõія, îскільки наéбільш сïравед-
ливîю мîæе бóти саме îднîîсібна влада, 
яка, ïрîте, «не тим, õтî багатиé, силь-

ниé, великиé çрîстîм, çнатниé чи вîлî-
діє іншîю якîю-небóдь іç öиõ якîстеé, 
але тим, õтî бóде все більш слóõняниé 
встанîвленим çакîнам» [6, с. 203].

Не всі античні мислителі çаïеречó-
вали мîæливість çмішóвання мîнарõії 
і демîкратії, існóвали і ïриõильниками 
такîгî ïîєднання. Однак ïід демîкра-
тією старîдавні ôілîсîôи рîçóміли де-
мîкратію ïрямó, тîбтî ïлебісöитарнó. 
Заçначимî, ùî для ïеріîдó античнîсті 
бóлî õарактерним беçïîсередня óчасть 
грîмадян в óïравлінні сïравами адмі-
ністративнî-теритîріальниõ óтвîрень, 
ùî являли сîбîю невеликі грîмади, в 
рамкаõ якиõ рішення ïриéмалися біль-
шістю гîлîсів тиõ, õтî бóв на ïлебісöи-
ті. Іншими слîвами, ïîлітична óчасть 
членів грîмад та ïîлітичні рішення 
óчасників ïлебісöитó çабеçïечóвалися 
беçïîсередньîю явкîю грîмадян на на-
рîдні çбîри. 

Існóвання ïлебісöитарнîї демîкратії 
в ïеріîди Античнîсті та Середньîвіч-
чя бóлî мîæливî в óмîваõ невеликиõ 
дерæав на çраçîк давньîгреöькиõ де-
мîкратичниõ міст, населення якиõ îб-
числювалася десятками тисяч мешкан-
öів. Грîмадяни активнî брали óчасть ó 
ïîлітичнîмó æитті свîїõ міст-дерæав, 
бóдóчи наділеними ïравîм гîлîсó на 
вибîраõ і в рамкаõ нарад, де îбгîвî-
рювалися ïîтîчні ïитання міськîгî 
æиття: на рабів ïîкладався тягар ïî-
всякденниõ ïраöь, тîді як вільні æите-
лі мîгли ïрисвятити свіé час óчасті в 
сóсïільнîмó æитті.

Ôранöóçькиé ïîлітîлîг Б. Манен 
(нарîдився 19 квітня 1951 рîкó в 
Марселі, директîр дîслідæень ó Ви-
ùіé шкîлі сîöіальниõ наóк і ïрîôесîр 
Нью-Йîркськîгî óніверситетó, відîмиé 
свîїми ïраöями в галóçі лібераліçмó і 
ïредставниöькîї демîкратії. – Ц.Ñ.) 
ó свîїé рîбîті «Ïринöиïи ïредстав-
ниöькîгî ïравління», îõарактериçóвав 
аôінськó демîкратію як ôîрмó нарîд-
нîї óчасті в óïравлінні дерæавîю, îр-
гани якîї ôîрмóвалися, в îснîвнîмó, 
невибîрним шляõîм. Частинîю влад-
ниõ ôóнкöіé наділялися Нарîдні çбîри 
(ekklesia). Ïрîте більш çначними влад-
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ними ïîвнîваæеннями бóли наділені 
магістратóри (archai). Ïричîмó іç семи 
сîтень ïîсад магістратів маéæе 600 
ïриçначалися не вибîрним шляõîм, а 
на îснîві æеребкóвання [7, с. 21]. 

Ïравî висóнення на вибîрнó ïîсадó 
îтримóвав бóдь-якиé вільниé гîрîдя-
нин, якиé дîсяг тридöятирічнîгî вікó. 
У реçóльтат, ïереваæна більшість аôі-
нян ïрîтягîм свîгî æиття õîча б îдин 
раç îбиралися на îдин ç óïравлінськиõ 
ïîсад. 

Ïîряд іç ïрямîю демîкратією в 
давньîгреöькиõ містаõ відбóвалîся 
станîвлення ресïóбліки в Старîдав-
ньîмó Ðимі, яка дî II стîліття дî н.е. 
ïредставляла сîбîю çмішанó ôîрмó 
ïîлітичнîгî óстрîю, ùî баçóється на 
ïîєднанні мîнарõії, аристîкратії і де-
мîкратії. Мîнарõічне óïравління çабеç-
ïечóвалîся кîнсóлами і магістратами, 
аристîкратію ïредставляв Сенат, тîді 
як демîкратична гілка влади бóла ïред-
ставлена нарîдîм. Обрання магістратів 
і ïриéняття çакîнів çдіéснювалîся в 
Старîдавньîмó Ðимі в рамкаõ нарîдниõ 
çбîрів, çабеçïечóючи тим самим реа-
ліçаöію ïринöиïів ïрямîї демîкратії. 
Однак óраõîвóючи тó îбставинó, ùî 
явка на çбîри çабеçïечóвалася çа раõó-
нîк стîличниõ æителів і тиõ грîмадян, 
які бóли в çмîçі ïрибóти в стîлиöю, 
ôóнкöіîнóвання öьîгî демîкратичнîгî 
інститóтó ç часîм ïриéнялî не ïрямиé, 
а, ïî сóті, ïредставниöькиé õарактер. 

Заçначимî, ùî, на відмінó від дав-
ньîгреöькиõ міст, ó Старîдавньîмó 
Ðимі óчасть ïрîстîгî нарîдó в дерæав-
нîмó óïравлінні бóла îбмеæенîю. Не-
çваæаючи на вибîрність магістратóр, 
æîдна ç ниõ не îбиралася на îснîві 
æеребкóвання. Ïриéняття рішень бóлî 
грóïîвим: грîмадяни Давньîгî Ðимó 
вõîдили дî триби, від якиõ çдіéсню-
валися вибîри в магістрати і нарîдні 
трибóни. Виùі вибîрні ïîсади кîнсó-
лів, ïретîрів і öенçîрів ïриçначалися 
від öентóріé – віéськîвиõ óтвîрень. 
Òаким чинîм, беçïîсередньî нарîдó 
відвîдилîся ïравî вибîрó магістратів, 
îднак ïравîм çаміùення вибîрниõ ïî-
сад вîлîділи ïереваæнî грîмадяни, ùî 

çаéмали висîкі місöя в станîвіé ієрар-
õії Старîдавньîгî Ðимó. 

Отæе, для Старîдавньîгî Ðимó бóла 
õарактерна çмішана ôîрма ïравлін-
ня, яка óвіéшла в істîрію ïід наçвîю 
ресïóбліки, а не демîкратії [7, с. 21]. 
Являючись, ïî сóті, îлігарõією, дав-
ньîримська ресïóбліка, тим не менш, 
включала деякі демîкратичні інститó-
ти, ïрî ùî свідчить діяльність нарîд-
ниõ çбîрів і магістратів. Однак, öитó-
ючи Б. Манена, в Старîдавньîмó Ðимі 
«ïрîтягîм всієї істîрії в ниæчиõ класів 
бóла лише влада вибîрó кандидатів, 
висóнóтиõ виùими класами» [7, с. 21].

У öілîмó для античниõ дерæав ç 
їõ îсîбливîгî рîдó демîкратією бóли 
ïритаманні такі її îçнаки, як рівнî-
ïравність вільниõ грîмадян, óчасть ó 
ïриéнятті рішень на нарîдниõ çбîраõ, 
ïриçначення на ïîсади çа æеребîм і 
відïîвідальність îбиратися ïеред сóс-
ïільствîм. 

Щî стîсóється давньîримськîї рес-
ïóбліки, тî їé бóлî ïîкладенî кінеöь 
ó I стîлітті дî н. е., в õîді віéн та 
внóтрішніõ ïîлітичниõ негараçдів, на 
çмінó яким ïриéшла диктатóра Þлія 
Цеçаря. Òим не менш, ідея ïредстав-
ниöькîї влади îтримала çгîдîм реальне 
втілення в XII – XIV ст. 

Іç часîм, в середньîвічніé Єврîïі, 
в ряді країн бóли сôîрмîвані ïерші 
ïредставниöькі óстанîви – кîртеси в 
Ісïанії та Ïîртóгалії, генеральні штати 
ó Ôранöії і в Нідерландаõ і т. ï. Ці îр-
гани ïредставниöькîї влади, іç сóчаснîї 
тîчки çîрó, не мîæна наçвати істиннî 
демîкратичними, îскільки вîни ôîр-
мóвалися на станîвіé îснîві шляõîм 
включення дî свîгî складó ïредставни-
ків виùîї çнаті, çамîæниõ грîмадян і 
дóõîвенства.

Однак сïравæньîю кîлискîю ïî-
літичнîгî ïредставниöтва для істîрії 
людства стала Англія, в якіé вæе в 
ïерші рîки XIII стîліття в рамкаõ Ве-
ликîї õартії вîльнîстеé (Magna Charta 
Libertatum), виданîї в 1215 р. бóлî ïе-
редбаченî ôîрмóвання Ðади кîрîлів-
ства, ùî îбмеæóвалî владó мîнарõа і 
бюрîкратичнîї верõівки. 
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Ствîрення в Англії ïершиõ ïредстав-
ниöькиõ îрганів – çбîрів (parliament) – 
датóється 1265 рîкîм, а в 1275 р. в öіé 
країні ïîчав ôóнкöіîнóвати îднîïалат-
ниé ïарламент, якиé став двîïалатним 
óсередині XIV ст. Ðадикальниé ïîвîрîт 
дî óïравління дерæавîю на îснîві ïîлі-
тичнîгî ïредставниöтва бóв çдіéснениé 
в Англії в середині XVII ст. ó çв’яçкó 
ç ïîдіями Англіéськîї ревîлюöії. Òак, 
ó 1690 р. çаснîвник англіéськîгî лі-
бераліçмó Дæ. Лîкк дîвîдив: «Грîма-
дянське сóсïільствî несóмісне ç абсî-
лютнîю мîнарõією. Ні îдин óкаç кîгî 
б тî не бóлî не вîлîдіє силîю і îбîв’яç-
кîвістю çакîнó, якùî він не îдерæав 
санкöії çакîнîдавчîгî îрганó, îбранîгî 
і ïриçначенîгî нарîдîм; çакîнîдавча 
влада є не лише верõîвнîю владîю в 
дерæаві, але é свяùеннîю і неïîõит-
нîю в рóкаõ тиõ, кîмó сïівтîвариствî 
її дîвірилî».

Отæе, стрóктóра та діяльність ïарла-
ментó в Англії бóли çміненими, а ïîслі-
дîвне видання ниçки çакîнів çрîбилî 
невідвîрîтнîю ïарламентськó реôîрмó 
1832 р., яка îçнаменóвала сîбîю ïере-
õід дî нîвиõ ïринöиïів ïредставниöтва 
[8, с. 338].

Діяльнîсті ïарламентськиõ óстанîв 
виùеçаçначениõ країн бóли ïритаманні 
такі риси сóчасниõ демîкратіé, як на-
явність ïóблічнîї влади та її ïредстав-
ниöькиé õарактер, а такîæ наявність 
системи стримóвань і ïрîтиваг в систе-
мі óïравління дерæавîю. 

Однîчаснî ç трансôîрмаöією ïред-
ставниöькиõ демîкратіé рîçвивалася 
і сама ідея ïîлітичнîгî ïредставни-
öтва, яка îтримала свîє теîретичне 
втілення ç XVII–XVIII ст. і далі – в 
класичниõ кîнöеïöіяõ сóсïільнîгî дî-
гîвîрó Ò. Гîббса і Ж. Ж. Ðóссî, рîç-
ïîділó влади Дæ. Лîкка і Ш. Мîнте-
ск’є, ïравîвîї дерæави Ð. В. Гегеля 
і В. Канта, лібераліçмó і демîкратії 
А. Òîквіля та Дæ. С. Мілля, теîрії кî-
мóністичнîгî самîврядóвання К. Марк-
са та Ô. Енгельса, а такîæ і в теîрії 
ïлюралістичнîї демîкратії. Враõîвóю-
чи ріçнîманітність кîнöеïöіé і ïідõîдів 
дî трактóвання ïринöиïó ïîлітичнîгî 

ïредставниöтва, є наéбільш дîöільним, 
ó рамкаõ теми öьîгî дîслідæення, вда-
тися дî юридичнîгî трактóвання да-
нîгî ïîняття, реаліçîванîгî в рамкаõ 
системнîгî ïідõîдó, çгіднî ç яким ïîлі-
тичне ïредставниöтвî як складниé сî-
öіальнî-ïîлітичниé ôенîмен неîбõіднî 
рîçглядати в трьîõ асïектаõ:

1) в інституціональному аспекті 
ïід ïîлітичним ïредставниöтвîм слід рî-
çóміти ïîлітикî-ïравîві інститóти, îрга-
ніçаöіéні ôîрми, які ствîрюються в öіляõ 
виявлення нарîднîї вîлі, відîбраæення 
інтересів грîмадянськîгî сóсïільства 
на ïîлітикó; 2) у функціональному  
аспекті ïîлітичне ïредставниöтвî 
мîæна рîçглядати як ôóнкöію, реаліçî-
ванó нîсіями дерæавнîї влади, дерæав-
нî-владними стрóктóрами, ствîреними в 
ріçниõ öіляõ, ó тîмó числі неîбîв’яçкî-
вî ïîв’яçаниõ іç неîбõідністю ïрîведен-
ня нарîднîї вîлі; 3) в ідеологічному  
аспекті ïîлітичне ïредставниöтвî мîæ-
на трактóвати як ідею сîöіальнîї сïра-
ведливîсті, такîгî сïраведливîгî óïрав-
ління сóсïільствîм і дерæавîю, в рамкаõ 
якîгî çабеçïечóється максимальнî мîæ-
лива реаліçаöія нарîднîї вîлі [9, с. 12].

Ðаçîм іç тим дîöільнî çаçначити, 
ùî в теîрії кîнститóöіéнîгî ïрава ак-
тивнî викîристîвóють термін «народ-
не представництво». Як çаçначає 
В. Шаïîвал, «нерідкî öеé термін çнаõî-
дить çастîсóвання і в ïравîтвîрчîсті. 
Ïримірîм, ó Великîбританії, ïîчина-
ючи ç ХIХ стîліття, він викîристîвó-
ється в наçві çакîнів, ùî регóлюють 
îрганіçаöію і ïîрядîк ïрîведення ïар-
ламентськиõ вибîрів (The People’s 
Representation Acts). Інкîли сам ïарла-
мент ïрямî чи îïîсередкîванî в ïîлі-
тичниõ і наóкîвиõ текстаõ наçивають 
îрганîм нарîднîгî ïредставниöтва. 

Ðаçîм іç тим ó ïîстрадянськиõ кра-
їнаõ, çîкрема в Україні, наçваниé тер-
мін, як ïравилî, не віднесенî дî інстрó-
ментарію ïравîтвîрчîсті. Òóт ширîкî 
çастîсîвóються терміни «ïредставниöь-
ка демîкратія», «ïредставниöькиé îр-
ган» і «ïредставниöькиé мандат», які 
не мîæна вваæати відïîвідними çамін-
никами» [10, с. 45]. 
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Відîмî, ùî ідея ïредставниöтва ó 
çдіéсненні влади не çавæди бóла ïîв’я-
çана ç вибîрами. Òак, наïриклад, ó 
середньîвічніé Англії ïрисяæні в сóді 
ïриéмали рішення від імені відïîвіднî-
гî граôства і рîçглядалися як ïредстав-
ники îстанньîгî. Саме в «сóдîвиõ óста-
нîваõ çнаéшла свîє çастîсóвання ідея 
ïредставниöтва і череç ниõ ïрîникла 
ó ïîлітичні віднîсини», в îрганіçаöію 
і діяльність ïарламентó [11, с. 19, 20]. 

У ХVI стîлітті деякі англіéські 
юристи наçивали ïарламент «ïред-
ставникîм нарîдó» [12, с. 71]. Ïрîте 
середньîвічниé англіéськиé ïарламент, 
як і станîвî-ïредставниöькі óстанî-
ви в іншиõ країнаõ (наïриклад в Ðечі 
Ïîсïîлитіé. – С.Ц.), не бóв îрганîм 
нарîднîгî ïредставниöтва. Станîве 
ïредставниöтвî істîтнî відріçнялîся 
від сóчаснîгî вибîрнîгî ïредставни-
öтва, яке çа виçначенням є нарîдним. 
Ïередóсім, öі відміннîсті стîсóються 
самîї сóті ïредставниöтва: міæ тими, 
кîгî ïредставляють, і ïредставниками 
(îбраними членами станîвî-ïредстав-
ниöькîї óстанîви) бóли встанîвлені 
çв’яçки, ïрямî ïîрівняні ç тими, ùî 
виникають іç öивільнî-ïравîвîгî дî-
гîвîрó дîрóчення. Обсяг, çміст і саме 
çдіéснення такîгî дîрóчення çалеæали 
від вîлі відïîвідниõ вибîрöів. 

Отæе, аналіçóючи істîрію єврîïеé-
ськîгî ïарламентариçмó, мîæна çрî-
бити виснîвîк, ùî станîве ïредстав-
ниöтвî бóлî істîричним ріçнîвидîм 
грóïîвîгî вибîрнîгî ïредставниöтва. 
У теîрії кîнститóöіéнîгî ïрава сóчасне 
грóïîве ïредставниöтвî виçначають як 
реальне, абî як ïредставниöтвî інтере-
сів. Існóють é інші éîгî наçви – «кîр-
ïîративне», «кóріальне ïредставни-
öтвî». Але çавæди виникають ïитання 
ùîдî віднîснîсті критеріїв грóïîвîгî 
ïредставниöтва. 

За такиõ îбставин ігнîрóється тîé 
ôакт, ùî çгіднî ç ïринöиïîм нарîднî-
гî сóверенітетó влада налеæить óсьîмó 
нарîдîві, а не ріçним абî îкремим грó-
ïам. Òîмó грóïîве ïредставниöтвî не 
îтрималî рîçïîвсюдæення в ïрактиöі 
мîдернîгî ïарламентариçмó. Сóчаснîю 

ôîрмîю вибîрнîгî ïредставниöтва в 
çдіéснення влади є нарîдне ïредстав-
ниöтвî [10, с. 45]. 

У свîю чергó, ідея нарîднîгî ïред-
ставниöтва бóла ïідсóмкîм ïрîгресив-
нîгî сóсïільнî-ïîлітичнîгî рîçвиткó в 
ХVI–ХVII стîліттяõ. Саме в кîнтексті 
öьîгî рîçвиткó її îöінював Б.М. Чиче-
рін, якиé ствердæóвав, ùî «нарîдне 
ïредставниöтвî станîвить наéвиùиé 
рîçвитîк свîбîди» [13, с. 18]. Ідеîлî-
гічнîю ïершîîснîвîю нарîднîгî ïред-
ставниöтва слід вваæати теîрію на-
рîднîгî сóверенітетó, ùî склалася дî 
кінöя ХVIII стîліття, яка виçнавала 
нîсієм і дæерелîм влади нарîд, рîçó-
мінню якîгî стали надавати сóчасне 
çначення.

Не менш ваæливó рîль в îôîрмлен-
ні та реаліçаöії ідеї нарîднîгî ïредстав-
ниöтва відіграв її çв’яçîк ç ïринöиïîм 
ïîділó влади. Вираçîм öьîгî çв’яçкó 
вистóïає ïарламент – çагальнîнаöіî-
нальниé ïредставниöькиé îрган влади.

На дóмкó багатьîõ дîслідників, çî-
крема В. Шаïîвала, ïрî ïîчатîк істîрії 
ïарламентариçмó в Україні треба ве-
сти мîвó ó ç’яçкó ç власне óкраїнським 
дерæавîтвîренням. Насамïеред ïрîöес 
ôîрмóвання ідеîлîгії ïарламентариç-
мó відîбраæениé ó çмісті ïрîграмниõ 
дîкóментів óкраїнськиõ ïîлітичниõ 
ïартіé, óтвîрениõ на ïîчаткó XX ст., 
а такîæ ó çаïрîïîнîваниõ ними кîн-
ститóöіéниõ ïрîектаõ.

Однак станîвлення і рîçвитîк теî-
рії нарîднîгî ïредставниöтва в Україні 
çдіéснювались ó рóслі çагальнîсвітîвиõ 
ïрîöесів. Заçначимî, ùî ідея ïарламен-
тариçмó в істîричніé ретрîсïективі не 
рîçвивалася ïî сóöільніé висõідніé лі-
нії. Це çóмîвленî тим, ùî Україна іс-
нóвала як самîстіéна дерæава тільки 
невеликі ïрîміæки часó. 

Українськиé ïарламентариçм має 
велике істîричне ïідґрóнтя, ùî дає 
çмîгó гîвîрити ïрî традиöії рîçвиткó 
ïарламентариçмó в Україні, а саме ïрî 
óтвердæення в Україні демîкратичниõ 
інститóтів, системи рîçïîділó влади, 
наявність ïредставниöтва грîмадян в 
îрганаõ влади. Ïрîте çаçначимî, ùî 
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õîча критерії, які викîристîвóються 
для виçначення рівня ïарламентариç-
мó, не çîвсім îбґрóнтîвані, ïередчаснî 
çараõîвóвати Українó дî грóïи країн, 
ùî мають стіéкі ïарламентські сис-
теми. Усе æ шляõ, ïрîéдениé нашîю 
країнîю, беçсóмнівнî, çасвідчóє ïрî на-
ïрям її рîçвиткó.

На дóмкó óкраїнськîгî вченîгî 
В. Шаïîвала, ó виçначенні ïарламентó 
як ïредставниöькîгî îрганó дерæавнîї 
влади неîбõіднî відмîвитися від óæи-
ванîгî інîді терміна «ïредставниöька 
влада». Цеé термін є õибним ç îглядó 
на кîнститóöіéнî ïриéнятиé ïринöиï 
ïîділó дерæавнîї влади на çакîнîдав-
чó, викîнавчó і сóдîвó.

Òакиé ïîділ відîбраæає ôóнкöіîналь-
не ïриçначення îрганів, які реаліçóють 
тó чи іншó «гілкó» влади. Òермін «ïред-
ставниöька влада» мîæе відîбраæати 
лише сïîсіб ôîрмóвання відïîвідниõ îр-
ганів – вибîрність. У раçі éîгî ïриéнят-
тя кîнöеïтóальнî невиïравданî бóдóть 
ïîєднані в îдне öіле îрган дерæавнîї 
влади (ïарламент) і îргани місöевîгî 
самîврядóвання (ради). У ст. 5 Кîн-
ститóöії таке ïîєднання çаïеречóється: 
«Нарîд çдіéснює владó беçïîсередньî і 
череç îргани дерæавнîї влади та îргани 
місöевîгî самîврядóвання» [14].

Ïрîте автîритетниé óкраїнськиé 
вчениé Þ.С. Шемшóченкî ствердæóє, 
ùî вибîрність óкраїнськîгî ïарламентó 
нарîдîм свідчить, ùî саме він є єдиним 
îрганîм нарîднîгî ïредставниöтва. От-
римóючи на вибîраõ «ïредставниöькиé 
мандат», деïóтати мають вираæати ті 
сóсïільні інтереси, які çабеçïечóють 
викîнання îснîвнîї, а саме çакîнîдав-
чîї, ôóнкöії ó Верõîвніé Ðаді. Невміння 
чи небаæання ïравильнî відîбраçити 
інтереси сóсïільства легкî деôîрмóють 
çміст не тільки çакîнîдавчîї, а é іншиõ 
ôóнкöіé ïарламентó.

Саме кîлегіальність, ùî дîтичнî ві-
дîбраæає ріçнîманітність існóючиõ ó 
сóсïільстві ïîлітичниõ інтересів, які 
ïîкликані реаліçîвóвати деïóтати ïар-
ламентó та їõ грóïи, çабеçïечóє ïар-
ламентó властивість îрганó нарîднîгî 
ïредставниöтва.

Ïî-іншîмó сïіввіднîсяться нарîдне 
ïредставниöтвî é інститóт ïредстав-
ниöькиõ îрганів місöевîгî самîвря-
дóвання, а такîæ îбрані на ïрямиõ 
вибîраõ ïîсадîві îсîби місöевîгî са-
мîврядóвання (в Україні – сільські, се-
лиùні і міські гîлîви). В Україні такі 
îргани та ïîсадîві îсîби виçначаються 
як сóб’єкти (нîсії) місöевîгî самîвря-
дóвання, яке нерідкî рîçглядають як 
вид ïóблічнîї влади, відмінниé від вла-
ди дерæавнîї. 

Звідси ïарламент і ïреçидент – 
öе îргани дерæавнîї влади, а місöеві 
ради такими не є. Òаке рîçмеæóвання 
óскладнює вирішення ïитання ïрî сïів-
віднîшення нарîднîгî ïредставниöтва 
і ïредставниöькиõ îрганів місöевîгî 
самîврядóвання. Слід ïîгîдитись іç В. 
Шаïîвалîм стîсîвнî éîгî виснîвків, 
ùî відïîвідь на öе ïитання слід шóкати 
в масштабі і õарактері ïредставниöтва, 
çдіéснюванîгî відïîвідними îрганами 
і ïîсадîвими îсîбами. Очевиднî, ùî 
ôóнкöії îрганів місöевîгî самîврядó-
вання виçначаються ïîтребами насе-
лення адміністративнî-теритîріальниõ 
îдиниöь, де öі îргани ствîрені і ôóнк-
öіîнóють, îрієнтîвані на вирішення так 
çваниõ місöевиõ сïрав. «Загальнîнаöіî-
нальні сïрави» çаçвичаé вимагають ïî-
літичниõ рішень, ïриéмати які óïîвнî-
ваæені виùі îргани дерæави, çîкрема 
ïарламент і ïреçидент. 

Отæе, сьîгîдні ïредставниöькі îр-
гани місöевîгî самîврядóвання не ма-
ють ïрямîгî стîсóнкó дî нарîднîгî 
ïредставниöтва. Масштаб і õарактер 
мандатів деïóтатів місöевиõ рад ïî 
сóті вкаçóють на місöеве (лîкальне) 
ïредставниöтвî абî, викîристîвóючи 
термінîлîгію Кîнститóöії України, – 
ïредставниöтвî теритîріальниõ грîмад 
[10, с. 45]. Однак ó дîбó античнîсті 
ïредставниöтвî в містаõ-дерæаваõ слід 
рîçöінювати в іншиé сïîсіб. 

Òîркаючись ïитання класиôікаöії 
ріçнîвидів ïîлітичнîгî ïредставниöтва, 
сьîгîдні ïриéнятî виділяти ïредстав-
ниöтвî дерæави в міæнарîдниõ віднî-
синаõ. Як відîмî, дерæава çдіéснює 
свîю діяльність не тільки всередині, а 
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é çîвні, ùî відïîвіднî çîбîв’яçóє її чіт-
кî дîтримóватись нîрм міæнарîднîгî 
ïрава. 

Як вæе çаçначалîсь, ïредставниöтвî 
в сóчасніé юрисïрóденöії – öе складне 
явиùе, яке має, çгіднî ç Великим енöи-
клîïедичним юридичним слîвникîм çа 
редакöії Þ.С. Шемшóченка, такó класи-
ôікаöію: а) çа ïідставами виникнення – 
на çакîнне і дîгîвірне; б) çа сïîсîбîм 
виникнення – дîбрîвільне і неîбõідне 
(ôакóльтативне é îбîв’яçкîве); в) çа 
îçнаками îсіб, які çдіéснюють ïредстав-
ниöтвî, – ïредставниöтвî адвîкатів, 
юрискîнсóльтів, óïîвнîваæениõ ïрî-
ôесіéниõ сïілîк, іншиõ грîмад, îргані-
çаöіé; батьків, îïікóнів, ïіклóвальників, 
сïівóчасників; грîмадян, які дîïóùені 
сóдîм; г) çа îçнаками îсіб, інтереси 
якиõ ïредставляють, – ïредставниöтвî 
стîрін, третіõ îсіб, çаявників та çаін-
тересîваниõ îсіб, îрганів дерæавнîї 
влади, місöевîгî самîврядóвання, ïрî-
ôесіéниõ сïілîк, іншиõ îрганіçаöіé, які 
çаõиùають ïрава іншиõ îсіб. 

Отæе, ç наведенîгî ми бачимî, ùî 
багатîгранність ôенîменó ïредставни-
öтва çóмîвлена éîгî ширîким рîçïîв-
сюдæенням ó ріçниõ сôераõ сóсïільниõ 
ïравîвіднîсин, ó çв’яçкó іç чим ріçнять-
ся як наïрями éîгî ïравîçастîсóвання, 
так і відïîвідні термінîлîгічні ôîрмó-
лювання.
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Ïревенöія негативниõ явиù і ïрî-
öесів çавæди ïравильніша, ïрîстіша 
та сîöіальнî вигідніша і кîрисніша çа 
çдіéснення ïîвнîгî кîмïлексó ïрî-
öедóр, сïрямîваниõ на ліквідаöію на-
слідків такиõ явиù, як віднîвлення 
ïîрóшенîгî абî невиçнанîгî ïрава та 
ïîкарання ïравîïîрóшників. Ця вигî-
да ïîлягає ó меншîмó çалóченні і люд-
ськиõ, і матеріальниõ, і темïîральниõ, 
é îрганіçаöіéниõ ресóрсів. Дане твер-
дæення є слóшним не лише стîсîвнî 
ïравîçастîсóвання, а і нîрмîтвîрчîсті. 

Ïревентивниé меõаніçм ïрава мîæ-
на виçначити як лîгічнî óçгîдæенó, 
динамічнó системó юридичниõ çасîбів, 
сïîсîбів і ïрîöедóр, çастîсîвóваниõ 
óïîвнîваæеними ïравîвими нîрма-
ми на öе óчасниками сóсïільниõ від-
нîсин і сïрямîваниõ на çаïîбігання 
сîöіальним кîнôліктам і ïîрóшенням 
ïрав та свîбîд людини. Заõîди, сïря-
мîвані на ïревенöію, рîçглядаються як 
îдні ç наéдієвішиõ сïîсîбів стабіліçа-
öії сóсïільниõ віднîсин, îскільки дîç-
вîляють çаïîбігти ïîрóшенням ïрав і 
свîбîд людини, мініміçóвати негативні 
наслідки неïравîмірнîї ïîведінки óчас-
ників сóсïільниõ віднîсин.

Ïîтенöіал ïревенöії дîстеменнî не 
дîслідæенî ані наóкîвöями, ані ïравî-
твîрöями, ані ïравîçастîсîвóвачами.

Актóальність çвернення дî ïрîбле-
матики нîрмîтвîрчîї стадії ïідтвер-
дæóється такîæ таким:

1) неóсвідîмлення її сóб’єктами 
ваæливîсті ïревентивнîгî меõаніçмó;

2) ïîïри ïîширене çастîсóвання 
наóкîвîї ексïертиçи, існóє óсталена 
ïрактика ігнîрóвання абî неналеæнîгî 
враõóвання її виснîвків (îдин іç яскра-

виõ ïрикладів – нîрмативниé вакóóм 
ó ïрîведенні місöевиõ реôерендóмів);

3) çначна кількість ïравîвиõ кîлі-
çіé, ïрîгалин, іншиõ деôектів юридич-
нîї теõніки наявні саме на нîрмîтвîр-
чіé стадії;

4) ïідçакîнна нîрмîтвîрчість «не 
встигає» çа çакîнîтвîрчістю, а çакîнî-
твîрчість – çа кîнститóöіéним реôîр-
мóванням;

5) є неîбõідність більшîгî враõó-
вання дóмки грîмадськîсті для çаïî-
бігання частîмó ïрîведенню мирниõ 
і немирниõ çібрань, ïîв’яçаниõ іç не-
інôîрмîваністю як людеé ïрî çміст 
нîрмативнîгî акта, так і сóб’єктів нîр-
мîтвîрчîсті ïрî îчікóвання та ïîтреби 
людини;

6) людина має ставати не лише 
îб’єктîм, а і сóб’єктîм нîрмîтвîрчîсті.

Одним іç дîслідників людськîгî ви-
мірó ïрава (çîкрема, é ó нîрмîтвîрчî-
сті) бóв М.Ï. Орçіõ [20; 21; 22; 23]. 
Йîгî дîслідæення стîсóвалися такîæ 
дîктринальнîгî сóïрîвîдó кîнсти-
тóöіéниõ ïеретвîрень [18]. Внесîк 
М.Ï. Орçіõа ó рîçвитîк данîї ïрîбле-
матики ïîлягає ó éîгî наóкîвîмó ке-
рівниöтві дîслідниками îкремиõ асïек-
тів нîрмîтвîрчîсті. Серед éîгî óчнів 
вартî відçначити автîра теîрії ïравîвîї 
активнîсті îсîбистîсті та ïревентив-
нî-кîнôліктнîгî ïриçначення ïрава 
Þ.М. Обîрîтîва [16], дîслідниöю çакî-
нîтвîрення ç ïîçиöіé сîöіîінæенернîгî 
ïідõîдó М.В. Аôанасьєвó [1; 2], рîç-
рîбниöю кîнöеïтóальнîї мîделі сóчас-
нîгî óкраїнськîгî кîнститóöіîналіçмó 
А.Ð. Крóсян [14], автîра теîрії çастî-
сóвання кîнôліктîлîгічнîї ексïертиçи 
ó нîрмîтвîрчîсті А.А. Єçерîва [7; 8],  
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дîслідниöю îрганів самîîрганіçаöії на-
селення (çîкрема, як ôîрмó мóніöи-
ïальнîї нîрмîтвîрчîсті) Н.В. Мішинó 
[15], вченîгî ó сôері мóніöиïальнîї 
нîрмîтвîрчîсті та çакîнîтвîрчîсті 
В.Ð. Барськîгî [3; 4], рîçрîбниöю ïрî-
блем нîрмîтвîрчîсті юридичниõ îсіб 
ïóблічнîгî ïрава О.В. Олькінó [17], 
дîслідника дîгîвірнîї нîрмîтвîрчîсті 
Д.С. Òерлеöькîгî [27; 28; 29] тîùî.

Вартî відçначити внесîк é іншиõ 
наóкîвöів: дîслідника ïравîвîї ïре-
венöії А. Данченка [6], рîçрîбників 
тематики нîрмîтвîрчîсті Ïреçидента 
України Я.О. Бернаçюка, О.В. Скриï-
нюк, В.Л. Ôедîренка, Þ.Г. Барабаша 
[5; 25; 26] та ïравîтвîрчîсті çагалîм 
В.С. Кîвальськîгî, Г.Ï. Кîçінöева [10], 
дîслідників ексïертиçи ó сôері çакî-
нîтвîрчîсті Н.С. Ïîгребняк [24], наó-
кîвîї ексïертиçи Дæ. Беїа (J. Beyea) 
та Д. Берґера (D. Berger) [30], кримі-
нîлîгічнîї ексïертиçи С. Калініна [9] 
та ïравîвîгî мîделювання як çасî-
бó ïравîтвîрчîсті О.Л. Кîïиленка та 
Г.О. Мóрашина [11].

У тîé æе час неîбõіднî кîнстатóва-
ти, ùî нîрмîтвîрення як стадію ïре-
вентивнîгî меõаніçмó ïрава не бóлî 
рîçглянóтî ó сóчасніé дîктрині.

Метîю дîслідæення є аналіç нîр-
мîтвîрчîї стадії ïревентивнîгî меõаніç-
мó ïрава ç óраõóванням людськîгî вимі-
рó та ïрîïîçиöії ùîдî її вдîскîналення.

Ïревентивниé меõаніçм ïрава ре-
аліçóється не лише на стадії реаліçа-
öії та çастîсóвання ïрава, а і на ста-
дії нîрмîтвîрчîсті – для çаïîбігання 
включенню дî дæерел ïрава нîрм, 
які óскладнюватимóть çаïîбігання ïî-
рóшенням ïрав і свîбîд людини та 
сîöіальним кîнôліктам, а такîæ для 
çаïîбігання невключенню нîрм, які, 
власне, краùе їм çаïîбігатимóть. Зî-
крема, нîрмîтвîрча стадія покликана 
çаïîбігти кîліçіям, ïрîгалинам ïра-
вîвîгî регóлювання, неïîслідîвнîсті 
нîрм, невдаліé термінîлîгії, недîтри-
манню ïринöиïó ïравîвîї виçначенîсті 
é іншиõ складîвиõ верõîвенства ïрава, 
рîçïîділó ïóблічнîї влади (ïідґрóнтям 
є система стримóвань і ïрîтиваг).

Данó стадію ïревентивнîгî меõа-
ніçмó ïрава слóшнî наçивати саме 
нîрмîтвîрчîю, а не ïравîтвîрчîю, 
îскільки ïравîві акти ïîділяються на 
нîрмативні (çагальнîîбîв’яçкîві) é ін-
дивідóальні (îбîв’яçкîві для óчасників 
кîнкретнîї ïравîвîї ситóаöії). Виõîдя-
чи ç öьîгî, нîрмîтвîрчість (далі – НÒ) 
є лише складîвîю ïравîтвîрчîсті та 
складається ç нарîднîї НÒ, çакîнîтвîр-
чîсті, міæнарîднîї é інтегративнîї НÒ, 
ïідçакîннîї НÒ îрганів çакîнîдавчîї та 
викîнавчîї влади та кîнтрîльнî-нагля-
дîвиõ îрганів, сóдîвîї НÒ, мóніöиïаль-
нîї НÒ, лîкальнîї НÒ, дîгîвірнîї НÒ та 
çвичаєвîї НÒ.

Дîгîвірнó НÒ виîкремленî ç îглядó 
на те, ùî, наïриклад, Кîнститóöіéниé 
Дîгîвір 1995 рîкó міæ Верõîвнîю Ðа-
дîю України та Ïреçидентîм України дî 
æîднîї ç іншиõ ôîрм віднести не мîæ-
на. І якùî, наïриклад, Угîда від 21 лю-
тîгî 2014 р. ïрî врегóлювання криçи 
в Україні міæ Ïреçидентîм України та 
лідерами трьîõ îïîçиöіéниõ ïартіé, як і 
Універсал наöіîнальнîї єднîсті, є радше 
ïîлітичними, ніæ нîрмативнî-ïравîви-
ми дîгîвîрами, тî «нîрмативнî-ïравîве 
çначення» [28, с. 95] Кîнститóöіéнîгî 
Дîгîвîрó çаïеречóвати ваæкî. Òак самî 
нîрмативними є дîгîвîри ïрî рîçïîділ 
ïîвнîваæень міæ îрганîм місöевîгî 
самîврядóвання é îрганîм викîнавчîї 
влади, та їõ теæ ваæкî віднести дî ін-
шиõ наявниõ ôîрм НÒ.

Ïревенöія є меõаніçмîм, тîбтî ба-
гатîасïектним явиùем. Ïîîдинöі îкре-
мі елементи меõаніçмó абî навряд чи 
матимóть ïревентивниé еôект óçага-
лі, абî öеé еôект матиме неналеæниé 
вияв. Елементами ïревентивнîгî меõа-
ніçмó є: 1) телеîлîгічниé; 2) нîрматив-
ниé; 3) інститóöіéниé; 4) динамічниé; 
5) ідеîлîгічниé.

Телеологічним елементом ïревен-
тивнîгî меõаніçмó є ïревентивна мета 
é îб’єкт ïревенöії. Як öілеïîкладання 
є ïершîю складîвîю кîнститóöіéнîї 
інæенерії [1, с. 69], так і ïревентивна 
мета є ïершîю складîвîю ïревентив-
нîгî меõаніçмó. Об’єкт ïревенöії ви-
çначається ç îглядó на людськиé вимір 
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ïревентивнîгî меõаніçмó. Людськиé 
вимір ïîлягає ó тîмó, ùî, ïî-ïерше, 
НÒ має бóти наöіленîю на çаïîбіган-
ня ïîрóшенням ïрав і свîбîд Людини; 
ïî-дрóге, Людина ïîвинна мати дîстóï 
дî НÒ (тîбтî має бóти çабеçïечене 
ïравî Людини як на ïравîтвîрчó іні-
öіативó, так і на вислîвлення ïрîïî-
çиöіé дî наявниõ ïрîектів нîрм) та дî 
її реçóльтатів (дîстóï дî актів НÒ має 
бóти відкритим для кîæнîгî). Влас-
не, НÒ і сама є, çа влóчним вислîвîм  
М.Ï. Орçіõа, «свідîмî-вîльîвîю діяль-
ністю людеé» [20, с. 95; 21, с. 14], а 
«людськиé чинник» налеæить дî îднî-
гî ç ïравîтвîрчиõ [23, с. 265].

Нормативним елементом ïре-
вентивнîгî меõаніçмó ïрава є ïравî-
ві ïідстави, на якиõ çаснîване викî-
ристання настóïниõ елементів. Саме 
нîрмативниé елемент встанîвлює 
сóб’єктів реаліçаöії данîгî меõаніçмó, 
ïîрядîк ïрîведення відïîвідниõ дина-
мічниõ елементів. Нîрмативниé еле-
мент нîрмîтвîрчîї стадії міститься в 
актаõ, які виçначають:

1) çагальні ïитання нîрмîтвîрчîї 
стадії (Кîнститóöія України; Регла-
мент Верховної Ради України, çа-
твердæениé Закîнîм України від 10 
лютîгî 2010 р. № 1861-VI; Закони 
України «Ïрî çасади регóлятîрнîї 
діяльнîсті», «Ïрî Кабінет Міністрів 
України», «Ïрî öентральні îргани ви-
кîнавчîї влади», «Ïрî місöеве самî-
врядóвання»; Наöіîнальна стратегія 
сïрияння рîçвиткó грîмадянськîгî сó-
сïільства в Україні на 2016–2020 рîки, 
çатвердæена óкаçîм Ïреçидента Украї-
ни від 26 лютîгî 2016 рîкó № 68/2016 
тîùî);

2) ïланóвання нîрмîтвîрчîї діяль-
нîсті (План законодавчого забезпе-
чення реформ в Україні, сõвалениé 
ïîстанîвîю Верõîвнîї Ðади України від 
4 червня 2015 р. № 509-VIII; Програма 
діяльності Кабінету Міністрів Укра-
їни, сõвалена ïîстанîвîю Верõîвнîї 
Ðади України від 19 квітня 2016 р. № 
1099-VIІІ);

3) ïрîведення ïравîвиõ ексïертиç 
(рîçïîрядæення Ïреçидента України 

від 30.05.1997 р. №221/97-рï «Ïрî 
ïîрядîк ïрîведення ексïертиçи і ïід-
гîтîвки на ïідïис Ïреçидентó України 
çакîнів України»; Інстрóкöія ç ïрîве-
дення гендерно-правової ексïертиçи, 
яка çатвердæена накаçîм Міністерства 
юстиöії України від 12 травня 2006 р. 
№ 42/5; Ïîрядîк ïрîведення антико-
рупційної ексïертиçи ïрîектів нîр-
мативнî-ïравîвиõ актів Наöіîнальним 
агентствîм ç ïитань çаïîбігання кîрóï-
öії, çатвердæениé рішенням Наöіîналь-
нîгî агентства ç ïитань çаïîбігання 
кîрóïöії 28 лиïня 2016 р. № 1);

4) ïрîведення ïравîвиõ ексïери-
ментів (Закîни України «Ïрî дерæав-
нî-ïравîвиé ексïеримент рîçвиткó міс-
öевîгî самîврядóвання ó місті Ірïені, 
селиùаõ Бóча, Вîрçель, Гîстîмель, Кî-
öюбинське Київськîї îбласті» (втратив 
чинність ó 2006 рîöі); «Ïрî внесення 
çміни дî рîçділó VI «Ïрикінöеві та ïере-
õідні ïîлîæення» Бюдæетнîгî кîдексó 
України ùîдî ексïериментó в Одеськіé, 
Вîлинськіé, Львівськіé та Чернівеöькіé 
îбластяõ ç ôінансîвîгî çабеçïечення 
рекîнстрóкöії, ïîтîчнîгî ремîнтó автî-
мîбільниõ дîріг çагальнîгî кîристóван-
ня дерæавнîгî çначення»);

5) óчасть грîмадськîсті (ïîстанîва 
Кабінетó Міністрів України від 3 листî-
ïада 2010 р. № 996 «Ïрî çабеçïечення 
óчасті грîмадськîсті ó ôîрмóванні та 
реаліçаöії дерæавнîї ïîлітики»; Ïîря-
дîк сïрияння ïрîведенню грîмадськîї 
ексïертиçи діяльнîсті îрганів викîнав-
чîї влади, çатвердæениé ïîстанîвîю 
Кабінетó Міністрів України від 5 листî-
ïада 2008 р. № 976).

Інституційний елемент нîр-
мîтвîрчîї стадії ïревентивнîгî меõа-
ніçмó станîвлять óчасники, які берóть 
óчасть ó öіé стадії, а динамічний – ті 
сïîсîби, çасîби, ïрîöедóри çаïîбіган-
ня, які çмóшóють діяти ïревентивниé 
меõаніçм.

У çакîнîтвîрчîсті інститóöіéниé 
елемент станîвлять, серед іншиõ, Гî-
лîвне наóкîвî-ексïертне та Гîлîвне 
юридичне óïравління Аïаратó Верõîв-
нîї Ðади України, Міністерствî юсти-
öії України, Венеöіéська кîмісія, Бюрî 
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демîкратичниõ інститóтів та ïрав лю-
дини é інші міæнарîдні îргани é îр-
ганіçаöії, ïîлітичні ïартії та грîмадські 
îб’єднання, а такîæ, çвичаéнî, Ïреçи-
дент України ïри ïідïисанні çакîнів та 
Верõîвна Ðада України, яка на ïідставі 
ексïертниõ виснîвків і ïîданиõ ріçни-
ми сóб’єктами ïрîïîçиöіé має îбрати 
наéеôективнішиé çакîн ç îглядó на 
ïревентивні мîæливîсті éîгî нîрм. 
Осîбливó рîль серед сóб’єктів має ві-
дігравати Кîнститóöіéниé Сóд України 
та сóди.

Оснîвним динамічним елементîм 
нîрмîтвîрчîї стадії ïревентивнîгî ме-
õаніçмó є проведення експертизи. 
«Ексïертна ôóнкöія юридичнîї наóки 
ïîвинна стîсîвнî ïрактики çаéняти 
ïрîвідне місöе» [23, с. 58, 371]. Як 
слóшнî çаçначає М.В. Аôанасьєва, «çа 
дîïîмîгîю ексïертиçи мîæна виявити 
кîмïлекс ріçнîгî рîдó дестрóкöіé: кîлі-
çії, ïрîгалини, дóблювання, асîöіальні 
ïîлîæення, неïîслідîвні» [1, с. 108] та 
«неïравильні граматичні та синтаксич-
ні ïриïиси» [2, с. 53]. Крім наóкîвîї, 
юридичнîї, антикîрóïöіéнîї, гендер-
нî-ïравîвîї, екîлîгічнîї, ôінансîвîї 
ексïертиç, наóкîвöі такîæ ïрîïîнóють 
«гóманітарнó» [19, с. 139], «кîнôлік-
тîлîгічнó» [8, с. 49 – 52] é інші види 
ексïертиç.

У літератóрі навіть нагîлîшóється, 
ùî є «îбîв’яçкîвîю óчасть ó рîçрîбöі 
бóдь-якîгî çакîнîïрîектó вчениõ-ôа-
õівöів» [3, с. 156], õîча більш îбґрóнтî-
ванîю видається ïîçиöія, відïîвіднî дî 
якîї «беç óчениõ, кваліôікîваниõ ôа-
õівöів немîæливî îбіéтися, îсîбливî 
на îстанньîмó етаïі рîбîти, кîли îста-
тîчнî відïраöьîвóється текст ïрîектó 
маéбóтньîгî çакîнó» [1, с. 97].

Відïîвіднî дî частини ï’ятîї ст. 103 
чиннîгî Ðегламентó Верõîвнîї Ðади 
України виснîвки, ïідгîтîвлені çа ре-
çóльтатами ексïертиçи, наïравляють-
ся гîлîвнîмó кîмітетó для враõóвання 
ïри рîçгляді çакîнîïрîектó та ïри-
éняття рішення стîсîвнî ïîдальшîї 
рîбîти над ним. В óкраїнськиõ реа-
ліяõ öе «враõóвання» частî є дîсить 
ôîрмальним і çалеæить від наявнîсті 

«ïîлітичнîї дîöільнîсті». Ïрактика 
ïрîведення наóкîвиõ ексïертиç частî 
нагадóє «рîçмîвó глóõîгî ç німим». 
Для ïîкраùення враõóвання виснîвків 
ексïертиçи слід зобов’язати суб’єктів 
подання законопроекту відповісти 
на кожне ç вислîвлениõ відïîвіднîю 
ексïертнîю óстанîвîю в ексïертнî-
мó виснîвкó çаóваæень і ïрîïîçиöіé 
ç обґрунтуванням їх врахування, 
часткового врахування або невра-
хування у вигляді порівняльної 
таблиці, яка має бути оприлюдне-
ною ïîряд іç текстîм ïрîектó на îôі-
öіéнîмó веб-саéті ВÐУ.

Аналîгічна ïрîïîçиöія є дîöільнîю 
і стîсîвнî ексïертиçи іншиõ, çîкрема 
ïідçакîнниõ нîрмативниõ актів, мóні-
öиïальнîї та сóдîвîї НÒ, а такîæ НÒ 
Кîнститóöіéнîгî Сóдó України. Стî-
сîвнî îстанньîгî, тî якùî раніше єди-
ниé îрган кîнститóöіéнîї юрисдикöії 
ïеред мîтивóвальнîю частинîю свîїõ 
рішень і виснîвків вкаçóвав ïîçиöії на-
óкîвиõ óстанîв, які надали виснîвки 
ó сïраві (äèâ. Ðішення від 20 береçня 
2002 рîкó № 5-рï/2002 ó сïраві ùîдî 
ïільг, кîмïенсаöіé і гарантіé; Ðішення 
від 19 червня 2001 рîкó № 9-рï/2001 
ó сïраві ùîдî стаæó наóкîвîї рîбîти; 
Ðішення від 8 лиïня 2003 рîкó № 14-
рï/2003 ó сïраві ïрî враõóвання тяæ-
кîсті çлîчинó ïри çастîсóванні çаïî-
біæнîгî çаõîдó), ùî сïрияє гласнîсті 
é îбґрóнтîванîсті сóдîвîї НÒ, а такîæ 
«îсîбливî ваæливî не тільки як ïîкаç-
ник ïрестиæó наóки, але і як індика-
тîр виçначення наïрямів наóкîвî-ïри-
кладниõ дîслідæень» [18, с. 44], тî 
îстаннім часîм ïрîстî навîдить ïере-
лік óстанîв, які надіслали свîї ïîçиöії 
(äèâ. Ðішення від 8 вересня 2016 рîкó  
№ 6-рï/2016 ó сïраві ïрî çавчасне 
сïîвіùення ïрî ïрîведення ïóблічниõ 
бîгîслóæінь, релігіéниõ îбрядів, öере-
мîніé та ïрîöесіé; Ðішення від 8 черв-
ня 2016 рîкó № 4-рï/2016 ó сïраві 
ïрî ùîмісячне дîвічне грîшîве óтри-
мання сóддів ó відставöі).

Крім тîгî, наóкîва ексïертиçа ïîтре-
бóє çначниõ інтелектóальниõ, часîвиõ, 
а інîді é матеріальниõ витрат сóб’єктів 
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її ïрîведення. Череç öе неîбõіднî від-
ïîвідним чинîм îïлачóвати такó діяль-
ність é/абî çаîõîчóвати іншим чинîм 
(çменшóвати вимîги ùîдî кількîсті на-
óкîвиõ ïраöь для аïрîбóвання дисер-
таöії, çдîбóття вченîгî çвання, ïîсади 
тîùî, шляõîм çараõóвання çамість ниõ 
наóкîвиõ виснîвків; надання ïевниõ 
ïільг, дîдаткîвиõ сîöіальниõ виïлат; 
ïередбачити ïершîчергîвість ïереве-
дення на більш îïлачóванó рîбîтó абî 
çаміùення вакантнîї ïîсади îсîбами, 
які активнî і реçóльтативнî вистóïають 
наóкîвими ексïертами çакîнîïрîектів, 
ïрîектів іншîї нîрмîтвîрчîсті). У ïрî-
тилеæнîмó виïадкó наóкîвî-ексïертна 
діяльність ïеретвîрюється на õîбі, яке 
мîæе відбóватися (абî не відбóвати-
ся) «çа çалишкîвим ïринöиïîм», кîли 
сóб’єкт ексïертиçи сïîчаткó ïриділяє 
óвагó îснîвніé îïлачóваніé діяльнîсті.

Крім тîгî, мîæе бóти слóшнîю îï-
лата наóкîвî-дîслідниõ рîбіт юридич-
ниõ дîслідæень ïрîïîрöіéнî їõ внескó 
дî çакîнîтвîрчîгî, сóдîвîгî é іншîгî 
нîрмîтвîрчîгî ïрîöесів. Але стîсîвнî 
öьîгî є мîæливість кîрóïöіéниõ риçи-
ків, тîæ ïрîïîçиöія ïîтребóє ïîдаль-
шîгî îïраöювання.

На ïîчаткó статті вкаçанî, ùî ïід-
çакîнна НÒ «не встигає» çа çакîнîтвî-
рчістю, а îстання – çа кîнститóöіéним 
реôîрмóванням. У çв’яçкó ç öим є дî-
öільнîю ïрîïîçиöія «îднîчаснîї рîçрîб-
ки кîмïлексó дîкóментів від çакîнó дî 
інстрóкöіé міністерств абî іншиõ öен-
тральниõ îрганів викîнавчîї влади» (çвіс-
нî, ùî стîсîвнî актів, які мають сïіль-
ниé ïредмет регóлювання) [3, с. 153]  
ç óтîчненням, ùî такиé «кîмïлекс дîкó-
ментів» має бóти ïідгîтîвлениé дî óõва-
лення çакîнó ó öілîмó (ІІІ читання).

Звертаючись дî мóніöиïальнîї НÒ, 
вартî çаóваæити, ùî вимîг нîрмîïрî-
ектóвальнîї теõніки стîсîвнî ïравîвиõ 
актів місöевîгî самîврядóвання на рів-
ні дерæави не ïередбаченî, îскільки  
ï. 2.1 Ïîрядкó ïîдання нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів на дерæавнó реєстра-
öію дî Міністерства юстиöії України та 
ïрîведення їõ дерæавнîї реєстраöії не 
ïîширюється на мóніöиïальні îргани.

Крім тîгî, îдними ç дæерел мó-
ніöиïальнîї НÒ мають бóти місöеві 
реôерендóми, відîмîстеé ïрî ïрîве-
дення якиõ в Україні немає ïрîтя-
гîм îстанніõ чîтирьîõ рîків. Цьîмó 
«сïрияла», дî речі, ïîмилка (абî нав-
мисне óïóùення) ïри ïрîектóванні 
Закîнó України «Ïрî всеóкраїнськиé 
реôерендóм».

НÒ Єврîïеéськîгî Сóдó ç ïрав лю-
дини такîæ не є беçдîганнîю. У сïраві 
«Швидка ïрîти України» (îстатîчне рі-
шення від 30 січня 2015 р.) öеé Сóд, дî-
слідæóючи наöіîнальне çакîнîдавствî, 
ó ïóнкті 17 рішення öитóє îдин іç наó-
кîвî-ïрактичниõ кîментарів дî ст. 173 
Кîдексó України ïрî адміністративні 
ïравîïîрóшення, не враõîвóючи, ùî 
такиõ кîментîваниõ кîдексів в Україні 
чималî, і вîни мîæóть дóæе відріçняти-
ся ó тлóмаченні îкремиõ нîрм.

Ваæливими динамічними елемента-
ми нîрмîтвîрчîї стадії є і ïрîведення 
ïравîвîгî ексïериментó («аïрîбаöія 
çакîнîдавчиõ нîвîвведень на îбмеæе-
ніé теритîрії та îбмеæениé час іç ме-
тîю виçначення їõньîї еôективнîсті» 
[1, с. 115]), грîмадськиõ слóõань, грî-
мадськîгî îбгîвîрення, îïраöювання 
ïрîектó ó кîмітетаõ ïарламентó, ïрî-
ведення трьîõ ïарламентськиõ читань, 
неîбõідність ïîïередньîгî виснîвкó 
Кîнститóöіéнîгî Сóдó України тîùî.

Ідеологічний елемент ïревен-
тивнîгî меõаніçмó ïрава станîвлять 
такі нетрадиöіéні (некласичні) категî-
рії юрисïрóденöії, як öіннîсті ïрава, 
ïравîва ідеîлîгія, ïравîва кóльтóра, 
ïравîсвідîмість, ïравîва îсвіта, ïра-
вîве виõîвання тîùî. Крім ваæливîсті 
ïідвиùення ïравîвîї кóльтóри як на 
çагальнîмó, так і на ïрîôесіéнîмó рів-
ні сóб’єктів НÒ, вартî нагîлîсити на 
неîбõіднîсті ïідгîтîвки в юридичниõ 
вишаõ ôаõівöів çі çнаннями ïравил та 
навичками нîрмîïрîектóвання, наó-
кîвîї та юридичнîї ексïертиçи. Òакиõ 
ôаõівöів ïîтребóють óсі óчасники всіõ 
ôîрм нîрмîтвîрчîсті. За ïриклад мîæ-
на вçяти навчальні кóрси ç людськîгî 
вимірó çакîнîдавчîї діяльнîсті, рîçрî-
блені М.Ï. Орçіõîм [23, с. 31–39].
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Висновки. Нîрмîтвîрчість є скла-
дîвîю ïравîтвîрчîсті та сïрямîвана 
на çаïîбігання кîліçіям і ïрîгалинам 
ïравîвîгî регóлювання, неïîслідîвнî-
сті нîрм, невдаліé термінîлîгії, недî-
триманню ïринöиïó ïравîвîї виçначе-
нîсті é іншиõ складîвиõ верõîвенства 
ïрава. Òелеîлîгічниé елемент нîр-
мîтвîрчîї стадії ïîлягає ó тîмó, ùî, 
ïî-ïерше, вîна має бóти наöіленîю на 
çаïîбігання ïîрóшенням ïрав і свîбîд 
Людини; ïî-дрóге, Людина ïîвинна 
мати дîстóï дî неї та дî її реçóльтатів. 
Нîрмативниé елемент нîрмîтвîрчîї 
стадії міститься в актаõ, які виçна-
чають çагальні ïитання нîрмîтвîрчîї 
стадії, ïланóвання нîрмîтвîрчîї діяль-
нîсті, ïрîведення ïравîвиõ ексïертиç 
é ексïериментів é óчасть грîмадськîс-
ті. Оснîвним динамічним елементîм 
нîрмîтвîрчîї стадії ïревентивнîгî 
меõаніçмó є ïрîведення ексïертиçи. У 
данîмó кîнтексті неîбõіднî:

1) çîбîв’яçати сóб’єктів ïîдання 
ïрîектó нîрмативнîгî актó відïîвісти 
на кîæне ç вислîвлениõ ексïертнîю 
óстанîвîю в ексïертнîмó виснîвкó çа-
óваæень і ïрîïîçиöіé ç îбґрóнтóванням 
їõ враõóвання, часткîвîгî враõóвання 
абî невраõóвання. Дана відïîвідь має 
бóти çагальнîдîстóïнîю на îôіöіéнîмó 
веб-саéті Верõîвнîї Ðади України ïî-
ряд іç текстîм çакîнîïрîектó абî на 
îôіöіéнîмó веб-саéті іншîгî відïîвід-
нîгî îрганó;

2) Кîнститóöіéнîмó Сóдó України – 
ïеред мîтивóвальнîю частинîю свîїõ 
рішень і виснîвків вкаçóвати ïîçиöії 
наóкîвиõ óстанîв, які надали виснîвки 
ó сïраві;

3) çаîõîчóвати сóб’єктів ïрîведення 
ексïертиçи.

Ïерсïективи ïîдальшиõ дîслідæень. 
Ïерсïективними видаються, ïî-ïерше, 
рîçгляд ïревентивнîгî меõаніçмó ïри 
ïóблічнî-дîгîвірніé (çîкрема, і міæна-
рîдніé та інтеграöіéніé), çвичаєвіé, а 
такîæ іншиõ нетиïîвиõ ôîрмаõ нîр-
мîтвîрчîсті; ïî-дрóге, детальні дîслі-
дæення ïревентивнîгî вïливó ôîрм 
ïартиöиïатîрнîї демîкратії (наïриклад, 
краóдсîрсингó, ïравîтвîрчиõ ініöіатив).

Ключові слова: нîрмîтвîрчість, 
ïравîтвîрчість, çакîнîтвîрчість, екс-
ïертиçа, ïревентивниé меõаніçм ïрава, 
людськиé вимір.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ðîçãëÿäó 
íîðìîòâîð÷îї ñòàä³ї ïðåâåíòèâíî-
ãî ìåхàí³çìó ïðàâà. Зàçíà÷àºòüñÿ, 
щî íîðìîòâîð÷³ñòü º ñêëàäîâîю 
ïðàâîòâîð÷îñò³ òà ñïðÿìîâàíà íà 
çàïîá³ãàííÿ êîë³ç³ÿì ³ ïðîãàëèíàì 
ïðàâîâîãî ðåãóëюâàííÿ. Ïðèñâÿ÷å-
íî îñîáëèâó óâàãó åêñïåðòèç³ ÿê 
îñíîâíîìó äèíàì³÷íîìó åëåìåíòó 
íîðìîòâîð÷îї ñòàä³ї. Зàïðîïîíîâà-
íî çàхîäè äëÿ ïîêðàщåííÿ ä³ºâîñò³ 
åêñïåðòèçè.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà ðàññìîòðåíèю 
íîðìîòâîð÷åñêîé ñòàäèè ïðåâåíòèâ-
íîãî ìåхàíèçìà ïðàâà. Îòìå÷àåòñÿ, 
÷òî íîðìîòâîð÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ ñî-
ñòàâíîé ïðàâîòâîð÷åñòâà è íàïðàâ-
ëåíî íà ïðåäîòâðàщåíèå êîëëèçèé è 
ïðîáåëîâ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. 
Ïîñâÿщåíî îñîáîå âíèìàíèå эêñïåð-
òèçå êàê îñíîâíîìó äèíàìè÷åñêîìó 
эëåìåíòó íîðìîòâîð÷åñêîé ñòàäèè. 
Ïðåäëîæåíы ìåðы ïî óëó÷шåíèю 
äåéñòâåííîñòè эêñïåðòèçы.

The article is devoted to the rulemak-
ing (norm-making) stage of law preven-
tive mechanism. It is noted that the rule-
making is part of law-making and aims 
to prevent conflicts and gaps in the legal 
regulation. The article draws the special 
attention to the expertise as the main dy-
namic element of the rulemaking stage. 
The measures to improve the efficiency 
of the expertise are proposed.
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В. Луцков,
магістрант 

V кóрсó сóдîвî-адміністративнîгî ôакóльтетó 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська юридична академія»

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА  
ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  

ТА ГРОМАДЯНИНА:  
АНАЛІЗ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Дî 30 вересня 2016 рîкó îснîвнîю 
ôîрмîю çабеçïечення верõîвенства 
Кîнститóöії для çвичаéниõ людеé в 
Україні відïîвіднî дî Закîнó України 
«Ïрî Кîнститóöіéниé Сóд України» 
бóв інститóт кîнститóöіéнîгî çвернен-
ня. 30 вересня 2016 рîкó встóïив ó дію 
Закîн України «Ïрî внесення çмін дî 
Кîнститóöії України (ùîдî ïравîсóд-
дя)». Серед іншîгî даним çакîнîм çа-
ïрîвадæóється нîвиé інститóт ç çаõи-
стó ïрав та свîбîд людини – інститóт 
індивідóальнîї кîнститóöіéнîї скарги, 
ùî дîïîвнює інстрóментаріé населення 
ç çаõистó свîїõ ïрав череç Кîнститó-
öіéниé Сóд України. Череç недîстатню 
деталіçаöію ïîлîæень ïрî даниé ін-
ститóт ó чинніé Кîнститóöії, невисîкó 
дîслідæеність вітчиçняними вченими, 
кîнститóöіéна скарга ïîтребóє більш 
детальнîгî рîçглядó.

Ðіçні асïекти індивідóальнîї кîнсти-
тóöіéнîї скарги дîслідæóвали ó свîїõ 
рîбîтаõ такі вчені-ïравники як І.О. Беç-
çóб, О.В. Бринçанська, А.С. Гîлîвін, 
В.М. Камïî, М.А. Маркóш, А.О. Селі-
ванîв, В.Є. Скîрîмîõа, В.М. Шаïîвал, 
С.В. Шевчóк. Ïрîте, дîсі не бóли ви-
ділені îсîбливîсті данîгî інститóтó та 
не ïрîаналіçîвані ïереваги та недîліки 
данîгî çакîнîдавчîгî нîвîвведення.

Метîю дîслідæення є аналіç чин-
нîгî óкраїнськîгî çакîнîдавства ïрî 
індивідóальнó кîнститóöіéнó скаргó ó 
рîçріçі ïîтенöіéнîї кîристі для люди-
ни і грîмадянина; виявлення мîæливиõ 
ïрîблем ïри реаліçаöії на ïрактиöі та 
ïîшóк шляõів їõ вирішення.

Закîнîдавеöь ó ст. 151.1 Кîнсти-
тóöії України викладає îснîвні ïîлî-
æення ïрî кîнститóöіéнó скаргó так: 
«Кîнститóöіéниé Сóд України вирішóє 
ïитання ïрî відïîвідність Кîнститó-
öії України (кîнститóöіéність) çакîнó 
України çа кîнститóöіéнîю скаргîю 
îсîби, яка вваæає, ùî çастîсîваниé 
в îстатîчнîмó сóдîвîмó рішенні в її 
сïраві çакîн України сóïеречить Кîн-
ститóöії України. Кîнститóöіéна скарга 
мîæе бóти ïîдана ó раçі, якùî всі інші 
наöіîнальні çасîби юридичнîгî çаõистó 
вичерïанî» [1].

З такîгî виçначення мîæна виділи-
ти îснîвні îсîбливîсті індивідóальнîї 
кîнститóöіéнîї скарги. 

Ïî-ïерше, кîнститóöіéнó скаргó, 
çгіднî ç öією статтею, çмîæóть ïîда-
ти «îсîби». У теîретичнîмó асïекті öя 
категîрія містить як ôіçичниõ, так і 
юридичниõ îсіб. Натîмість, ч. 4 ст. 55 
Кîнститóöії України виглядає так: 
«Кîæнîмó гарантóється ïравî çвернó-
тись іç кîнститóöіéнîю скаргîю дî Кîн-
ститóöіéнîгî Сóдó України ç ïідстав, 
óстанîвлениõ öією Кîнститóöією, та ó 
ïîрядкó, виçначенîмó çакîнîм» [1]. Як 
бачимî, ó öіé статті çакîнîдавеöь ви-
кîристîвóє категîрію «кîæен». Згіднî 
ç îôіöіéним тлóмаченням ст. 55 Кîн-
ститóöії України öя категîрія містить 
лише ôіçичниõ îсіб, тîбтî грîмадян 
України, інîçемöів та îсіб беç грîма-
дянства [2]. Òаким чинîм çакîнîдавеöь 
викîристîвóє ó Кîнститóöії України 
ріçні çа îбсягîм ïîняття ùîдî сóб’єк-
тів ïîдання кîнститóöіéнîї скарги. Для 
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такîгî викîристання існóє лише два 
мîæливі ïîяснення. Абî автîри çакîнó 
îтîтîæнюють öі ïîняття, а öе çначить 
ïîмилкó ç тîчки çîрó теîрії ïрава, якó 
неîбõіднî виïравити шляõîм внесення 
çмін дî Кîнститóöії України. Абî æ çа-
кîнîдавеöь диôеренöіює вкаçані ïîнят-
тя і çастîсîвані вîни ó ріçниõ статтяõ 
Кîнститóöії вірнî; тîді, як наслідîк, öе 
îçначає, ùî мîæливість ïîдання юри-
дичними îсîбами (їõ ïредставниками) 
кîнститóöіéнîї скарги не çгадóється 
ó чинніé Кîнститóöії сïеöіальнî, на 
відмінó від çгадóвання ôіçичниõ îсіб. 
У такîмó виïадкó öеé ïідõід çакîнî-
давöя мîæна вваæати îб’єктивнî неви-
ïравданим неîднакîвим ставленням дî 
ріçниõ категîріé îсіб. 

І õîча імîвірнішиé ïершиé варіант, 
адæе ó ïîяснювальніé çаïисöі викî-
ристîвóється саме «індивідóальна кîн-
ститóöіéна скарга» [3], баæанî внести 
çміни дî Кîнститóöії і деталіçóвати 
сóб’єкти ïîдання кîнститóöіéнîї скар-
ги ó відïîвіднîмó çакîні, кîтриé, сïîді-
ваємîсь, неçабарîм бóде рîçрîблениé.

Ðîçглянемî детальніше такîæ і ôîр-
мóлювання «îстатîчне сóдîве рішення» 
та «інші наöіîнальні çасîби юридичнî-
гî çаõистó», які викîристîвóються ó 
ст. 151.1 Кîнститóöії України.

Як вірнî çаçначає О.В. Бринçан-
ська, çаçначені ôîрмóлювання не рîç-
криваються ó çакîнаõ України та є çа-
ïîçиченими ç ч. 1 ст. 35 Кîнвенöії ïрî 
çаõист ïрав людини та îснîвîïîлîæ-
ниõ свîбîд (далі – Єврîïеéська кîн-
венöія) Òак, відïîвіднî дî ч. 1 ст. 35 
Єврîïеéськîї кîнвенöії Єврîïеéськиé 
сóд ç ïрав людини (далі – ЄСÏЛ) мîæе 
брати сïравó дî рîçглядó лише ïісля 
тîгî, як бóлî вичерïанî всі наöіîналь-
ні çасîби юридичнîгî çаõистó, çгіднî іç 
çагальнîвиçнаними ïринöиïами міæна-
рîднîгî ïрава, і вïрîдîвæ шести міся-
öів від дати ïîстанîвлення îстатîчнîгî 
рішення на наöіîнальнîмó рівні. Ïрîте 
ó ïрактиöі ЄСÏЛ такîæ немає єдинîї 
ïîçиöії стîсîвнî тлóмачення ïîняття 
«îстатîчне сóдîве рішення». Òак, рîç-
глядаючи сïравó «Ïîнîмарьîв ïрîти 
України», ó якіé çаявник скарæився 

на ïîрóшення ï. 1 ст. 6 Єврîïеéськîї 
кîнвенöії (ïравî на сïраведливиé сóд), 
яке ïîлягалî ó ïîнîвленні сóдîм стрî-
кó для аïеляöіéнîгî îскарæення ïісля 
сïливó çначнîгî часó та ïîдальшим 
скасóванням рішення сóдó, яке набóлî 
çакîннîї сили, ЄСÏЛ виçнав îстатîч-
ним рішення сóдó ïершîї інстанöії ç îг-
лядó на те, ùî відïîвідач тривалиé час 
не îскарæóвав éîгî та яке ïісля сïли-
вó стрîкó на аïеляöіéне îскарæення 
набóлî çакîннîї сили. У ï. 51 рішення 
ЄСÏЛ ó сïраві «Шагін ïрîти Украї-
ни» як îстатîчне рішення ïî сïраві 
ЄСÏЛ рîçглядав óõвалó Верõîвнîгî 
Сóдó України (далі – Верõîвниé Сóд), 
якîю відмîвленî ó çадîвîленні каса-
öіéнîї скарги (на час рîçглядó сïрави 
Верõîвниé Сóд мав ïîвнîваæення сóдó 
касаöіéнîї інстанöії) [4]. Але ó виïад-
кó ç Кîнститóöіéним Сóдîм України та 
кîнститóöіéнîю скаргîю мîæливі два 
варіанти. Ïершим варіантîм є виçнан-
ня кінöевими рішень сóдів çагальнîї 
юрисдикöії ріçниõ інстанöіé, çа аналî-
гією ç Єврîïеéським Сóдîм ç ïрав лю-
дини. Умîвнî мîæна наçвати öеé варі-
ант «гнóчким». «Жîрстким» варіантîм 
мîæе стати óмîва îбîв’яçкîвîгî ïрî-
õîдæення сïравîю ôіксîванîї кількîсті 
інстанöіé. І õîча для людини та грîма-
дянина краùîю виглядає ïерсïектива 
аналîгії ç Єврîïеéським Сóдîм ç ïрав 
людини, імîвірнішиé дрóгиé варіант. 

Щî стîсóється ôîрмóлювання «інші 
наöіîнальні çасîби юридичнîгî çаõи-
стó», тî тóт такîæ все неîднîçначнî. 
Оскільки термін çаïîçичениé, а çакî-
нó, ùî регóлює інститóт індивідóальнîї 
кîнститóöіéнîї скарги ïîки не існóє, 
çвернемîсь дî ïрактики ЄСÏЛ. Окрім 
сóдів çагальнîї юрисдикöії, для çаõи-
стó ïрав людини існóє інститóт Ом-
бóдсмана. У світлі ïрактики Сóдó не 
вваæається еôективним çасîбîм çаõи-
стó çвернення дî Омбóдсмана (в Укра-
їні – Уïîвнîваæениé Верõîвнîї Ðади 
України ç ïрав людини). Сóд відõилив 
ïîïереднє çаïеречення Урядó та îб-
ґрóнтóвав тим, ùî çаявник не çвернóв-
ся дî Омбóдсмана, îтæе, не вичерïав 
всі налеæні наöіîнальні çасîби ïравî-



105

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

вîгî çаõистó. Ïри öьîмó, Сóд çаçначив, 
ùî ó ïринöиïі çвернення дî Омбóдсма-
на не є îбîв’яçкîвим етаïîм викîри-
стання всіõ наöіîнальниõ çасîбів ïра-
вîвîгî çаõистó [5]. 

Ïитання чи стане Кîнститóöіéниé 
Сóд îбîв’яçкîвîю ланкîю для çвер-
нення ïісля ïîвнîöіннîгî введення 
інститóтó індивідóальнîї кîнститóöіé-
нîї скарги çалеæить від двîõ чинників. 
Ïî-ïерше, від çмістîвнîї наïîвненîсті 
çакîнó, ùî бóде регóлювати даниé ін-
ститóт. Ïî-дрóге, від мети та мîæливî-
сті самîгî ïîстраæдалîгî. Òак, людина 
çмîæе і, вірîгіднî, виявить баæання 
çвернóтися дî Кîнститóöіéнîгî Сóдó 
України ç кîнститóöіéнîю скаргîю, 
якùî бóдóть ïідстави вваæати, ùî çа-
кîн некîнститóöіéниé. Ïрîте, якùî 
такиõ ïідстав немає, îсîба çвернеться 
дî Єврîïеéськîгî Сóдó ç ïрав людини 
ùîдî неïравильнîгî çастîсóвання нîр-
ми ïрава сóдîм. 

Настóïним ïитанням, яке стîсóєть-
ся інститóтó індивідóальнîї кîнститó-
öіéнîї скарги є ïитання свîєчаснîсті 
îскарæення. Òак, ïîдання кîнститóöіé-
нîї скарги мîæливе лише ïісля тîгî, 
як бóлî винесене îстатîчне рішення ó 
сïраві і лише ïісля тîгî, як бóли ви-
кîристані всі інші наöіîнальні çасîби 
юридичнîгî çаõистó. Це îçначає, ùî, 
наïриклад, ó кримінальниõ ïрîвадæен-
няõ вирîк ïîвинен набрати чиннîсті, 
а çначить îсîба, мîæливî, бóде ïîç-
бавлена вîлі. На ïершиé ïîгляд кра-
ùîю ідеєю бóлî б надати мîæливість 
ïîдання кîнститóöіéнîї скарги ùе ïід 
час рîçглядó сïрави ó сóдаõ çагальнîї 
юрисдикöії. Однак в óчасників сóдî-
вîгî ïрîöесó óæе є мîæливість ініöі-
ювати îскарæення некîнститóöіéнîгî 
çакîнó ïід час рîçглядó сïрави ó сóді 
çагальнîї юрисдикöії, ùîïравда, череç 
ïîсередниöтвî сóдді та Верõîвниé Сóд 
України. На æаль, сóддя сóдó çагальнîї 
юрисдикöії має ïрîöесóальнó çаöікав-
леність ó тîмó, ùîб сïрава вирішилась 
швидше. Òîмó він скîріше ïриéме рі-
шення ïрî відмîвó ó ïеревірöі кîнсти-
тóöіéнîсті çакîнó, адæе ïри рîçгляді в 
іншîмó сóді ïîв’яçанîї сïрави, ó тîмó 

числі Кîнститóöіéнîмó, ïрîвадæення 
çóïиняється. Саме тîмó мîæна çаïрî-
ïîнóвати ïîсередниöтвî неçалеæнîгî 
вïîвнîваæенîгî Кîнститóöіéнîгî Сóдó 
України ç рîçглядó ïитань дîстрîкîвî-
гî ïîдання кîнститóöіéнîї скарги.

Очевиднî, ùî тîді навантаæення на 
Кîнститóöіéниé Сóд України çначнî 
çбільшиться, тîмó вартî ввести кате-
гîрію «дîöільнîсті» ïîдання кîнститó-
öіéнîї скарги дî винесення îстатîчнî-
гî рішення сóдîм çагальнîї юрисдикöії. 
«Дîöільність» ó данîмó кîнтексті має 
дві складîвиõ: чи діéснî îсîба çаçнає 
серéîçниõ матеріальниõ та/абî мî-
ральниõ втрат, якùî îстатîчне рішен-
ня сóдó набере чиннîсті; а такîæ чи 
діéснî є ïідстави вваæати, ùî нîрма-
тивнî-ïравîвиé акт, якиé ïланóє îскар-
æити îсîба, має бóти рîçглянóтиé Кîн-
ститóöіéним Сóдîм України на ïредмет 
éîгî кîнститóöіéнîсті. Для вирішення 
öьîгî складнîгî ïитання та çбільшен-
ня гарантіé ïрав людини мîæе бóти 
викîристана сõема, ùî çастîсîвóється 
ó Верõîвнîмó Сóді України та бóде çа-
стîсîвóватись дî внесення відïîвідниõ 
çмін дî ïрîöесóальниõ çакîнів [6]. Òîб-
тî сïîчаткó ïитання дîöільнîсті вирі-
шóє вïîвнîваæениé Кîнститóöіéнîгî 
Сóдó України îднîîсîбîвî, а ó виïадкó, 
якùî він вваæає ïîдання кîнститóöіé-
нîї скарги недîöільним, öе æ ïитання 
вирішóє кîлегія такиõ вïîвнîваæениõ. 
Òака сõема відмінна від óõвалення рі-
шення ïрî відкриття ïрîвадæення ó 
сïраві çа кîнститóöіéним çверненням 
абî кîнститóöіéним ïîданням ó Кîн-
ститóöіéнîмó Сóді України [7]. Адæе 
ó дрóгîмó виïадкó сïравó рîçглядає 
îдраçó кîлегія, а ó виïадкó відмîви – 
óõвалення такîгî рішення винîситься 
на ïленарне çасідання. Очевиднî, ùî 
çадля екîнîмії часó для людини та грî-
мадянина більш îïтимальнîю є сõема 
Верõîвнîгî Сóдó України, ùî не ïеред-
бачає îчікóвань ïленарниõ çасідань.

Òакîæ виникає ïîтреба вирішити 
ïитання ùîдî неîбõіднîсті îбîв’яçкî-
вîгî çалóчення ïрîôесіéнîгî ïравника 
ïри ïîданні індивідóальнîї кîнститó-
öіéнîї скарги. Адæе якùî, наïриклад, 
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çвичаéна ïîçîвна çаява мîæе бóти 
складена é ïîдана ïîçивачем власнî-
рóч, тî ïîдання індивідóальнîї кîн-
ститóöіéнîї скарги ïîтребóє глибîкиõ 
çнань Кîнститóöії України. Наéбільш 
блиçькиé дî рîлі такîгî кîмïетентнî-
гî ïîмічника на сьîгîдні є адвîкат. На 
æаль, сьîгîдні адвîкатóра надає ïере-
вагó ó вивченні нîрмативнî-ïравîвиõ 
актів ïрîöесóальнîгî та галóçевîгî 
матеріальнîгî ïрава (кримінальнîгî, 
öивільнîгî, гîсïîдарськîгî і т.д.), адæе 
ó сóдаõ çагальнîї юрисдикöії рідкî ïî-
силаються на нîрми Кîнститóöії. Òîмó 
мîæе виникнóти неîбõідність ó сïеöі-
аліçîванîмó ïідвиùенні кваліôікаöії 
адвîкатів. Це бóде îïтимальнî як для 
ôіçичниõ îсіб, ùî îскарæóють çакîн, 
адæе вîни îтримають кîмïетентнîгî 
сïеöіаліста, ùî дîïîмîæе çі ствîрен-
ням та аргóментаöією кîнститóöіé-
нîї скарги; так і для Кîнститóöіéнîгî 
Сóдó, ùî бóде îтримóвати çмістîвні та 
налеæним чинîм îôîрмлені кîнститó-
öіéні скарги.

Не мîæна не çгадати é ïрî сïів-
віднîшення кîнститóöіéнîї скарги та 
кîнститóöіéнîгî çвернення ó рîçріçі 
вçаємîçаміннîсті ùîдî çабеçïечення 
ïрав людини та грîмадянина. У çакî-
нîïрîекті виçначається, ùî Кîнститó-
öіéниé Сóд України вирішóє ïитання 
ïрî відïîвідність Кîнститóöії України 
çакîнів України та ó ïередбачениõ нею 
виïадкаõ іншиõ актів, çдіéснює îôіöіé-
не тлóмачення Кîнститóöії України, а 
такîæ інші ïîвнîваæення відïîвіднî 
дî Кîнститóöії України [1]. Ïерелік 
актів, ùîдî якиõ Кîнститóöіéниé Сóд 
України вирішóє ïитання ïрî їõ від-
ïîвідність Кîнститóöії України (кîн-
ститóöіéність), наведениé ó ï. 1 ч. 1 
ст. 150 Кîнститóöії України. Ïîбічнî 
дî інститóтó індивідóальнîї кîнсти-
тóöіéнîї скарги стîсóється çвóæення 
ïîвнîваæень Кîнститóöіéнîгî Сóдó 
України ùîдî тлóмачення çакîнів та 
відïîвіднî îбмеæення ïрав грîмадян 
України, інîçемöів та îсіб беç грîма-
дянства на таке тлóмачення. Òак, ïîв-
нîваæення Кîнститóöіéнîгî сóдó ùîдî 
тлóмачення çакîнів та Кîнститóöії 

України бóлî çвóæенî дî îôіöіéнîгî 
тлóмачення лише Кîнститóöії. Ïричи-
нîю вилóчення такîгî ïîвнîваæення 
Кîнститóöіéнîгî Сóдó України ó ïî-
яснювальніé çаïисöі дî данîгî çакîнó 
вкаçóється те, ùî така ôóнкöія вçагалі 
не властива кîнститóöіéним сóдам чи 
іншим ïîдібним інститóöіям [2]. Ïрî-
те ïîвнîваæення тлóмачити çакîни не 
бóлî ïереданî Верõîвніé Ðаді Укра-
їни чи іншим îрганам дерæавнîї вла-
ди. А îтæе, нараçі грîмадяни України, 
інîçемöі та îсîби беç грîмадянства не 
мîæóть îтримати îôіöіéне тлóмачення 
ïîлîæень тиõ чи іншиõ çакîнів, навіть 
череç ïîсередниöтвî Уïîвнîваæенîгî 
Верõîвнîї Ðади України ç ïрав людини. 
Відïîвіднî, таке çвóæення ïрав людини 
сóïеречить текстó Кîнститóöії, а саме 
ст. 64, çгіднî ç якîю «кîнститóöіéні 
ïрава і свîбîди людини та грîмадянина 
не мîæóть бóти îбмеæені». Саме тîмó, 
якùî якесь ïравî в îсîби çабирається, 
ïîвиннî надаватися ïравî рівнîöінне. 
Заміна мîæливîсті людеé çвертатись 
дî Кîнститóöіéнîгî Сóдó України на 
індивідóальнó кîнститóöіéнó скаргó не 
є ïîвнîöіннîю альтернативîю для грî-
мадян, інîçемöів та îсіб беç грîмадян-
ства, адæе мîæливість çвернення ùîдî 
тлóмачення çакîнів та мîæливість їõ 
скасóвання ïісля викîристання всіõ ін-
шиõ наöіîнальниõ çасîбів юридичнîгî 
çаõистó не є рівнîöінними.

Загалîм інститóт індивідóальнîї 
кîнститóöіéнîї скарги є нîвîвведен-
ням дîвîлі неîднîçначним. У світîвіé 
ïрактиöі даниé інститóт являється ре-
альним інстрóментîм для çаõистó ïрав 
людини та грîмадянина. Але в Україні 
дієвість кîнститóöіéнîї скарги бóде çа-
леæати від декількîõ ôактîрів.

Ïî-ïерше, від відïîвіднîсті ôîрмó-
лювань, викîристаниõ ó Кîнститóöії 
маéбóтньîмó çакîнó, яким бóде регó-
люватися інститóт індивідóальнîї кîн-
ститóöіéнîї скарги, а такîæ від ліквіда-
öії сóïеречнîстеé ó саміé Кîнститóöії. 
Òакîæ ваæливîю бóде відïîвідність 
ïравîвиõ нîрм, викладениõ ó даниõ 
нîрмативнî-ïравîвиõ актаõ, реальнîмó 
викîристанню öьîгî інститóтó. 
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Дрóгим асïектîм є те, ùî для дî-
стрîкîвîгî ïîдання індивідóальнîї 
кîнститóöіéнîї скарги ó критичниõ 
виïадкаõ, ùî ïîтребóють свîєчаснîгî 
çаõистó ïрав людини та грîмадяни-
на є неîбõідність введення інститóтó 
вïîвнîваæениõ Кîнститóöіéнîгî Сóдó 
України. А для ïрîôесіéнîгî îôîрм-
лення та ïîдання кîнститóöіéниõ скарг 
дî Кîнститóöіéнîгî Сóдó України вар-
тî çалóчати адвîкатóрó.

Òакîæ, є неîбõідність якнаéш-
видшîгî ïîвернення ïрава грîмадян 
çвертатись дî Кîнститóöіéнîгî Сóдó 
України (абî іншîгî îрганó, якîмó ïе-
редадóть ïîвнîваæення) ùîдî тлóма-
чення çакîнів. Ненадання такîгî ïрава 
сóïеречить Кîнститóöії, а тîмó ставить 
ïід сóмнів кîнститóöіéність îкремиõ 
ïîлîæень Закîнó України «Ïрî внесен-
ня çмін дî Кîнститóöії України (ùîдî 
ïравîсóддя)».

Òа ïîïри всі ïîтенöіéні негативи 
інститóт індивідóальнîї кîнститóöіéнîї 
скарги наділениé більшîю мірîю ïîçи-
тивними стîрîнами.

Загалîм, всі деталі реаліçаöії ін-
ститóтó індивідóальнîї кîнститóöіéнîї 
скарги çалеæать від відïîвіднîгî çакî-
нó, ùî бóде регóлювати (внесе çміни 
дî іншиõ çакîнів) даниé інститóт. 

Ключові слова: індивідóальна кîн-
ститóöіéна скарга, Кîнститóöіéниé Сóд 
України, кîнститóöіéність, Кîнститó-
öія, ïрава людини та грîмадянина.

Ñòàòòÿ ñïðÿìîâàíà íà äîñë³-
äæåííÿ ³íñòèòóòó ³íäèâ³äóàëüíîї 
êîíñòèòóö³éíîї ñêàðãè ÿê íîâîãî 
³íñòðóìåíòó äëÿ çàхèñòó ïðàâ ëю-
äèíè â Уêðàїí³. У ðîáîò³ áóëî ïðî-
àíàë³çîâàíî ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³ї 
Уêðàїíè щîäî êîíñòèòóö³éíîї ñêàð-
ãè, çîêðåìà щîäî ñóá’ºêò³â ïîäàííÿ 
êîíñòèòóö³éíîї ñêàðãè; ðîçãëÿíóòî 
çì³ñò ôîðìóëюâàíü «îñòàòî÷íå ñó-
äîâå ð³шåííÿ» òà «³íш³ íàö³îíàëüí³ 
çàñîáè юðèäè÷íîãî çàхèñòó»; íàäàíî 
ïðîïîçèö³ї щîäî ë³êâ³äàö³ї ðèçèê³â ç 
ðåàë³çàö³ї öüîãî ³íñòèòóòó íà ïðàê-
òèö³; ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ ïîòåí-
ö³éíîї ó÷àñò³ ïðîôåñ³éíèх ïðàâíèê³â 

òà óïîâíîâàæåíèх Êîíñòèòóö³éíîãî 
Ñóäó Уêðàїíè ïðè ïîäàíí³ êîíñòèòó-
ö³éíîї ñêàðãè òà äåÿê³ ³íш³ àñïåêòè.

Ñòàòüÿ íàïðàâëåíà íà èññëåäî-
âàíèå èíñòèòóòà èíäèâèäóàëüíîé 
êîíñòèòóöèîííîé æàëîáы êàê íîâî-
ãî èíñòðóìåíòà äëÿ çàщèòы ïðàâ 
÷åëîâåêà â Уêðàèíå. Â ðàáîòå áыëè 
ïðîàíàëèçèðîâàíы ïîëîæåíèÿ Êîí-
ñòèòóöèè Уêðàèíы îòíîñèòåëüíî 
êîíñòèòóöèîííîé æàëîáы, â òîì 
÷èñëå â îòíîшåíèè ñóáъåêòîâ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ êîíñòèòóöèîííîé æàëî-
áы; ðàññìîòðåíî ñîäåðæàíèå ôîð-
ìóëèðîâîê «îêîí÷àòåëüíîå ñóäåáíîå 
ðåшåíèå» è «äðóãèå íàöèîíàëüíыå 
ñðåäñòâà ïðàâîâîé çàщèòы»; ïðå-
äîñòàâëåíы ïðåäëîæåíèÿ ïî ëèêâè-
äàöèè ðèñêîâ ïðè ðåàëèçàöèè эòîãî 
èíñòèòóòà íà ïðàêòèêå; ðàññìî-
òðåíы âîïðîñы ïîòåíöèàëüíîãî ó÷à-
ñòèÿ ïðîôåññèîíàëüíых юðèñòîâ è 
óïîëíîìî÷åííых Êîíñòèòóöèîííîãî 
Ñóäà Уêðàèíы ïðè ïîäà÷å êîíñòèòó-
öèîííîé æàëîáы, à òàêæå íåêîòî-
ðыå äðóãèå àñïåêòы.

The article is aimed at research of 
individual constitutional complaint 
institute as a new instrument for the 
protection of human rights in Ukraine. 
The articles deals with analysis of pro-
visions of the Constitution of Ukraine, 
that consist information about constitu-
tional complaint, including subjects of 
the constitutional complaint; it consistes 
review of the content of the words «fi-
nal decision» and «other domestic reme-
dies»; it includes provided proposals for 
the elimination of risks in the implemen-
tation of this institute in practice, the 
issues of the potential involvement of 
legal professionals and authorized the 
Constitutional Court of Ukraine to the 
filing of the constitutional complaint, as 
well as some other aspects.
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ОСОБЛИВИЙ ПРЕДМЕТ УВАГИ У СТАТТІ 142 
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ АБО ЯК ТЕМА ДЕРЖАВНИХ 

КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ СТАЄ ГАРАНТОМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ðеаліçаöія кîнститóöіéнîгî ïринöиïó 
сïраведливîгî та неóïередæенîгî рîç-
ïîділó сóсïільнîгî багатства міæ грî-
мадянами та çабеçïечення інтенсивнîгî 
екîнîмічнîгî рîçвиткó дерæави ïîтре-
бóє раöіîнальнîгî, öільîвîгî та еôектив-
нîгî викîристання óсіõ наявниõ ôінан-
сîвиõ ресóрсів. Неöільîве викîристання 
бюдæетниõ кîштів ïідриває ôінансîвиé 
ôóндамент дерæави, сïричиняє çаéві 
витрати бюдæетó, ó реçóльтаті ôактич-
нî ігнîрóється кîнститóöіéне ïравî на 
óчасть в óïравлінні дерæавними сïрава-
ми. Ваæливість îбранîї теми çóмîвле-
на ôîрмóванням гарантó місöевîгî са-
мîврядóвання çа дîïîмîгîю меõаніçмó 
рîçïîділó кîштів öентральниõ ôîндів. 
У çв’яçкó ç öим çдіéснене дîслідæення 
набóває îсîбливîї актóальнîсті ó кîн-
тексті внóтрішньî-екîнîмічниõ ïрîблем 
України та маéбóтніõ сîöіальнî-екîнî-
мічниõ реôîрм.

Серед наóкîвöів, які дîслідæóвали і 
çрîбили çначниé внесîк ó теîрію рîç-
виткó бюдæетó та бюдæетниõ вçаємî-
віднîсин, відîмі рîбîти В. Баранîвîї, 
І. Заïатрінîї, В. Кравченка, І. Лóнінîї, 
А. Лаврîва, О. Любіча, С. Слóõая, 
В. Ôедîсîва, І. Чóгóнîва та ін. Ïîïри 
наявнó кîгîртó дîслідæень, в Україні 
не вистачає наóкîвиõ ïраöь, ïрисвяче-
ниõ рîçвиткó міæбюдæетниõ віднîсин 
ó сóчасниõ óмîваõ сîöіальнî-екîнîміч-
ниõ ïеретвîрень. Ïîтребóє дîдаткîвîгî 
дîслідæення ïрîблема ствîрення еôек-
тивнîї мîделі міæбюдæетниõ віднîсин 
та її вïлив на ïідвиùення рівня і якîсті 
æиття населення, гарантóвання кîнсти-

тóöіéниõ ïринöиïів óчасті грîмадян в 
óïравлінні дерæавними сïравами.

Мета дîслідæення – вивчити юри-
дичниé асïект ïрîблеми нееôективнî-
гî викîристання міæбюдæетниõ тран-
сôертів та виявити ïравîві шляõи її 
ïîдîлання ó кîнтексті кîнститóöіéнîгî 
ïринöиïó сïраведливîгî та неóïере-
дæенîгî рîçïîділó сóсïільнîгî багат-
ства міæ грîмадянами.

Кîнститóöія України гарантóє 
óчасть дерæави ó ôîрмóванні дîõîдів 
бюдæетів та ôінансîвîї ïідтримки міс-
öевîгî самîврядóвання [5]. Бюдæетниé 
кîдекс України (далі – БКУ) встанîв-
лює ниçкó нîрмативниõ çасîбів ôі-
нансóвання місöевиõ бюдæетів череç 
видатки öентральнîгî бюдæетó, ùî 
çабеçïечóють îкремі види діяльнîсті 
сóб’єктів ôінансîвîгî ïрава [1]. 

Серед міæбюдæетниõ трансôертів, 
ùî ôîрмóють так çванó óчасть дерæа-
ви ó ôîрмóванні дîõîдів місöевîгî са-
мîврядóвання та вîднîчас вистóïають 
свîєрідним гарантîм місöевîгî самî-
врядóвання вартî виділити сóбвенöії на 
каïітальні видатки. Це наéкîнкретніша 
категîрія серед іншиõ, îскільки ó сïів-
віднîшенні ïîнять «каïітальні видатки», 
«міæбюдæетні трансôерти (сóбвенöії)», 
«інші сóбвенöії» (óсі викîристîвóються 
ó ïриïисаõ вітчиçнянîгî çакîнîдавства 
та ствîрюють îкремó теîретичнó ïрî-
блематикó), слід вкаçати на ієрарõіч-
ність їõ ïîбóдîви. Відïîвіднî, сóбвенöії 
на каïітальні видатки – вершина три-
кóтника, каïітальні видатки – îснîва. 
Òîмó сóбвенöіями на каïітальні видатки 
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вваæаються такі міæбюдæетні транс-
ôерти, які викîристîвóються ç ïевнîю 
метîю, а саме – çабеçïечóють іннîва-
öіéнó é інвестиöіéнó діяльність (çîкре-
ма, ôінансóвання каïітальниõ вкладень 
вирîбничîгî і невирîбничîгî ïриçна-
чення; ôінансóвання стрóктóрнîї ïере-
бóдîви нарîднîгî гîсïîдарства та інші 
рîçрîблені ïріîритетні наïрямки рîç-
виткó îкремиõ сôер æиттєдіяльнîсті). 
Виçначення рîçмірó, ïеріîдичнîсті та 
ôîрми виïлат (ôінансîва виçначеність) 
та öільîвîгî наïравлення (кîнкретнî 
виçначена ïрîграма) çдіéснюється îрга-
нîм, ùî ïриéняв рішення ïрî надання 
сóбвенöії.

За даними Ðаõóнкîвîї ïалати Укра-
їни недîстатнє ôінансóвання на місöе-
вîмó рівні сïîстерігається саме ó сôері 
інвестиöіéниõ та іннîваöіéниõ ïрîектів 
грîмадськîсті (блиçькî 3-5%) [3; 4]. 
Ïриçначення та ïîдальшиé рîçïîділ 
сóбвенöіé на каïітальні видатки çóстрі-
чає чималî çакîнîдавчиõ неîбґрóнтîва-
нîстеé. Òак, ïîïри кîнкретнó нîрматив-
нî-ïравîвó регламентаöію ïриçначень 
іншиõ öільîвиõ сóбвенöіé (наïриклад, 
Ïîстанîви Кабінетó Міністрів України 
«Деякі ïитання надання îсвітньîї сóб-
венöії ç дерæавнîгî бюдæетó місöевим 
бюдæетам» від 14 січня 2015 рîкó [2], 
«Ïрî çатвердæення Ïîрядкó та óмîв 
надання сóбвенöії ç дерæавнîгî бюдæе-
тó місöевим бюдæетам на віднîвлення 
(бóдівниöтвî, каïітальниé ремîнт, ре-
кîнстрóкöію) інôрастрóктóри ó Дîне-
öькіé та Лóганськіé îбластяõ» від 29 
квітня 2015 рîкó [12]), ïîрядîк надан-
ня і нараõóвання сóбвенöії на рîçвитîк, 
ïередбачениé виключнî ó БКУ, Ïîста-
нîві Кабінетó Міністрів України «Ïрî 
çатвердæення Ïîрядкó ïерераõóвання 
міæбюдæетниõ трансôертів» [11], а та-
кîæ дîкóментаöією на рівні місöевîгî 
самîврядóвання. Зрîçóмілî, ùî регóлю-
вання îбмеæóється лише çагальними 
ïринöиïами, õîча îднîчаснî нагîлî-
шóється, ніби öе дасть çмîгó óникнó-
ти рîçïîрîшення бюдæетниõ кîштів, 
сóттєвî ïідвиùити еôективність їõ ви-
кîристання é îднîчаснî дîсягти мети 
ùîдî çабеçïечення сîöіальнî-екîнîміч-

нîгî рîçвиткó регіîнó. Втім îчевиднî, 
ùî регóлювання çагальними ïриïисами 
абî çалишкîвим метîдîм çóмîвлює від-
несення витрат на рîçвитîк регіîнів на 
дрóгîрядниé ùабель ïîтрібниõ дîõîдів 
(ріçниöя міæ ôінансîвîю сïрîмîæністю 
та видаткîвими ïîвнîваæеннями ïрîі-
люстрîвана ó Дîдаткó 1).

Закîнîдавеöь не ïриõîвóє ігнîрóван-
ня рîçвиткó місöевиõ іннîваöіé. Аналі-
çóючи Закîни України «Ïрî Дерæав-
ниé бюдæет України 2015» [7] та «Ïрî 
Дерæавниé бюдæет України 2016» [8], 
мîæна ïîбачити, ùî дîõідна частина 
місöевиõ бюдæетів ó частині дерæав-
ниõ каïітальниõ видатків, ùî рîçïîді-
ляються Кабінетîм Міністрів України, 
ó 2016 рîöі скîрîтилась на 109,18 млн 
грн (4,8%). У кîнтексті надання іншиõ 
міæбюдæетниõ трансôертів баçîва дî-
таöія вïала більш ніæ на 90% (55 млрд 
грн). Ðаçîм ç тим, 95% міæбюдæетниõ 
трансôертів ïриçначаються на îснîві 
çакîнîдавчî виçначениõ ïравил, інші 
5% – врóчнó на місöевîмó рівні. Ðîç-
ïîділ îбсягів сóбвенöіé на каïітальні 
видатки çдіéснюється ó більшіé мірі 
îстаннім сïîсîбîм рîçïîділó та çа на-
стóïними критеріями: чисельність на-
селення регіîнó, çгіднî ç яким îбсяги 
сóбвенöіé рîçïîділяються ïрîïîрöіéнî 
міæ óсіма регіîнами (70% çагальнîгî 
îбсягó); рівень сîöіальнî-екîнîмічнîгî 
рîçвиткó çа ïîкаçникîм валîвîгî регі-
îнальнîгî ïрîдóктó на дóшó населення 
в абсîлютнîмó çначенні, çгіднî ç яким 
îбсяги сóбвенöіé рîçïîділяються міæ 
îкремими регіîнами ó ïîрядкó, вста-

Додаток 1. Сформовано автором
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нîвленîмó Кабінетîм Міністрів Украї-
ни (30% çагальнîгî îбсягó). 

Відïîвіднî дî Закîнó України «Ïрî 
внесення çмін дî Бюдæетнîгî кîдексó 
України ùîдî дерæавниõ інвестиöіé-
ниõ ïрîектів» [6], рîçïîділ дерæавниõ 
каïітальниõ вкладень, наïриклад, для 
реаліçаöії нîвиõ дерæавниõ інвестиöіé-
ниõ ïрîектів çдіéснюється çа óмîви, 
ùî ó меæаõ çагальнîгî îбсягó дерæав-
ниõ каïітальниõ вкладень на ïланî-
виé бюдæетниé ïеріîд не менше 70% 
сïрямîвóватиметься на ïрîдîвæення 
(çавершення) реаліçаöії рîçïîчатиõ дер-
æавниõ інвестиöіéниõ ïрîектів відïîвід-
нî дî ïланів їõ реаліçаöії та стрîків вве-
дення в ексïлóатаöію îснîвниõ çасîбів. 

На îснîві аналіçó нîрмативнî-ïра-
вîвîгî регóлювання меõаніçмів надан-
ня, îтримання і викîристання сóбвен-
öіé на каïітальні видатки та ïрактикó 
її çастîсóвання ïрîтягîм трьîõ îстан-
ніõ рîків – îчевиднîю є тенденöія дî 
ïîвтîрення ниçки îднакîвиõ ïîрóшень 
ôінансîвîї та бюдæетнîї дисöиïліни. 
Òак, вартî виîкремити настóïні наéïî-
ширеніші ïîрóшення:

1. Включення дî вартîсті рîбіт та 
ïîслóг неîбґрóнтîваниõ витрат ç ïри-
дбання матеріалів, ексïлóатаöії машин 
і меõаніçмів тîùî.

2. Включення îбласними дерæавни-
ми адміністраöіями дî ïерелікó îб’єк-
тів çа відсóтнîсті ïîçитивнîгî виснîв-
кó кîмïлекснîї дерæавнîї ексïертиçи 
ïрîектів бóдівниöтва (відïîвіднî дî 
Закîнó України «Ïрî çатвердæення 
Ïîрядкó дерæавнîгî ôінансóвання ка-
ïітальнîгî бóдівниöтва» [10]).

3. Завиùення îбсягів викîнаниõ рî-
біт та наданиõ ïîслóг.

4. Включення дî ïереліків îб’єктів 
ç îбсягîм ôінансóвання, виçначеним 
на ïідставі çастарілîї ïрîектнî-кîштî-
риснîї дîкóментаöії.

5. Оïлата рîбіт, не ïередбачениõ 
ïрîектнî-кîштîриснîю дîкóментаöією.

6. Заниæення вартîсті активів, 
ствîрениõ çа кîшти сóбвенöії, внаслі-
дîк неçабеçïечення ç бîкó керівників 
та гîлîвниõ бóõгалтерів çбереæення 
маéна та дîтримання вимîг çакîнîдав-

чиõ актів ùîдî ïîрядкó ведення бóõ-
галтерськîгî îблікó.

7. Ïîрóшення рîçïîрядниками дер-
æавниõ кîштів вимîг Закîнó України 
«Ïрî çдіéснення дерæавниõ çакóïі-
вель» [13].

Крім öьîгî, відсóтність ó дîгîвîраõ, 
óкладениõ çамîвниками ç ïеремîæöем 
кîнкóрсó (генïідрядникîм), вимîги ùîдî 
дîкóментальнîгî ïідтвердæення викî-
навöями рîбіт вартîсті викîристаниõ ма-
теріальниõ ресóрсів та витрат ç ексïлóа-
таöії машин і меõаніçмів, óнемîæливлює 
дієвиé кîнтрîль çа їõ викîристанням ç 
бîкó çамîвника та ïриçвîдить дî ïриïи-
сîк îбсягів і вартîсті викîнаниõ рîбіт. 

Ðаçîм ç тим, неîбõідність реôîрмóван-
ня та óдîскîналення меõаніçмó надання 
та викîристання сóбвенöіé на каïітальні 
видатки îбóмîвлюється вïливîм рîçмірó 
îстанніõ на сîöіальні та екîнîмічні ïрî-
öеси ó регіîнальнîмó рîçріçі. Якùî ïîрів-
нювати îбсяги сóбвенöіé ç дерæавнîгî 
бюдæетó місöевим бюдæетам, виділені ó 
2011 рîöі, ó ïîрівнянні ç 2015 рîкîм, тî 
ïîбачимî, ùî вîни вирîсли більш, ніæ ó 
1,5 раçа. Зрîçóмілî, ùî öя тенденöія îбó-
мîвлює актóальність данîгî ïитання та 
неîбõідність éîгî детальнîгî дîслідæен-
ня. (Обсяг міæбюдæетниõ трансôертів, 
наданиõ ç дерæавнîгî бюдæетó місöевим 
бюдæетам, ïрîілюстрîванî ó Дîдаткó 2). 

Додаток 2. (Побудовано за даними 
Висновків Рахункової палати України 
щодо виконання Державного бюджету 

України за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.)
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Слід çаçначити такîæ, ùî в óмî-
ваõ ниçькîї ôінансîвîї çабеçïеченîсті 
місöевиõ бюдæетів сóбвенöії ç дер-
æавнîгî бюдæетó дають мîæливість 
рîçв’яçóвати гîстрі ïрîблеми сîöіаль-
нî-екîнîмічнîгî рîçвиткó сіл, селиù, 
міст, îбласниõ öентрів, ïîкраùóвати 
їõ інвестиöіéнó ïривабливість для çа-
лóчення дîдаткîвиõ інвестиöіé, ствî-
рювати дîдаткîві рîбîчі місöя та дî-
сягати ïîвнîї ïрîдóктивнîї çаéнятîсті 
населення, ïідвиùóючи дîõîди грîма-
дян. За кîшти сóбвенöіé, відïîвіднî дî 
Закîнó України «Ïрî стимóлювання 
рîçвиткó регіîнів» [14] та Дерæавнîї 
стратегії регіîнальнîгî рîçвиткó на ïе-
ріîд дî 2020 р. [9], ствîрюються óмîви 
для динамічнîгî, çбалансîванîгî сîöі-
альнî-екîнîмічнîгî рîçвиткó регіîнів 
України, çабеçïечóється викîнання 
дерæавниõ і регіîнальниõ ïрîграм сî-
öіальнî-екîнîмічнîгî та кóльтóрнîгî 
рîçвиткó. Ці кîшти, як свідчать реçóль-
тати багатьîõ дîслідæень, сïрияють 
вирішенню ïитань екîлîгічнîї беçïеки, 
мîдерніçаöії трансïîртнîї інôрастрóк-
тóри, ïідвиùенню рівня та якîсті æит-
тя населення. 

Ðеçóльтати аóдитîрськиõ ïеревірîк 
дîвîдять, ùî еôективність та реçóльта-
тивність викîристання кîштів сóбвен-
öіé не дóæе висîка, а îтæе мета, на 
якó виділяються ç дерæавнîгî бюдæетó 
кîшти сóбвенöіé, не дîсягається. Ана-
ліç ïричин тініçаöії та нееôективнîсті 
ó викîристанні сóбвенöіé на рîçвитîк 
регіîнів свідчить, ùî öі ïрîблеми вини-
кають як ç вини îрганів місöевîгî самî-
врядóвання, так і ç вини öентральниõ 
îрганів викîнавчîї влади. Дîслідæóю-
чи ïîвнîваæення öентральниõ îрганів 
викîнавчîї влади ó меæаõ рîçïîділó 
кîштів (дî óваги брались ïîвнîваæен-
ня як Кабінетó Міністрів України, так і 
іншиõ міністерств та відîмств – гîлîв-
ниõ рîçïîрядників кîштів), виîкрем-
ленî такі неîбõідні çаõîди вïливó та 
метîди реôîрмóвання:

1. Неîбõідність рîçрîбки якіснî нî-
виõ ïîрядків та óмîв надання сóбвенöіé 
на рîçвитîк ç öентральнîгî бюдæетó 
місöевим бюдæетам, відïîвіднî дî вимîг 

Бюдæетнîгî кîдексó України. Аргóмен-
тóючи тим, ùî чинні ïîрядки та óмîви 
надання сóбвенöіé, çатвердæені Кабі-
нетîм Міністрів України, дîçвîляють 
викîристîвóвати надані кîшти на ті æ 
öілі, ïередбачені іншими сóбвенöіями. 
Òаким чинîм ïріîритетні наïрями ôі-
нансóвання не îтримóють æîднîї мате-
ріальнîї ïідтримки, і сóчасна індóстрія, 
рîçвитîк мîрськîгî гîсïîдарства та ма-
шинîбóдóвання, ексïîртîîрієнтîванîгî 
сóднîбóдóвання та сóміæниõ галóçеé, 
висîкîïрîдóктивнîгî аграрнîгî вирîб-
ниöтва, рîçбóдîва та мîдерніçаöія тран-
сïîртнîї інôрастрóктóри не îтримóють 
æîднîгî ôінансîвîгî çабеçïечення, а, 
відïîвіднî, і ïîдальшîгî óдîскîналення.

2. Виçначення наïрямів рîçïîділó 
сóбвенöіé на рîçвитîк ç óраõóванням 
та çаçначенням ïріîритетів і критеріїв, 
ùî óбеçïечить кîшти від рîçïîрîшен-
ня та ôінансóвання дрóгîрядниõ öілеé 
рîçвиткó.

3. Ïри çатвердæенні ïîрядкó ви-
кîристання кîштів неîбõіднî кîнкре-
тиçóвати наïрями ïî кîæнîмó îб’єктó 
на вигîтîвлення ïрîектнîї дîкóмента-
öії чи на викîнання кîнкретниõ бóді-
вельнî-мîнтаæниõ рîбіт. Неîбõідним є 
чіткиé рîçïîділ öільîвîгî ïриçначення 
кîштів сóбвенöії.

Закîнîдавча регламентаöія ïîвнîва-
æень міністерств та відîмств – гîлîв-
ниõ рîçïîрядників кîштів, – має çаçна-
ти якіснîгî реôîрмóвання ó кîнтексті 
викîристання наданиõ кîштів, а саме:

1. На нîрмативнîмó рівні слід ïеред-
бачити системó çвітів ïî öільîвîмó викî-
ристанню наданиõ кîштів, аби óникнóти 
çастîсóвання недîскîналîгî ïîрядкó ïе-
рераõóвання сóбвенöіé, якиé містить не-
ïрîçîриé та грîміçдкиé меõаніçм ïрîве-
дення çа кîшти сóбвенöіé вçаємîçаліків 
міæ óчасниками рîçраõóнків.

2. Ðîçмеæóвати надання та викîри-
стання сóбвенöіé на рîçвитîк ó часîвиõ 
рамкаõ, рîçділивши неîбõідні витрати 
ïî кварталаõ, відïîвіднî дî ïîставлениõ 
ïріîритетів. Вваæаю, ùî çаïрîïîнîвана 
реôîрма çдатна óбеçïечити від нерів-
нîмірнîгî рîçïîділó дерæавниõ кîштів 
на місöевîмó рівні, адæе îснîвне накî-
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ïичення надõîдæень ó дрóгîмó ïівріччі 
рîкó ствîрює óмîви неïрîгнîçîванîсті 
ôінансóвання видатків та несвîєчасне 
îсвîєння бюдæетниõ кîштів.

3. Для кîæнîгî ïріîритетó – ви-
çначення наïрямó сïрямóвання ç вра-
õóванням часîвиõ îбмеæень. У данîмó 
виïадкó éдеться ïрî неîбõідність виді-
лення наïрямó сïрямóвання кîштів ó 
наéкîрîтшиé термін, адæе çвîлікання 
ó данîмó кîнтексті, беçóмîвнî, ïриçве-
де дî ôактичнîгî ôінансóвання лише ó 
дрóгîмó ïівріччі, ùî óскладнює ïрîöес 
îсвîєння îтриманиõ кîштів, свîєчасне 
викîнання бóдівельнî-мîнтаæниõ рîбіт 
та стає ïричинîю ïîстіéниõ çалишків не-
îсвîєниõ кîштів на раõóнкаõ ó рîçïîряд-
ників кîштів та çамîвників бóдівниöтва.

Òреба çаóваæити, ùî сóбвенöії на 
рîçвитîк як міæбюдæетниé інстрóмент 
регóлювання та стабіліçаöії, ó більшî-
сті виïадків не виïравдîвóють свîгî 
ïриçначення ç вини саме місöевиõ îр-
ганів влади – рîçïîрядників кîштів. 
Вваæаємî çа неîбõідне виîкремити 
настóïні наïрямки реôîрмóвання ó 
кîнтексті рîçïîділó кîштів місöевими 
îрганами влади:

1. Задля óникнення несвîєчаснîгî 
ôінансóвання ïóскîвиõ îб’єктів, слід 
çабеçïечити та ïередбачити îбîв’яçîк 
місöевиõ îрганів влади ùîдî дîтри-
мання вимîг, çатвердæениõ Кабінетîм 
Міністрів України, ïîрядків ïрî ôîрмó-
вання ïереліків îб’єктів та їõ сïівôінан-
сóвання çа кîшти місöевиõ бюдæетів.

2. Дîтримóватись ïравила ïîïере-
дньîї регламентаöії îснîвниõ наïря-
мів викîристання сóбвенöії ó ïрîек-
тнî-кîштîрисніé дîкóментаöії, адæе 
ó виïадкó її відсóтнîсті дî ïерелікó 
îб’єктів включаються нîві îб’єкти, які 
óïрîдîвæ рîкó кîригóються та óтîч-
нюються. Це веде дî рîçïîрîшення 
кîштів, ниçькîгî рівня îсвîєння, рîстó 
неçавершенîгî бóдівниöтва та ниçькîї 
çдачі ïóскîвиõ îб’єктів.

3. Свîєчаснî реєстрóвати ôінансîві 
çîбîв’яçання, не çатримóвати óкладен-
ня дîгîвîрів на викîнання рîбіт чи на-
дання ïîслóг, дîтримóватись ïередба-
чениõ дîгîвîрами óмîв.

4. Заïîбігати систематичнîмó ôîр-
мóванню çначниõ сóм çалишків на ра-
õóнкаõ рîçïîрядників і îдерæóвачів кî-
штів, які вïрîдîвæ тривалîгî часó не 
викîристîвóються.

З îглядó на те, ùî сóбвенöії на рîç-
витîк частî сïрямîвóються не лише на 
каïітальні (бóдівниöтвî, рекîнстрóк-
öія), а é на ïîтîчні (ïîтîчниé ремîнт, 
óтримання îб’єктів кîмóнальнîї влас-
нîсті) видатки, на мîю дóмкó, дîöільнî 
ïередбачити граничні нîрми сïрямó-
вання регіîнîм кîштів çа тими наïрям-
ками, кîтрі çабеçïечóють іннîваöіéнó 
мîдель рîçвиткó екîнîміки регіîнó (на-
ïриклад, 10% виділенîгî ресóрсó).

Оскільки стрóктóра і динаміка 
втрат як місöевîгî, так і öентральнîгî 
бюдæетів ïîтребóє внóтрішньîї вçає-
мîдії та скерîванîсті, неîбõідна чіт-
ка регламентаöія îснîвниõ наïрямів 
ïîлітики рîçвиткó регіîнів дерæави, 
ïîтрібнî çаïрîïîнóвати нîвó ïарадиг-
мó óïравління öентраліçîваними та 
деöентраліçîваними ôîндами, «ïîтріб-
на îрієнтаöія не на îсвîєння бюдæет-
ниõ кîштів, а на ствîрення öіннîстеé 
для çаöікавлениõ стîрін» [15]. Наéгî-
лîвнішим наïрямкîм öієї ïарадигми 
вваæаю налеæне виçначення ïîняття 
сóбвенöіé на каïітальні видатки ó нîр-
мативнî-ïравîвîмó ïîлі та óдîскîна-
лення меõаніçмó надання та рîçïîділó 
відïîвідниõ кîштів.

Ключові слова: бюдæет, дерæав-
ні каïітальні вкладення, міæбюдæетні 
трансôерти, сóбвенöії на каïітальні ви-
датки.

Ñòàòòÿ îхîïëюº ïðåäìåòíå, 
äîêòðèíàëüíå òà ñòàòèñòè÷íå äî-
ñë³äæåííÿ юðèäè÷íîãî àñïåêòó ïðî-
áëåìè íååôåêòèâíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ ì³æáюäæåòíèх òðàíñôåðò³â òà 
âèÿâëåííÿ ïðàâîâèх шëÿх³â її ïîäî-
ëàííÿ ó êîíòåêñò³ êîíñòèòóö³éíîãî 
ïðèíöèïó ñïðàâåäëèâîãî òà íåóïå-
ðåäæåíîãî ðîçïîä³ëó ñóñï³ëüíîãî áà-
ãàòñòâà ì³æ ãðîìàäÿíàìè Уêðàїíè.

Ñòàòüÿ îхâàòыâàåò ïðåäìåòíîå, 
äîêòðèíàëüíîå è ñòàòèñòè÷åñêîå 
èññëåäîâàíèå юðèäè÷åñêîãî àñïåêòà 
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ïðîáëåìы íåэôôåêòèâíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ìåæáюäæåòíых òðàíñôåð-
òîâ è âыÿâëåíèå ïðàâîâых ïóòåé åå 
ïðåîäîëåíèÿ â êîíòåêñòå êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðèíöèïà ñïðàâåäëèâîãî è 
íåïðåäâçÿòîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îáщå-
ñòâåííîãî áîãàòñòâà ìåæäó ãðàæ-
äàíàìè Уêðàèíы.

The article covers the substantive, 
doctrinal and statistical study of the 
legal aspects of the problem of inter-
governmental transfer’s inefficient use 
and the identification of legal ways to 
overcome it in the context of the consti-
tutional principle of a fair and impar-
tial distribution of social wealth among 
citizens of Ukraine.
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКТРИН 
ПРИРОДООХОРОННОГО ПРАВА

Ïî-ïерше, ïравîва дîктрина є îс-
нîвîю рîçвиткó юридичнîї наóки, 
ç’ясîвóє çагальниé наïрям і вектîр 
рîçвиткó ïравîтвîрчîсті. Однîчас-
нî іç öим öя категîрія є îснîвним 
чинникîм óïîрядкóвання сóсïільниõ 
віднîсин, îскільки відîбраæає систе-
мó ïîглядів ïравîçнавöів на дерæав-
нî-ïравîві явиùа. Ïитання сóтнîсті 
ïравîвиõ дîктрин є ваæливим як ó те-
îретичніé, так і в ïрактичніé ïлîùині 
череç їõ вïлив на діяльність ïравîвîї 
системи та ïравîîõîрîнниõ îрганів. 
Ïî-дрóге, сьîгîдні в істîрії дерæави і 
ïрава накîïичена çначна кількість ріç-
ниõ теîріé, кîнöеïöіé, ідеé ç ïравîвîї 
îõîрîни ïрирîди, які сôîрмóлювались 
ó ïрîöесі істîричнîгî рîçвиткó юри-
дичнîї наóки. Осîбливиé інтерес ви-
кликав ïеріîд існóвання Ðадянськîї та 
неçалеæнîї України, ïрîтягîм якîгî 
ïравîві дîктрини ïрîéшли стадії ôîр-
мóвання, станîвлення é рîçвиткó. Цеé 
масив рîçрîбîк ïîтребóє свîгî деталь-
нîгî вивчення, систематиçаöії та виді-
лення ïîçитивнîгî дîсвідó.

Аналіç ïóблікаöіé ïîкаçóє наявність 
двîõ îсîбливîстеé наóкîвîї літератóри. 
Ïî-ïерше, öе çначна кількість дîслі-
дæень, ïрисвячениõ дîктринам, їõ çмі-
стó, ôóнкöіям і місöю в системі дæерел 
(ôîрм ïрава), дî якиõ неîбõіднî çараõó-
вати ïраöі С.С. Алєксєєва, С.В. Бîшнî, 
С.Д. Гóсарева, Ðене Давида, О.В. За-
éчóка, Д.А. Керімîва, М.І. Кîçюбри, 
В.В. Лаçарева, С.В. Лиïня, М.М. Мар-
ченка, О.Г. Мóрашева, Г.І. Мóрîмöе-
ва, В.С. Нерсесянöа, Н.М. Оніùенкî, 
Н.М. Ïарõîменкî Л.Й. Ïетраæиöькîгî, 
О.Ô. Скакóн та ін. У свîю чергó, ïри-
рîдîîõîрîнним дîктринам ïрисвячена 
çначнî менша кількість рîбіт, дî якиõ 

мîæна ùараõóвати рîçрîбки В.І. Ан-
дреéöева, А.Ï. Гетьмана, В.К. Гри-
гîрьєва, М.Д. Каçанöева, Б.В. Кіндю-
ка, О.С. Кîлбасîва, В.В. Кîстиöькîгî, 
В.Л. Мóнтяна, В.Ï. Неïиéвîди, М.О. Ðî-
çóмнîгî, В.І. Семчика, Þ.С Шемшó-
ченка. Виõîдячи іç öьîгî, дîöільнî 
рîçглянóти çміст та îснîвні наïрями 
дîслідæень, ïîв’яçаниõ іç дîктринами 
ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава.

Метîю статті є систематиçаöія наó-
кîвîї літератóри, ïрисвяченîї дîктри-
нам ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава.

Ïрîöес ôîрмóвання ïрирîдîîõîрîн-
ниõ дîктрин ïрîéшîв тривалиé і склад-
ниé істîричниé рîçвитîк. Значниé 
вïлив на ôîрмóвання öієї категîрії ви-
явили çагальні рîçрîбки ó сôері теîрії 
ïрава, які дали çмîгó сôîрмóлювати її 
сóтність та îснîвні õарактерні риси. 
Ïîява дîктринальниõ óчень ïîв’яçана 
ç Давнім Ðимîм, кîли ó ïраві çначнó 
рîль відігравала релігія, ùî давалî 
ïравî æерöям трактóвати é винîсити 
рішення ç ріçниõ сïîрів. Як відîмî, ç 
ІІІ ст. дî н. е. в Давньîмó Ðимі çарîдæó-
ється світська юрисïрóденöія ó çв’яçкó 
ç ïóблічним викладенням римськîгî 
ïрава îдним іç ïîнтиôіків – Òиберієм 
Кîрóнкарієм. У çв’яçкó ç öим ïіçнання 
ïрава більше не бóлî мîнîïîлією æер-
öів і ïанівнîгî класó ïатриöіїв, сталî 
відкритим для всіõ категîріé римськиõ 
грîмадян. Надалі теîретичні рîçрîбки 
ïравîвîї дîктрини îтримали рîçвитîк ó 
ïраöяõ середньîвічниõ канîністів і вче-
ниõ шкîли глîсатîрів і ïîстглîсатîрів. 
Значниõ óсïіõів ó наóкîвиõ дîслідæен-
няõ стîсîвнî дîктрин дîсягли юристи 
в дîревîлюöіéніé Ðîсії: М.М. Кîркó-
нîв, Д.Д. Грім, М.М. Ðенненкамïô, 
М.А. Гредескóл, В.М. Хвîстîв.



116

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

Неçваæаючи на ріçнîманіття ïідõîдів 
дî виçначення ïîняття ïравîвîї дîктри-
ни, ïід öією категîрією О.Ô. Скакóн рî-
çóміє системó, ùî містить кîнöеïтóальнî 
îôîрмлені ідеї, які рîçрîблені вченими 
ç метîю вдîскîналення çакîнîдавства, 
óсвідîмлені сóсïільствîм і ïідтримані 
дерæавîю [1, с. 221]. На дóмкó С.І. Мак-
симîва, ïравîва дîктрина є ôенîменîм, 
ùî максимальнî має ïîєднóвати наóкîві 
рîçрîбки ç ïрактикîю ствîрення é çа-
стîсóвання ïрава, враõîвóючи ïри öьî-
мó як кîнтекст ïравîвîї кóльтóри, так і 
вïлив îснîвниõ чинників рîçвиткó сó-
сïільства çагалîм. Як çаçначає І.В. Се-
меніõін, мîæливість викîристання 
ïравîвîї дîктрини ó ïравîçастîсîвніé 
ïрактиöі виïливає іç самîї ïрирîди – 
сóтнîсті öьîгî ôенîмена, ùî має двî-
їстиé, теîретикî-ïрикладниé õарактер. 
У свîю чергó, Ò.Н. Нешатаєва вваæає, 
ùî дîктрина є дæерелîм çнань і мîæе 
бóти викîристана в сóдîвіé ïрактиöі в 
ïîрядкó аналîгії çакîнó абî аналîгії ïра-
ва çа наявнîсті ïрîгалин çакîнîдавства. 
Отæе, ïравîва дîктрина є ôóндамен-
тальним елементîм ïравîвîї системи, 
ùî îõîïлює кîнöеïтóальні ідеї, теîрії та 
ïîгляди стîсîвнî ïрава çагалîм та îкре-
миõ éîгî явиù. Іç öьîгî ïîглядó ïрирîдî-
îõîрîнні ïравîві дîктрини, неçваæаючи 
на всі відміннîсті істîричнîгî рîçвиткó, 
містять кîнöеïöії, теîрії, ïîгляди наóкîв-
öів, які баçóються на çагальнîнаóкîвиõ 
дîслідæенняõ. За таким сöенарієм ïрî-
õîдив рîçвитîк ïрирîдîîõîрîнниõ дîк-
трин на óкраїнськиõ çемляõ від ïершиõ 
ïримітивниõ ïîлîæень, ùî відîбраæені 
в традиöіяõ, çвичаяõ, ïравилаõ, дî наó-
кîвî îбґрóнтîваниõ ïîлîæень, на îснî-
ві якиõ відбóвається ïрîöес ствîрення 
ïрирîдîîõîрîннîгî çакîнîдавства. Викî-
ристîвóючи õрîнîлîгічниé ïринöиï, рîç-
витîк наóкîвîї літератóри, ïîв’яçанîї ç 
рîçрîбкîю öієї категîрії, мîæна ïîділити 
на чîтири етаïи: а) çагальнîнаóкîвиé; 
б) ïîчаткîвиé; в) çагальнîтеîретичниé 
і галóçевиé ó рамкаõ радянськîї мîделі; 
г) дîктрини ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава в 
неçалеæніé Україні.

І. На çагальнîнаóкîвîмó етаïі дî-
слідники рîçглядали ïитання îõîрîни 

рідкісниõ ïрирîдниõ îб’єктів і деякиõ 
видів тварин, риб, кількість якиõ ïîчала 
çменшóватись дî критичнîгî çначення. 
Ïрикладîм такиõ дîслідæень є рîбî-
та І.Ï. Бîрîдіна, ïрисвячена ствîрен-
ню Хîртиöькîгî çаïîвідника 1912 р., 
А.А. Браóнера стîсîвнî îõîрîни кîрис-
ниõ ïтаõів і тварин 1899 р., Ï.А. Òóт-
кîвськîгî, якиé вивчав традиöії îõîрî-
ни лісів ó 1893 р., Н.Ô. Сóнöîва, якиé 
ïрîвîдив ó Харкîві в 1898 р. «святî де-
ревîнасадæення». Значниé вклад ó рîç-
рîблення ïрирîдîîõîрîнниõ дîктрин, 
ïîв’яçаниõ іç çемлею, вніс видатниé 
óчениé В.В. Дîкóчаєв, якиé ó 1883 р. 
видав книгó «Ðóськиé чîрнîçем». Од-
нією ç ïершиõ мîнîграôіé, виданиõ 
на Україні ó 1914 р., де відîбраæенî 
дîктрини îõîрîни çемлі, стала рîбî-
та В.І. Òалієва «Оõîрîняéте ïрирîдó», 
видана в Харкîві. Ïіçніше öеé óчениé 
дîслідæóвав дîсвід рîбîти «Дîкóчаєв-
ськîї дîсліднîї станöії» ç îõîрîни ґрóн-
тів, на якіé вивчалися éîгî дîктрини 
бîрîтьби ç ерîçією. У öеé істîричниé 
ïеріîд Ï.А. Òóткîвським ïрîвîдились 
дîслідæення стîсîвнî îчистки викидів 
в атмîсôерó та ïрîмислîвиõ відõîдів, 
які відîбраæенî в рîбîті 1893 р. «Ïрî 
óтиліçаöію ôабричниõ відõîдів». Інтерес 
викликає та îбставина, ùî в 1878 р. 
îдин іç виïóсків æóрналó «Здîрîв’я» 
бóв ïîвністю ïрисвячениé ïитанням 
ïрîтидії ïрîöесам çабрóднення річîк. 
Отæе, ó öеé істîричниé ïеріîд ïрîведе-
ні наóкîві дîслідæення, на îснîві якиõ 
надалі ïîчалîся ствîрення ïравîвиõ 
ïрирîдîîõîрîнниõ дîктрин.

ІІ. Ïîчаткîвиé етаï рîçрîбки юри-
дичниõ дîктрин ó сôері îõîрîни ïри-
рîди ïриïадає на ïеріîд 1919–1960 рр. 
Ïîява наóкîвиõ дîслідæень ó öеé істî-
ричниé ïеріîд ïîв’яçана ç ïриéняттям 
ó 20-õ рр. минóлîгî стîліття ниçки 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів, ó якиõ ча-
сткîвî рîçглядалися ïитання îõîрîни 
ïрирîди. У тîдішніõ óмîваõ наéбільшó 
öінність для дерæави станîвили такі 
ïрирîдні îб’єкти, як çемля, ліси, надра, 
кîристóвання якими регламентóвалî-
ся нîрмативнî-ïравîвими актами, ïри-
éнятими в УНÐ та Ðадянськіé Україні. 
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Òак, дîктрина ïравîвîї îõîрîни çемель 
рîçглядалась ó рîбîті С.Ï. Кавеліна 
«Земельне ïравî і çемельниé ïрîöес» 
1925 р., яка ïрисвячена ïравîвіднî-
шенням, ïîв’яçаним іç çемлею в ïерші 
рîки радянськîї влади на Україні. Ïи-
тання ïравîвîї îõîрîни лісів і çаõистó 
їõ від ниùівниõ рóбîк рîçглядалися ди-
ректîрîм лісîвîгî деïартаментó УНÐ 
Б.Г. Іваниöьким, éîгî ïраöі часткîвî 
îïóблікîвані в Україні, а ïіçніше в ім-
міграöії. Однîчаснî іç öим ó Ðадянськіé 
Україні в 1923 р. Н.В. Лютîвським ïрî-
веденî дîслідæення стîсîвнî ïідгîтîвки 
çакîнó «Ïрî ліси УÐСÐ» та çрîбленî іс-
тîрикî-ïравîвиé îгляд ïриéнятîгî в Ðî-
сіéськіé Ôедераöії Лісîвîгî кîдексó [2]. 
Однією ç ïершиõ ïраöь, ïрисвячениõ 
рîçрîбöі дîктрини викîристання ïри-
рîдниõ ресóрсів, став виданиé ó 1926 р. 
М.І. Наóмîвим çбірник «Ðадянське гір-
ниче çакîнîдавствî», в якîмó дев’ятиé 
рîçділ ïрисвячениé ïитанням îõîрîни 
ïрирîди в місöяõ çдîбóття кîрисниõ 
кîïалин і викîнаниé çагальниé îгляд 
чиннîгî в Ðадянськіé Україні çакîнî-
давства. Ïîдальшиé рîçвитîк дîктрин 
ïравîвîї îõîрîни ïрирîди відбóвав-
ся в рамкаõ рîçрîбîк ó сôері çемель-
ниõ ïравîвіднîсин. У тîé істîричниé  
ïеріîд óчені-юристи рîçглядали дîк-
тринó îõîрîни ïрирîдниõ îб’єктів як 
елемент çемельнîгî ïрава. Òакиé теîре-
тичниé ïідõід îбґрóнтîвóвався відîмим 
радянським óченим О. Карассîм, якиé 
óкаçóвав, ùî всі çемлі в меæаõ теритî-
рії СÐСÐ є виключнî дерæавнîю влас-
ністю, тîмó îб’єкти, які на ніé рîçта-
шîвані, налеæать óсьîмó радянськîмó 
нарîдó. Однією ç ïершиõ ïраöь, ó якіé 
рîçглядалась дîктрина îõîрîни ïрирî-
ди, ùî баçóвалась на «çемельниõ» ïід-
õîдаõ, бóла рîбîта Л.І. Дембî «Істîрія 
çемельнîгî ïрава» 1949 р. [3]. Аналîгіч-
ні дîктринальні рîçрîбки ïрîвîдились 
Г.О. Аксеньîнкîм стîсîвнî çемельнîгî 
ôîндó, Г.М. Ïîлянськîю, яка вивчала 
ліси, О.С. Кîлбасîвим, кîтриé рîçгля-
дав çагальні ïитання істîрії ïрирîдîîõî-
рîннîгî ïрава.

ІІІ. Настóïниé етаï дîслідæень 
дîктрин ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава – 

çагальнîтеîретичниé і галóçевиé ó 
рамкаõ радянськîї мîделі, тривав іç 
1960 р. ïî 1990 р., ïîчався ç ïриéнят-
тя 30 червня 1960 р. Верõîвнîю Ðадîю 
Закîнó «Ïрî îõîрîнó ïрирîди Україн-
ськîї ÐСÐ». Ðîçгляд öьîгî çакîнîдавчî-
гî акта сïрияв ïîяві ниçки мîнîграôіé, 
ïрисвячениõ рîçрîбöі дîктриналь-
ниõ óчень ó рамкаõ радянськîї мîде-
лі îõîрîни ïрирîди. Дî такиõ дîслі-
дæень налеæать ïраöі О.С. Кîлбасîва  
«Ðадянське çакîнîдавствî ïрî îõîрîнó 
ïрирîди çа 40 рîків», çбірник наóкîвиõ 
статеé çа редакöією Г.М. Ïîлянськîї 
«Оõîрîна ïрирîди Ðîсіéськîї Ôедера-
öії в радянськîмó çакîнîдавстві», ïра-
öя В.К. Григîр’єва «Ïравîва îõîрîна 
ïрирîди в СÐСÐ» і серія рîбіт îднîгî ç 
відîмиõ ïрîïагандистів радянськîї мî-
делі М.Д. Каçанöева [4].

Однîчаснî іç öим ïîчалась рîç-
рîбка дîктринальниõ ïідõîдів стîсîв-
нî мîделеé ïравîвîї îõîрîни ïрирîди 
îкремиõ радянськиõ ресïóблік. Òак, 
ùîдî теритîрії УÐСÐ такі дîслідæен-
ня ïрîвîдили В.Л. Мóнтян, Н.І. Òітî-
ва, З.Г. Кîрчєва, теритîрії Мîлдавськîї 
ÐСÐ – Х.І. Шварö, Þ.І. Òютєкін, Грóçин-
ськîї ÐСÐ – Н.С. Лîмсадçе, Каçаõськîї 
ÐСÐ – С.С. Кîнстантініді. Òак, відîмиé 
óкраїнськиé юрист В.Л. Мóнтян îдним 
іç ïершиõ дîслідæóвав ïîняття ïравîвîї 
îõîрîни ïрирîди, ïравîвиé реæим îкре-
миõ ïрирîдниõ îб’єктів і дîктринó їõ çбе-
реæення в ïрирîднîмó стані [5]. Аналî-
гічним чинîм стîсîвнî Мîлдавськîї ÐСÐ 
Х.І. Шварö, Þ.І. Òютєкін ïîчали рîç-
рîбкó ïравîвîї дîктрини ïрирîди в öіé 
ресïóбліöі шляõîм дîслідæень ïîнять 
і ïринöиïів çаõистó ïрирîди, îõîрîни 
çемель, вîдниõ îб’єктів, надр, лісів, тва-
риннîгî світó é атмîсôернîгî ïîвітря.

Характернîю рисîю öьîгî істîрич-
нîгî ïеріîдó стала рîçрîбка дîктрин, 
ïрисвячениõ таким складникам ïрирîд-
ниõ ресóрсів, як ôлîра, ôаóна, атмîс-
ôерне ïîвітря, надра, îб’єкти ïрирîд-
нî çаïîвіднîгî ôîндó, вîдні îб’єкти та 
ліси. Òак, дîктрини раöіîнальнîгî ви-
кîристання é îõîрîни çемлі рîçрîбля-
лися В.Ï. Балеçіним, Б.В. Єрîôеєвим, 
Þ.Г. Жарикîвим, І.О. Ікîнниöькîю,  
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М.І. Кîçирем, М.І. Краснîвим, 
М.І. Осиïîвим, М.О. Сирîдîєвим, 
Я.Я. Страóтманісîм.

Òеîретичні ïрîблеми дîктрин îõî-
рîни вîд рîçрîблялися О.М. Кавері-
ним, О.С. Кîлбасîвим, М.С. Лîмсадçе, 
Л.О. Òимîôеєвим, Х.Б. Хîлбîєвим.

У öеé ïеріîд ó СÐСÐ ïîчалися в 
Україні рîçрîбки ïрирîдниõ кîïалин, 
іç öієї ïричини дîктрини ïравîвîгî 
реæимó îõîрîни надр стали темîю 
наóкîвиõ дîслідæень, якîю çаéмались 
З.Х. Аіткóлîв, Г.С. Башмакîв, Л.А. За-
славська, Б.А. Лискîвеöь, А.Ð. Мóõа-
медîв, Н.А. Сирîєдîв.

Осîбливиé інтерес викликає дисер-
таöіéна рîбîта В.Г. Ïлаõóти стîсîвнî 
çагальниõ ôîрм îрганіçаöіé раöіîналь-
нîгî é кîмïлекснîгî викîристання 
рîдîвиù кîрисниõ кîïалин, рîçрîбки 
їõ рîдîвиù, дерæавнîгî кîнтрîлю çа 
їõ викîристанням та îõîрîни ïрава 
надракîристóвання.

У öеé істîричниé ïеріîд в УÐСÐ 
дóæе складнîю ïрîблемîю навкîлиш-
ньîгî середîвиùа бóла бîрîтьба ç 
ерîçією, ïилîвими бóрями та іншими 
несïриятливими явиùами, тîмó îтри-
мали свіé ïîдальшиé рîçвитîк дîктри-
ни îõîрîни лісів і м’якîгî лісîкîристó-
вання, які рîçрîбляли такі наóкîвöі, як 
В.Ô. Гîрбîвîé, Ð.К. Гóсєв, Д.М. Жó-
кîв, Л.О. Заславська, Д.М. Ісóïîв, 
Г.М. Ïîлянська.

Іншîю ïрîблемîю, ïîв’яçанîю ç 
навкîлишнім середîвиùем, бóла рîç-
рîбка ïравîвîї дîктрини îõîрîни çаïî-
відників та îкремиõ видів твариннîгî 
світó, якîю çаéмалися М.Н. Вєдєнін, 
Л.Я. Окîрîкîва, В.А. Ïîлякîв.

З дîктринами ïрирîдîîõîрîннî-
гî ïрава в Ðадянськîмó Сîюçі тіснî 
ïîв’яçані наóкîві рîçрîбки ó сôері дер-
æавнîгî óïравління. Деякі ïитання, 
ïîв’яçані ç дîслідæенням такиõ дîк-
трин, рîçглядалися такими наóкîвöя-
ми, як Ð.Д. Бîгîлєïîв, О.І. Каçаннік, 
О.Є. Лóньîв, С.В. Маматîв, Þ.І. Òютє-
кін, Þ.С. Шемшóченкî. У öеé істîрич-
ниé ïеріîд дîктрини ïравîвîї îõîрîни 
ïрирîди більш ширîкî відîбраæені в 
Кримінальнîмó кîдексі УÐСÐ 1960 р. 

ïîрівнянî ç раніше чинними Кримі-
нальними кîдексами 1922 р. та 1927 р. 
Нîвиé ïідõід дî îõîрîни ïрирîдниõ 
ресóрсів çнаéшîв відîбраæення ó çнач-
нî більшіé кількîсті îб’єктів, які îõî-
рîнялись дерæавîю в Кримінальнîмó 
кîдексі УÐСÐ 1960 р., дî якиõ налеæа-
ли çемля, ліс, ïîлювання, рибна лîв-
ля, вîдні ресóрси. Однîчаснî іç öим ó 
сôері кримінальнîгî ïрава ç’явилися 
дîктрини ïравîвîї îõîрîни ïрирîди, 
які рîçрîбляли С.Б. Гавриш, Ï.С. Да-
гель, Þ.І. Ляïóнîв, Ï.Ò. Некиïєлîв, 
Ò.Л. Сергєєва. Характернîю рисîю öьî-
гî етаïó бóла óчасть УÐСÐ ó вирішенні 
міæнарîднî-ïравîвиõ ïрîблем îõîрîни 
навкîлишньîгî середîвиùа, ùî сталî 
темîю рîçрîбки дîктрин, çаïрîïîнîва-
ниõ В.І. Вîлкîвим, В.О. Чичваріним, 
Þ.С. Шемшóченкîм.

У öеé істîричниé ïеріîд ïрîдîвæили-
ся дîслідæення çагальниõ дîктрин кîмï-
лекснîї îõîрîни ïрирîди. Òак, ó рîбîті 
Н.С. Макаревича рîçглядалися ïитан-
ня реаліçаöії дîктрин çі çбереæенням і 
ïідтримóванням рівнîваги в біîсôері ç 
óраõóванням гîсïîдарськîї діяльнîсті 
людини. У свîю чергó, О.С. Шерстюк 
рîçглядала îбґрóнтóвання інтегрîванî-
гî ïідõîдó дî ïравîвîгî регóлювання 
îõîрîни навкîлишньîгî середîвиùа та 
сïіввіднîшення екîнîмічниõ і екîлîгіч-
ниõ віднîсин сóсïільства. Інша дîслід-
ниöя – Ò. Осіïîва – рîçрîбляла дîк-
тринó ïравîвîї îõîрîни навкîлишньîгî 
середîвиùа як óстанîвлениé дерæавîю 
ïîрядîк óраõóвання îбсягó ïрав та 
îбîв’яçків сóб’єктів.

ІV. Нîвітніé ïеріîд рîçрîбки дîк-
трин ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава ïîчався 
ç 1991 р. ïісля îгîлîшення Українîю 
свîєї неçалеæнîсті. Наóкîва літератóра 
ïîчинає відõîдити від радянськиõ штам-
ïів стîсîвнî тîгî, ùî сîöіаліçм не несе 
çагрîçи ïрирîднîмó середîвиùó. З’яв-
ляються ïраöі В.Є. Бîреéкî, А.В. Діõтя-
ренка, Б.В. Кіндюка, в якиõ дîвîдяться 
негативні наслідки вïливó ïрîмислîвиõ 
ïідïриємств, іншиõ îб’єктів на ïри-
рîдні кîмïлекси, ïîстóïîве çникнення 
óнікальниõ теритîріé і çанеïад îб’єктів 
ïрирîдî-çаïîвіднîгî ôîндó. Значним 
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внескîм ó рîçрîбкó дîктрин ïрирîдî-
îõîрîннîгî ïрава стала ниçка рîбіт, 
ïідгîтîвлена А.Ï. Гетьманîм. Учениé 
рîçглядав метîдîлîгічні çасади станîв-
лення ïравîвиõ îснîв îõîрîни дîвкіл-
ля, рîçвитîк ïрирîдîîõîрîннîгî çакî-
нîдавства в Україні [6]. В іншіé рîбîті 
А.Ï. Гетьман рîçрîбляє дîктринó наóки 
екîлîгічнîгî ïрава, ґенеçó наóкîвиõ дî-
слідæень та істîричні етаïи кîдиôікаöії 
ïрирîдîîõîрîннîгî çакîнîдавства.

Однîчаснî іç öим ïóблікóються 
ïраöі Þ.С. Шемшóченка, якиé рîçрî-
бляв ïрирîдîîõîрîннó дîктринó в рам-
каõ ïідгîтîвки Екîлîгічнîгî кîдексó; 
В.В. Кîстиöькîгî, якиé дîслідæóвав 
ïрирîдîîõîрîннó дîктринó в рамкаõ 
глîбальнîї системи – «сóсïільствî – 
людина – ïрирîда»; Б.Г. Ðîçîвськîгî, 
якиé çаïрîïîнóвав дîктринó викîри-
стання екîлîгî-ïравîвîгî меõаніçмó 
îõîрîни ïрирîди. Значниé наóкîвиé ін-
терес станîвить дîктрина реаліçаöії дер-
æавнî-екîлîгічнîї ïîлітики, çаïрîïîнî-
вана В.І. Андреéöевим, яка складається 
ç ï’яти блîків: а) дерæавні інститóöіé-
ні стрóктóри; б) система екîлîгічнîгî 
çакîнîдавства; в) екîнîмікî-ïравîве 
çабеçïечення; г) екîлîгî-ексïертне  
îбґрóнтóвання; д) міæнарîднî-ïравîве 
регóлювання та сïівïраöя [7].

У öеé істîричниé ïеріîд нîвиé рîç-
витîк îтримóють галóçеві дîслідæення 
ó сôері дîктрин ïрирîдîîõîрîннîгî 
ïрава. Òакі дîктрини, ïрисвячені îõî-
рîні çемлі, рîçрîблялися Ï.Ô. Кóліні-
чем, якиé çаïрîïîнóвав виділити як 
îкремі îб’єкти, ùî îõîрîняються дер-
æавîю, ґрóнти і їõ рîдючість, îкремі 
види сільськîгîсïîдарськиõ óгідь, ïî-
леçаõисні лісîсмóги та лісîнасадæення, 
агрîландшаôти, çемлі îрганічнîгî çем-
лерîбства. Аналîгічні дîктрини рîçрî-
блялися В.Д. Сидîр, яка çаïрîïîнóвала 
критерії еôективнîсті îõîрîни çемлі; 
В.О. Кîстенкîм, якиé дîслідæóвав сïів-
віднîшення міæ îõîрîнîю çемлі та її 
раöіîнальним викîристанням; Н.І. Крас-
нîвим, якиé рîçрîбляв ïîлîæення ç 
викîристання кîмïлексó агрîтеõнічниõ 
çаõîдів, сïрямîваниõ на îõîрîнó öьîгî 
ïрирîднîгî ресóрсó, та О.А. Вівчарен-

кîм, якиé ïрîвîдив îбґрóнтóвання óча-
сті îрганів місöевîгî самîврядóвання та 
дерæавнîї влади в ïрîведенні çаõîдів ç 
îõîрîни çемельниõ ресóрсів.

Нîвим наïрямîм наóкîвиõ дîслі-
дæень стала рîçрîбка дîктрин, ïîв’яçа-
ниõ іç îõîрîнîю твариннîгî світó. Òак, 
Þ.С. Ïетлюк дîслідæóвав дîктринó 
ïравîвîгî çабеçïечення ïрава власнîсті 
на такі îб’єкти ç óраõóванням неîбõід-
нîсті їõ îõîрîни; М.Я. Ваùишин рîç-
глядав öю дîктринó в кîнтексті ïîкла-
дання на дерæавó îбîв’яçкó ствîрення 
системи îрганів наглядó та кîнтрîлю çа 
дîтриманням çакîнîдавства ïрî тварин-
ниé світ, çавданнями якиõ є îõîрîна é 
викîристання îб’єктів твариннîгî сві-
тó на теритîрії України. У свîю чергó, 
М.В. Краснîва çаïрîïîнóвала дîктринó 
îõîрîни твариннîгî світó, яка є кîмïî-
нентîм навкîлишньîгî ïрирîднîгî се-
редîвиùа та біîлîгічнîгî ріçнîманіття.

З îглядó на тó îбставинó, ùî Укра-
їна є малîлісистîю країнîю, станîв-
лять інтерес дîслідæення, ïîв’яçані ç 
рîçрîбкîю дîктрин рîслиннîгî світó 
і çбереæення лісів. Òак, А.А. Сîкîлî-
ва çаïрîïîнóвала дîктринó ïравîвîї 
îõîрîни рîслиннîгî світó на îснî-
ві Ôлîристичнîгî кîдексó України; 
І.В. Гиренкî рîçглядала ïрирîдîîõî-
рîнні дîктрини на ïідставі çаïîçичен-
ня ïîçитивнîгî дîсвідó ріçниõ країн ó 
сïраві îõîрîни é раöіîнальнîгî викî-
ристання ïрирîдниõ ресóрсів. Ïравî-
ві дîктрини îõîрîни рîслиннîгî світó 
рîçрîблялися І.М. Шевердінîю, яка 
çаïрîïîнóвала ïравîвó класиôікаöію 
видів викîристання öьîгî ресóрсó; 
Е.Є. Òóлінîю, яка ïрîвела класиôіка-
öію видів викîристання рîслиннîгî сві-
тó é çаïрîïîнóвала ïриéняти Ïравила 
çагальнîгî викîристання ïрирîдниõ 
рîслинниõ ресóрсів. Ïравîві дîктрини 
îõîрîни лісів рîçрîблялися Б.В. Кіндю-
кîм, Ò.Г. Кîвальчóк, В.В. Кîстиöьким, 
В.Л. Мóнтянîм, В.М. Ïîïревичем, 
С.М. Шершóнîм.

У сóчасніé Україні склалася кри-
тична ситóаöія çабеçïечення îкремиõ 
населениõ ïóнктів і регіîнів ïитнîю вî-
дîю ç îглядîм на îбмеæені мîæливîсті 
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викîристання вîдниõ îб’єктів. З метîю 
вирішення öієї ïрîблеми ïравîві дîк-
трини îõîрîни вîдниõ ресóрсів рîçрî-
блялися В.О. Дæóган, яка дîслідæóва-
ла îçнаки вîдниõ îб’єктів і їõ çаõист ó 
кîнтексті çагальнîї îõîрîни ïрирîдниõ 
ресóрсів. Òак, Н.М. Обіюõ дîслідæóвав 
ïîняття ïитнîгî вîдîïîстачання та 
çаïрîïîнóвав шляõи їõ çаõистó від çа-
брóднення та çасмічення, а В.М. Ïри-
сяæниé рîçрîбляв ïитання, ïîв’яçані ç 
дîктринîю кримінальнîї відïîвідальнî-
сті, і внесення дîïîвнень дî чиннîгî 
çакîнîдавства çа çабрóднення, çасмі-
чення та виснаæення такиõ îб’єктів.

За реçóльтатами ïрîведенîї рîбîти 
мîæна çрîбити такі виснîвки.

І. Ðîçрîбка ïрирîдîîõîрîнниõ дîк-
трин тіснî ïîв’яçана іç çагальнîтеîре-
тичними дîслідæеннями öієї категîрії 
ïрава, які дали çмîгó сôîрмóлювати 
îснîвні ïîлîæення, çміст, стрóктóрó é 
вектîр їõ наïравленîсті.

ІІ. Ðîçгляд масивó наóкîвîї літера-
тóри дав мîæливість викîристîвóва-
ти õрîнîлîгічниé ïринöиï і виділити 
чîтири етаïи їõ рîçвиткó: а) çагаль-
нîнаóкîвиé; б) ïîчаткîвиé; в) çагаль-
нîтеîретичні та галóçеві рîçрîбки в 
рамкаõ радянськîї мîделі; г) дîктрини 
ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава в неçалеæніé 
Україні.

ІІІ. Осîбливîстями öиõ етаïів стали 
çагальні рîçрîбки теîріé і кîнöеïöіé, 
ïîв’яçаниõ ç îõîрîнîю ïрирîди; ïîява 
рîбіт юридичнîгî наïрямó на îснîві 
радянськîї мîделі îõîрîни ïрирîдниõ 
ресóрсів; наóкîві дîслідæення, ïрисвя-
чені дîктринам стîсîвнî çагальниõ і га-
лóçевиõ ïитань îõîрîни ïрирîди.

Завдання ïîдальшиõ дîслідæень – 
викîристîвóючи дîсягнення вчениõ, 
çаïрîïîнóвати нîвó класиôікаöію дîк-
трин îõîрîни ïрирîди, яка баçóється 
на критерії віднîшення дерæави дî 
îõîрîни кîнкретниõ îб’єктів.

Ключові слова: ïравîва îõîрîна 
ïрирîди, дîктрина, нîрмативнî-ïравî-
виé акт, дæерелî ïрава, ïеріîдиçаöія.

У ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ñòàí íàóêî-
âèх äîñë³äæåíü äîêòðèí ïðèðîäîîхî-

ðîííîãî ïðàâà. Ïðîâåäåíî їх ïåð³îäè-
çàö³ю é âèä³ëåíî ÷îòèðè ³ñòîðè÷í³ 
åòàïè: à) çàãàëüíîíàóêîâèé; á) ïî-
÷àòêîâèé; â) çàãàëüíîòåîðåòè÷íèé ³ 
ãàëóçåâèé ó ðàìêàх ðàäÿíñüêîї ìîäå-
ë³; ã) äîêòðèíè ïðèðîäîîхîðîííîãî 
ïðàâà â íåçàëåæí³é Уêðàїí³. 

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíî ñîñòîÿíèå 
íàó÷íых èññëåäîâàíèé äîêòðèí ïðèðî-
äîîхðàííîãî ïðàâà. Ïðîâåäåíà èх ïå-
ðèîäèçàöèÿ è âыäåëåíы ÷åòыðå èñòî-
ðè÷åñêèх эòàïà: à) îáщåíàó÷íыé; 
á) íà÷àëüíыé; â) îáщåòåîðåòè÷åñêèé 
è îòðàñëåâîé â ðàìêàх ñîâåòñêîé ìî-
äåëè; ã) äîêòðèíы ïðèðîäîîхðàííîãî 
ïðàâà â íåçàâèñèìîé Уêðàèíå.

The article deals with the research 
of environmental law doctrines. It is 
shown a periodization of research and 
experienced four stages: a) general 
scientific; b) the original; c) general 
theoretical and the development in the 
Soviet model; g) environmental law 
doctrines in independent Ukraine.
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА НАЛЕЖНУ ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКУ ТОВАРІВ, ЩО 

РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

У çв’яçкó ç ïîсиленням глîбаліçа-
öії гîсïîдарськиõ віднîсин та інтегра-
тивним рîçвиткîм мереæі Інтернет 
ïідïриємниöька та сïîæиваöька діяль-
ність ïереõîдять ç реальнîгî сектîрó ó 
віртóальниé (електрîнниé). Це, свîєю 
чергîю, сïричинилî відïîвідні çміни 
в наöіîнальнîмó çакîнîдавcтві. Òак, 
3 вересня 2015 рîкó бóлî ïриéнятî 
Закîн України «Ïрî електрîннó кî-
мерöію» îснîвнîю метîю якîгî сталî 
врегóлювання ïîрядкó викîристання 
Інтернетó ó біçнесі, çîкрема, в îïтîвіé 
та рîçдрібніé тîргівлі. Закîнîм бóли 
встанîвлені ïевні «ïравила гри» для ве-
дення інтернет-кîмерöії, які сïрямîвані 
на стрóктóрóвання та систематиçаöію 
всієї Інтернет-тîргівлі та дî виведення 
її ç «тіньîвîї екîнîміки» [1]. Ðаçîм ç 
тим, ó çакîні не виçначенî відïîвідаль-
ність çа ïîрóшення тиõ чи іншиõ éîгî 
нîрм, çîкрема, ùîдî ïринöиïó çабеç-
ïечення налеæнîї якîсті тîварів, рî-
біт та ïîслóг, ùî реаліçóються ó сôері 
електрîннîї кîмерöії. Це îбóмîвлює 
актóальність дîслідæення îçначенîгî 
ïитання в меæаõ гîсïîдарськîї відïî-
відальнîсті, виõîдячи іç çакîнîдавчîгî 
виçначення електрîннîї тîргівлі як гîс-
ïîдарськîї діяльнîсті. 

Метîю статті є çдіéснення аналіçó 
îсîбливîстеé відïîвідальнîсті сóб’єкта 
гîсïîдарювання бóдь-якîї îрганіçаöіé-
нî-ïравîвîї ôîрми, ùî реаліçóє тîвари, 
викîнóє рîбîти, надає ïîслóги ç викî-
ристанням інôîрмаöіéнî-телекîмóніка-
öіéниõ систем çа беçïекó ïрîдóкöії.

Для електрîннîї кîмерöії õарактер-
ним є те, ùî вîна відріçняється óні-
кальним багатîасïектниé ôенîменîм 

інститóöіéнîгî рîçвиткó, якиé çóмîв-
лює системні ïрîöеси ó віртóальнîї 
маркетингîвîмó середîвиùі Інтернетó. 
Це єдина сôера екîнîмічнîї діяльнîсті, 
яка ïîвністю віртóаліçóвалася ó мере-
æевіé екîнîміöі. В меæаõ альтернатив-
нîгî, екçîгеннîгî ïідõîдó електрîнна 
кîмерöія рîçглядається як самîдî-
статніé, відîкремлениé від інститóöіé-
нîгî середîвиùа, ôенîмен [2, c. 351]. 
Ôактичнî їі ïîява і рîçвитîк îбóмîв-
лені теõнîлîгічними дîсягненнями нî-
вîї екîнîміки, óмîвами çавершальнîї 
стадії ï’ятîгî дîвгîгî екîнîмічнîгî 
öиклó М.Д. Кîндратьєва та глибîкîю 
трансôîрмаöією маркетингó, викли-
канîю виïаданням îïтîвî-рîçдрібнîї 
ланки ç ланöюга ïîставîк. Чîтири 
îснîвниõ двигóна екîнîмічнîгî рîç-
виткó виçначили ïîявó електрîннîї 
кîмерöії: ïереõід на öиôрîві теõнî-
лîгії і мîæливість ç’єднань, óсóнення 
ïîсередниöтва і ïîсередниöтвî нîвî-
гî тиïó, кастîміçаöія і кастîмеріçаöія, 
а такîæ галóçева кîнвергенöія (див. 
[3, c. 60]). Вîни такîæ мають сóттєвî 
вïливати на еôективність маркетингó 
і кîнкóрентîсïрîмîæність на віртóаль-
нîмó ринкó, а такîæ рівень ринкîвî-
гî ïîïитó. Òîмó стратегічні ïріîрите-
ти маркетингîвîї ïîлітики кîмïаніé в 
мереæевіé екîнîміöі мîæóть і ïîвинні 
бóти ó ïершó чергó ïîв’яçані ç îсвîєн-
ням ринкîвиõ мîæливîстеé, ùî ïред-
ставляються електрîннîю кîмерöією.  
У нîвîмó тисячîлітті адаïтаöія, ïîстіé-
ні ïîліïшення, автîнîмність діяльнî-
сті сïіврîбітників і єдність мети, – як 
ïишóть Дæ.Ð. Стîк і Д.М. Ламберт, – 
витіснили на дрóгиé ïлан îïтимальні 
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рîçрîбки, беçïерервність çдіéснення 
îïераöіé, óïравління і кîнтрîль, екî-
нîмію на масштабаõ [4, c. 541]. Òак, 
Ô. Кîтлер çвертає óвагó та те, ùî на гі-
ïеркîнкóрентнîмó ринкó ïрактичнî не 
існóє кîнкóрентниõ ïереваг, які мîæна 
бóлî б óтримати. Їõ бóквальнî çа îднó 
ніч çдатні çрóéнóвати теõнîлîгічні çмі-
ни і глîбаліçаöія [5, с. 38]. У кîнкó-
рентніé бîрîтьбі виграють ті сóб’єкти, 
які краùе адаïтîвані дî óмîв віртó-
альнîгî маркетингîвîгî середîвиùа, 
а їõ çагальна кîнкóрентîсïрîмîæність 
виçначається стóïенем інтегрîванîсті 
в інôрастрóктóрó електрîннîї кîмер-
öії. В óмîваõ електрîннîї кîмерöії від 
ниõ вимагається îсвîєння і еôективне 
çастîсóвання віртóальниõ теõнîлîгіé 
ведення біçнесó та ïрîсóвання ïрîдóк-
öії. Ïитання ïравîвîгî регóлювання 
електрîннîї кîмерöії çнаõîдили свîє 
висвітлення ó ïраöяõ Þ. Бîрисîвîї, 
В. Ðєçнікîвîї, І. Òрóбіна, А. Чóкîвськîї 
та ін. Ðаçîм ç тим, ïитання ïравîвîї 
відïîвідальнîсті сóб’єктів електрîннîї 
кîмерöії çа беçïекó ïрîдóкöії ïîтребóє 
ïîдальшиõ наóкîвиõ дîслідæень, îсî-
бливî гîсïîдарськî-ïравîвîї ç îглядó 
на õарактер (кîмерöіéниé) відïîвіднîї 
діяльнîсті.

Сьîгîдні ïід електрîннîю кîмерöі-
єю çаçвичаé рîçóміють викîристання 
кîмï’ютерниõ мереæ для сïрияння 
транçакöіям, які îõîïлюють вирîбни-
öтвî, дистрибóöію, ïрîдаæ і дîставкó 
тîварів та ïîслóг на ринкó [6]. Вîд-
нîчас трактóвання терміна «електрî-
нна кîмерöія» Кîмісією ООН ç ïрава 
міæнарîднîї тîргівлі (ÞНСІÒÐАЛ) 
є çначнî ширшим і îõîïлює всі види 
кîмерöіéнîї діяльнîсті, ùî çдіéсню-
ються шляõîм îбмінó «інôîрмаöією, 
ствîренîю, надісланîю, îтриманîю і 
çбереæенîю електрîнними, îïтичними 
чи сõîæими çасîбами, включаючи, але 
не îбмеæóючись, електрîнниé îбмін 
даними (EDI), електрîннó ïîштó, те-
леграмó, телекс абî телеôакс». Серед 
îснîвниõ категîріé (сôер) електрîннîї 
кîмерöії виділяють [7].

1. Біçнес – біçнес (business-to-
business, B2B) – кîмерöіéна вçаємîдія 

міæ біçнесîвими кîмïаніями (ïідïри-
ємствами) – вирîбниками, îïтîвими 
ïîсередниками, îïтîвими клієнтами 
ùîдî çдіéснення îïтîвиõ çакóïівель та 
ïîставîк тîварів;

2. Біçнес – адміністраöія (business-
to-administration, B2A) – ділîві çв’яç-
ки кîмерöіéниõ стрóктóр ç дерæавни-
ми îрганіçаöіями (çîкрема ïрîведення 
дерæавниõ çакóïівель череç мереæó 
Internet);

3. Біçнес – сïîæивач (business-to-
consumer, B2C) – електрîнна рîçдріб-
на тîргівля. У öьîмó виïадкó має місöе 
кîмерöіéна вçаємîдія міæ електрîнним 
магаçинîм та ïîкóïöем – беçïîсе-
реднім сïîæивачем тîварó;

4. Сïîæивач – сïîæивач (consumer-
to-consumer, С2С) – вçаємîдія сïîæи-
вачів для îбмінó кîмерöіéнîю інôîрма-
öією (ùîдî ïридбання тîгî чи іншîгî 
тîварó чи ïрî сïівïраöю ç ïевнîю ôір-
мîю) абî рîçдрібна аóкöіîнна тîргівля 
міæ ôіçичними îсîбами;

5. Сïîæивач – адміністраöія 
(consumer-to-administration, С2А) – îр-
ганіçаöія вçаємîдії міæ сïîæивачами та 
дерæавними стрóктóрами (îсîбливî в 
сîöіальніé та ïîдаткîвіé сôері).

О. Шалева вкаçóє, ùî в матеріалаõ 
Єврîïеéськîї кîмісії ùîдî ïрîграми 
ЄС ç рîçвиткó і ïрискîрення дîслі-
дæень ç викîристання інôîрмаöіéниõ 
теõнîлîгіé виçначенî 11 мîделеé елек-
трîннîї кîмерöії. Òак, çîкрема для 
сôери В2С виділяють такі біçнес-мî-
делі як електрîнниé (віртóальниé) ма-
гаçин (e-shop), електрîнниé аóкöіîн 
(e-auction), віртóальні сïівтîвариства 
(virtual communities), електрîнниé 
тîргîвиé öентр (агрегатîр) (emall). 
У сôері В2В діють електрîнні ïîста-
чальники (e-procurements), тîргîвель-
ні ïлатôîрми (collaboration platforms), 
інôîрмаöіéні брîкери (e-brokers). 
Як і в îдніé так і в іншіé сôері мî-
æóть ïраöювати електрîнні дилери  
(3-rd party marketplace [8]. Однак, глî-
бальні сïîæивчі ринки рîçвиваються 
неçалеæнî від îбмеæóвальнîї діяль-
нîсті абî беçдіяльнîсті наöіîнальниõ 
óрядів, адæе віртóальне середîвиùе 



123

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Інтернетó стирає всі меæі і юрисдик-
öії. Єдиниé сïîсіб çабеçïечити інсти-
тóöіîналіçаöію електрîннîї кîмерöії ç 
бîкó дерæави ïîлягає ó виïередæаю-
чîмó рîçвиткó наöіîнальнîї лîгістичнîї 
інôрастрóктóри та вдîскîналенні нîр-
мативнî-ïравîвîгî регóлювання. Саме 
öьîмó сьîгîдні ïриділяють ïріîритетнó 
óвагó виçнані лідери електрîннîї кî-
мерöії, çîкрема, Китаé і США.

В сóчасниõ óмîваõ наéбільш ïрî-
дóктивним інстрóментîм îрганіçаöії сó-
сïільства, ïîряд ç іншими сîöіальними 
нîрмами, є ïравîве регóлювання віднî-
син міæ éîгî членами. Ïравîве регó-
лювання – öе öілесïрямîваниé вïлив 
ïрава на сóсïільні віднîсини і ïîведін-
кó îсіб ç метîю їõ вïîрядкóвання çа 
дîïîмîгîю системи сïеöіальниõ юри-
дичниõ çасîбів [9, с. 103]. Слід çаçна-
чити, ùî регóлювання öе вïлив, ïри 
якîмó ставляться дîстатньî виçначені 
та çрîçóмілі öілі. Щîдî віднîсин, на які 
наïравленî öеé вïлив, тî вîни ïîвинні 
бóти наділені ïевними îçнаками [10]. 
Зîкрема в ниõ:

– відîбраæені як індивідóальні ін-
тереси членів сóсïільства, так і інтере-
си çагальнîсîöіальні;

– реаліçóються сïільні інтереси їõ 
óчасників, кîæниé ç якиõ ïîстóïається 
свîїми інтересами для çадîвîлення ін-
тересів іншîгî óчасника;

– виникає ïîтреба дîтримання 
ïравил, îбîв’яçкîвість якиõ ïідкріïлю-
ється ïримóсîм.

Налеæить виділяти декілька рів-
нів ïравîвîгî регóлювання віднîсин 
електрîннîї кîмерöії: міæнарîдниé, 
регіîнальниé (в меæаõ ЄС) та наöіî-
нальниé, ùî дîсить детальнî ïрîана-
ліçîванî відîмим вітчиçняним вченим 
В. Ðєçнікîвîю [11]. 

В Україні рîбîта над ствîренням 
ïравîвиõ îснîв електрîннîї кîмерöії 
ïîчалася в 1998 р. ç ïриéняттям 3акî-
нó України (ЗУ) «Ïрî Наöіîнальнó ïрî-
грамó інôîрматиçаöії» [12]. Òîді æ бóла 
сõвалена Кîнöеïöія Наöіîнальнîї ïрî-
грами інôîрматиçаöії та ïриéнятî 3У 
«Ïрî çатвердæення çавдань Наöіîналь-
нîї ïрîграми інôîрматиçаöії на 1998-

2000 рîки». Настóïним крîкîм став 
Укаç Ïреçидента України «Ïрî çаõîди 
для рîçвиткó наöіîнальнîї складîвîї 
глîбальнîї інôîрмаöіéнîї мереæі Інтер-
нет і çабеçïеченню ширîкîгî дîстóïó 
дî öієї мереæі в Україні» (2000 р.) [13]. 
Свîгî часó (2003 р.) ç метîю регóлю-
вання віднîсин ó сôері електрîннîї 
кîмерöії бóлî ïриéнятî ЗУ «Ïрî елек-
трîнниé öиôрîвиé ïідïис» [14] та ЗУ 
«Ïрî електрîнні дîкóменти та елек-
трîнниé дîкóментîîбіг» [15]. Ваæливе 
çначення малî ïриéняття Цивільнîгî 
(ЦК) та Гîсïîдарськîгî (ГК) кîдексів 
України (2003 р.). У çаçначениõ нîр-
мативнî-ïравîвиõ актаõ çакріïленî 
ïîрядîк викîристання електрîнниõ 
дîкóментів та електрîнниõ ïідïисів, а 
такîæ ïередбаченî ïравî на óкладання 
óгîд в електрîнніé ôîрмі тîùî. Òаким 
чинîм, дерæавîю ôактичнî бóлî рîçïî-
чатî ïрîöес ïравîвîгî регóлювання сó-
сïільниõ віднîсин ó сôері електрîннîї 
кîмерöії. У 2011 рîöі îбгîвîрювалась 
мîæливість çîбîв’яçати інтернет-мага-
çини мати власниé îôіс, а такîæ склад. 
Òакі дії, на дóмкó ініöіатîрів ідеї, дали 
б çмîгó çменшити виïадки шаõраéства, 
îскільки ïрîдавöі таким чинîм стали 
б менш «віртóальними». Сïрîба ïрîве-
сти öю ініöіативó бóла і в 2013 рîöі. 
В червні 2014 рîкó Верõîвна Ðада 
України в ïершîмó читанні ïриéняла 
çакîнîïрîект №2306а «Ïрî електрî-
ннó кîмерöію» [16] і öе бóв дóæе вагî-
миé крîк, враõîвóючи те, ùî ôактич-
нî, дî öьîгî часó, електрîнна кîмерöія 
бóла ïîçа меæами çакîнîдавства. За-
кîн надав ôîрмаліçаöії віднîсин ó сôе-
рі електрîннîї кîмерöії і гарантóвав 
мîæливість çаõистó від нечесниõ діé. 
Наявність ïредметó ïравîвîгî регóлю-
вання ó сôері електрîннîї кîмерöії, ïід 
яким ó Закîні рîçóміються віднîсини, 
сïрямîвані на îтримання ïрибóткó, 
ùî виникають ïід час вчинення ïра-
вîчинів ùîдî набóття, çміни абî ïри-
ïинення öивільниõ ïрав та îбîв’яçків, 
çдіéснені дистанöіéнî ç викîристанням 
інôîрмаöіéнî-телекîмóнікаöіéниõ сис-
тем, внаслідîк чîгî в óчасників такиõ 
віднîсин виникають ïрава та îбîв’яçки 
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маéнîвîгî õарактерó, свідчить ïрî на-
явність ïідстав для çдіéснення вïливó 
ïрава на ïîведінкó óчасників öиõ сó-
сïільниõ віднîсин.

В óчасників сóсïільниõ віднîсин ó 
сôері çдіéснення електрîннîї кîмерöії 
існóють вçаємні ïрава та îбîв’яçки, 
ùî, свîєю чергîю, ïриçвîдить дî не-
îбõіднîсті викîристання кількîõ існó-
ючиõ сïîсîбів ïравîвîгî регóлювання. 
А саме: а) надання óчасникó ïравîвиõ 
віднîсин сóб’єктивниõ ïрав; б) çîбîв’я-
çання вчинити ïевні дії; в) çабîрîна, 
тîбтî îбîв’яçîк óтримóватись від ïев-
ниõ діé [17, c. 5].

Загалîм, виçначення ïîняття «елек-
трîнна кîмерöія» та ïîяснення éîгî 
сóтнîсті баçóється на двîõ дîмінóючиõ 
ïідõîдаõ: електрîнна кîмерöія – öе 
ïідïриємниöька (кîмерöіéна) діяль-
ність, ùî є ріçнîвидîм діяльнîсті гîс-
ïîдарськîї; електрîнна кîмерöія – öе 
îсîбливі ïравîвіднîсини ó сôері елек-
трîннîї кîмерöії. Ïри öьîмó îстанніé 
ïідõід трактóє електрîннó кîмерöію 
çдебільшîгî як кîмïлексне явиùе, 
ùî ïîтребóє врегóлювання нîрмами 
ріçниõ галóçеé ïрава (гîсïîдарськîгî, 
öивільнîгî, адміністративнîгî та ін.). 
Об’єктîм ïравîвіднîсин ó сôері елек-
трîннîї кîмерöії частî є öиôрîвиé тî-
вар і öиôрîві ïîслóги (öі категîрії õîча 
é не мають матеріальнîгî вираæення ó 
çвичаéнîмó сенсі, ïрîте чіткî відмеæî-
вóються îдна від îднîї: öиôрîві ïîслó-
ги – öе наéчастіше традиöіéні ïîслóги, 
ùî надаються çа дîïîмîгîю електрîн-
ниõ çасîбів çв’яçкó; öиôрîвиé тîвар – 
öе інôîрмаöія (наéчастіше, ó вигляді 
ôаéлó), ùî ствîрюється та ïередається 
çа дîïîмîгîю тиõ самиõ електрîнниõ 
çасîбів çв’яçкó), існóє в електрîнніé 
ôîрмі та мîæе бóти çаïисана на ма-
теріальниé нîсіé [18]). Як çаçначає 
І. О. Òрóбін, електрîнна кîмерöія, çа 
свîєю сóтністю, є тîргівельнîю діяль-
ністю, яка çдіéснюється віртóальнî – в 
електрîнніé ôîрмі та має îçнаки гîс-
ïîдарськîї діяльнîсті [17]. ГК України 
виçначає îснîвні çасади гîсïîдарю-
вання в Україні і регóлює віднîсини, 
ùî виникають ó ïрîöесі гîсïîдарськîї 

діяльнîсті міæ сóб’єктами гîсïîдарю-
вання та іншими óчасниками віднîсин 
ó сôері гîсïîдарювання. Òîмó, на дóм-
кó наóкîвöя, на електрîннó кîмерöію 
ïîширюються ïîлîæення Глави 30 ГК 
України «Осîбливîсті ïравîвîгî регó-
лювання гîсïîдарськî-тîргівельнîї ді-
яльнîсті». Ðаçîм ç тим, слід враõîвó-
вати, ùî сóсïільні віднîсини ó сôері 
електрîннîї кîмерöії регóлюються не 
лише Гîсïîдарським кîдексîм Украї-
ни, але é нîрмами Цивільнîгî кîдексó 
України, в частині викîнання маéнî-
виõ çîбîв’яçань та ïîрядкó óкладання 
ïîв’яçаниõ ç ними дîгîвîрів.

Електрîннó тîргівлю в ЗУ «Ïрî 
електрîннó тîргівлю» виçначенî, як 
гîсïîдарськó діяльність ó сôері елек-
трîннîї кóïівлі-ïрîдаæó, реаліçаöії 
тîварів дистанöіéним сïîсîбîм ïî-
кóïöю шляõîм вчинення електрîнниõ 
ïравîчинів іç викîристанням інôîрма-
öіéнî-телекîмóнікаöіéниõ систем. Ïри 
рîçмеæóванні електрîннîї тîргівлі та 
електрîннîї кîмерöії, îстання, çа çа-
гальним ïравилîм, виçначається як 
тîргівля тîварами та ïîслóгами, ïри 
якіé îстатîчне çамîвлення рîçміùó-
ється череç глîбальнó кîмï’ютернó 
мереæó Інтернет, тîбтî наявне ïîвне 
óкладення гîсïîдарськиõ óгîд в елек-
трîнніé ôîрмі, а електрîнна тîргівля –  
лише як îïлата ïридбаниõ тîварів че-
реç Інтернет, тîбтî як частина електрî-
ннîї кîмерöії [11].

Відïîвіднî дî ст. 263 ГК України 
гîсïîдарськî-тîргîвельнîю є діяль-
ність, ùî çдіéснюється сóб’єктами гî-
сïîдарювання ó сôері тîварнîгî îбігó, 
сïрямîвана на реаліçаöію ïрîдóкöії ви-
рîбничî-теõнічнîгî ïриçначення і ви-
рîбів нарîднîгî сïîæивання, а такîæ 
дîïîміæна діяльність, яка çабеçïечóє 
їõ реаліçаöію шляõîм надання відïî-
відниõ ïîслóг. З óраõóванням рîçвиткó 
електрîннîї кîмерöії та çакîнîдавчîгî 
регóлювання öієї сôери сóсïільниõ від-
нîсин, деякі наóкîвöів вваæають не-
îбõідним внесення çмін дî çаçначенîї 
статті і дîïîвнення її îкремим ïóнктîм, 
в якîмó б дî гîсïîдарськî-тîргівельнîї 
діяльнîсті бóлî б віднесенî і електрî-
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ннó кîмерöію.[17, c. 9]. Однак, на нашó 
дóмкó, кîректним бóлî б віднесення 
дî гîсïîдарськî-тîргîвельнîї діяльнî-
сті лише електрîннîї тîргівлі. Діéснî, 
слід ïîгîдитись ç В. Ðєçнікîвîю, ùî 
електрîнна кîмерöія як діяльність має 
õарактер гîсïîдарськîї, тîмó ùî є ді-
яльністю сóб’єктів гîсïîдарювання ó 
сôері сóсïільнîгî вирîбниöтва, сïря-
мîванîю на вигîтîвлення та реаліçаöію 
ïрîдóкöії, викîнання рîбіт абî надання 
ïîслóг вартіснîгî õарактерó, ùî мають 
öінîвó виçначеність (ст. 3 ГК України). 
Але вîна виçначається череç ріçнîма-
нітні відïîвідні сóсïільні віднîсини, 
ùî складаються ïри її ïрîвадæенні. 
В. Ðєçнікîва сïраведливî çаçначає, 
ùî ó регóлюванні електрîннîї кîмер-
öії ç ïîçиöіé ïрава ïрîблемним є вибір 
меõаніçмó регóлювання електрîннîї 
кîмерöіéнîї діяльнîсті, îскільки, дî 
ïрикладó, кваліôікаöія тîргівлі череç 
мереæó Інтернет як «тîргівлі çа çраç-
ками» чи як «дистанöіéнîї тîргівлі» 
вïливатиме на виçначення ïерелікó тî-
варів, які мîæна ïрîдавати череç мере-
æó Інтернет сóб’єктó гîсïîдарювання, 
а такîæ на вибір тиõ ïравîвиõ меõаніç-
мів, çасîбîм якиõ мîæна îрганіçóвати 
çдіéснення відïîвіднîї діяльнîсті [11].

В îснîві ïîведінки óчасників елек-
трîннîї кîмерöії мîæе бóти як çакî-
нîдавчî ïередбачена дисïîçитивна 
мîдель ïîведінки, так é імïеративна 
мîдель вçаємîдії сóб’єктів гîсïîдарю-
вання ç îрганами влади, дî кîмïетенöії 
якиõ налеæить кîнтрîль (нагляд) çа 
діяльністю сóб’єктів гîсïîдарювання, 
óïравління нею. Зîкрема, ваæливе міс-
öе çаéмає ïрîблема беçïеки ïрîдóкöії, 
ùî ïîширюється çа дîïîмîгîю елек-
трîннîї тîргівлі. 

Відïîвіднî дî ч. 1 ст. 5 ЗУ «Ïрî 
електрîннó кîмерöію» дî îснîвниõ 
ïринöиïів ó сôері електрîннîї кîмерöії 
віднесенî, çîкрема, çабеçïечення на-
леæнîї якîсті тîварів, рîбіт та ïîслóг, 
ùî реаліçóються ó сôері електрîннîї 
кîмерöії. Очевиднî, ùî якість ôîрмó-
ється тільки ïід час вирîбниöтва, а 
вçаємîдія ç людинîю дîçвîляє лише 
виявити çакладениé ó ïрîдóкöії рівень 

якîсті. Ïри öьîмó О. Ï. Ïисьменна дî 
недîліків тîварó (рîбîти, ïîслóги) від-
нîсить, çîкрема, і наявність ó тîварó 
(рîбîти, ïîслóги) властивîстеé, ùî 
рîблять éîгî небеçïечним для æиття, 
çдîрîв’я, маéна грîмадян, îрганіçаöіé 
абî навкîлишньîгî ïрирîднîгî середî-
виùа [18, c. 10]. Мîæна ствердæóвати, 
ùî саме відсóтність öиõ властивîстеé 
бóде виçначати беçïекó ïрîдóкöії. Лев-
чóк Л. Ð. дî небеçïечнîї ïрîдóкöії від-
нîсить такó, ïîкаçники беçïеки якîї не 
відïîвідають встанîвленим в Україні 
для данîгî видó ïрîдóкöії абî çаçна-
ченим ó деклараöії ïрî відïîвідність, 
нîрмативниõ дîкóментаõ та нîрматив-
нî-ïравîвиõ актаõ, а такîæ ïрîдóкöію, 
сïîæивання (викîристання) якîї ïîв’я-
çане ç ïідвиùеним риçикîм для çдî-
рîв’я і æиття людини [19, с. 16].

 Дî баçîвиõ ïîкаçників якîсті ïрî-
дóкöії віднîсять ïередóсім ïîкаçники 
беçïеки ïрîдóкöії, а властивîсті ïрî-
дóкöії, ùî ôîрмóють її беçïекó, на 
дóмкó Кóçьмінîї М. М., çакладаються 
ó виріб шляõîм дîдерæання вимîг на-
öіîнальниõ і міæнарîдниõ стандартів, 
іншиõ нîрмативниõ актів, ùî мають 
îбîв’яçкîвиé õарактер. Обîв’яçкîви-
ми для дîтримання виçнаються такîæ 
бóдь-які ïîкаçники, ùî навîдяться 
вирîбникîм в інôîрмаöії ïрî тîвар. 
З óраõóванням викладенîгî рîçóміння 
категîріé «беçïека» і «якість» îбґрóн-
тîваним стає виснîвîк, ùî беçïека є 
елементîм більш ширîкîгî ïîняття 
«якість» [20, c. 8]. 

Оснîвнîю çадачею гîсïîдар-
ськî-ïравîвîї відïîвідальнîсті є сти-
мóлювання налеæнîгî викîнання 
óчасниками гîсïîдарськиõ віднîсин 
гîсïîдарськиõ çîбîв’яçань. Одним ç 
ïринöиïів, на якиõ баçóється гîсïî-
дарськî-ïравîва відïîвідальність, çа-
кріïлениõ ó ч. 3 ст. 216 ГК, вистóïає 
ïередбачена çакîнîм відïîвідальність 
вирîбника (ïрîдавöя) çа недîбрîя-
кісність ïрîдóкöії. З ïриéняттям ЗУ 
«Ïрî електрîннó кîмерöію» електрîнні 
ïрîдаæі та кóïівля ïрирівнюються дî 
çвичаéниõ, і öе дóæе ïîçитивна çміна, 
яка надає мîæливість викîристîвóвати 
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в ïîвнîмó îбсяçі нîрмативні ïриïиси 
ùîдî çабеçïечення, гарантóвання якî-
сті тîварó та відïîвідальнîсті çа нея-
кіснó (небеçïечнó) ïрîдóкöію сóб’єктів 
гîсïîдарювання бóдь-якîї îрганіçа-
öіéнî-ïравîвîї ôîрми, ùî реаліçóють 
тîвари, викîнóють рîбîти, надають 
ïîслóги ç викîристанням інôîрмаöіé-
нî-телекîмóнікаöіéниõ систем.

Стаття 269 ГК України регламентóє 
віднîсини, ùî ïîв’яçані ç гарантóван-
ням ïîстачальникîм якîсті ïîставле-
ниõ тîварів та ïред’явленням ïретен-
çії ó çв’яçкó ç недîліками ïîставлениõ 
тîварів. Ïід гарантією якîсті тîварó 
çгіднî ГК України рîçóміється çîбîв’я-
çання ïрîдавöя ïідтримóвати ó тîварі 
налеæнó якість ïрîтягîм гарантіéнîгî 
стрîкó, а ïри її çниæенні – óсóнóти 
недîліки ïîставленîгî тîварó, виявле-
ні ïід час дії гарантії. Ïід недîліками 
тîварів вартî рîçóміти бóдь-якó невід-
ïîвідність ïрîдóкöії вимîгам нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів і нîрмативниõ дî-
кóментів, óмîвам дîгîвîрів абî іншим 
вимîгам, ùî ïред’являються дî неї.

Обîв’яçîк óсóнóти деôекти вирîбó, 
виявлені ïрîтягîм гарантіéнîгî стрîкó, 
в силó ч. 6 ст. 269 ГК України ïîкла-
даються на ïîстачальника (вирîбни-
ка), якиé çдіéснює їõ çа свіé раõóнîк. 
Окрім îбîв’яçкó óсóнóти недîліки тî-
варó абî çамінити éîгî ïîстачальник 
(вигîтîвлювач) на вимîгó ïîкóïöя 
(îдерæóвача) çîбîв’яçаниé сïлатити 
такîæ штраôні санкöії. Кîментîвана 
частина є відсилîчнîю, а тîмó штраô ó 
рîçмірі двадöяти відсîтків від вартîсті 
неякісниõ (некîмïлектниõ) тîварів ïе-
редбачениé ó ст. 231 ГК України. Слід 
çаóваæити, ùî öе – çагальне ïравилî, 
îскільки іншиé рîçмір штраôó мîæе 
виçначатися як нîрмативними актами, 
так і стîрîнами ó дîгîвîрі. На öе вка-
çóє не лише кîментîвана стаття, але é 
ст. 231 ГК України. 

Відïîвіднî дî ст. 223 ГК Украї-
ни ïри реаліçаöії ó сóдîвîмó ïîрядкó 
відïîвідальнîсті çа ïравîïîрóшення ó 
сôері гîсïîдарювання çастîсîвóються 
çагальниé та скîрîчені стрîки ïîçîв-
нîї давнîсті, ïередбачені Цивільним 

кîдексîм України, якùî інші стрîки 
не встанîвленî ГК України. Части-
нîю 8 îçначенîї статті виçначенî, ùî 
ïîçîви, які виïливають ç ïîставки тî-
варів неналеæнîї якîсті, мîæóть бóти 
ïред’явлені ïрîтягîм шести місяöів ç 
дня встанîвлення ïîкóïöем ó налеæнî-
мó ïîрядкó недîліків ïîставлениõ éîмó 
тîварів. Ïри öьîмó ïри îбраõóванні 
стрîкó ïîçîвнîї давнîсті слід враõîвó-
вати нîрми ст. 680, 681 ЦК України. 

На вимîгó сïîæивача, ó відïîвід-
нîсті дî ЗУ «Ïрî çаõист ïрав сïîæи-
вачів» ïрîдавеöь çîбîв’яçаниé надати 
éîмó дîкóменти, які ïідтвердæóють 
якість, беçïекó та öінó тîварів. У дî-
кóментаõ на тîвари, ùî ïідлягають 
îбîв’яçкîвіé сертиôікаöії (наïриклад, 
миéні çасîби, велîсиïеди, кîляски ди-
тячі, ïîсóд ç чîрниõ та кîльîрîвиõ ме-
талів,ôарôîрó, ôаянсó, сïиртні наïîї, 
дитяче õарчóвання), ïîвинні çаçнача-
тися реєстраöіéні нîмери сертиôіката 
відïîвіднîсті чи свідîöтва ïрî виçнан-
ня відïîвіднîсті та/абî деклараöії ïрî 
відïîвідність, якùî öе встанîвленî теõ-
нічним регламентîм [21]. Це ïîлîæен-
ня має стîсóватись і îсîби, яка ïридба-
ває, çамîвляє, викîристîвóє çаçначені 
тîвари, рîбîти, ïîслóги шляõîм вчи-
нення електрîннîгî ïравîчинó. Однак 
ó çакîні не відîбраæенî ïîширення 
éîгî нîрм на електрîннó кîмерöію, як 
і ó ГК України. Обîв’яçîк дîкаçóвання 
ó сïраваõ öієї категîрії ïîкладається 
на ïрîдавöя, він має бóти çаöікавлениé 
ó ïрîведенні ексïертиçи [21]. Ðаçîм 
ç тим, ó більшîсті виïадків ïрîдавöі 
(викîнавöі, вирîбники) тîварів відмîв-
ляються çадîвîльнити вимîги сïîæи-
вачів. Ясна річ, ùî ïри çдіéсненні елек-
трîннîї кîмерöії öя ïрîблема ïîстане 
ùе більш гîстрî.

З îглядó на виùеîçначене, вартî 
ïідкреслити актóальність ïрîектó За-
кîнó України № 4047 від 11.02.2016 р. 
«Ïрî внесення çмін дî статті 8 Закîнó 
України «Ïрî çаõист ïрав сïîæивачів» 
(ùîдî встанîвлення відïîвідальнîсті 
Інтернет-магаçинів çа неналеæнó якість 
тîварів)» [22]. Оснîвнîю метîю çакîнî-
ïрîектó є çаõист ïрав сïîæивачів, ùî 



127

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

ïридбавають тîвари череç Інтернет-ма-
гаçини, шляõîм встанîвлення сîлідар-
нîї відïîвідальнîсті Інтернет-магаçинó 
на виïадîк не надання ним дîстîвірниõ 
даниõ ïрî ïрîдавöя тîварó.

Закîнîïрîектîм ïрîïîнóється вста-
нîвити відïîвідальність Інтернет-ма-
гаçинó сîлідарнó ç ïрîдавöем тîварó 
на виïадîк, якùî Інтернет-магаçин не 
çмîæе надати дîстîвірне ім’я, місöе 
ïрîæивання та інші çасîби çв’яçкó ç 
ïрîдавöем тîварó.

Це îçначатиме, ùî ó раçі, наïри-
клад, немîæливîсті çнаéти ïрîдавöя 
тîварó, сïîæивач çмîæе çвернóтись ç 
вимîгîю дî Інтернет-магаçинó. Ïісля 
çадîвîлення такîї вимîги Інтернет-ма-
гаçин матиме ïравî çвîрîтнîї вимîги 
(регрес) дî ïрîдавöя тîварó. Відтак 
Інтернет-магаçин бóде çаöікавлениé не 
тільки сïрияти наéбільш ïîвнîмó рîç-
міùенню інôîрмаöії ïрî ïрîдавöя тîва-
рó але é ïеревірятиме такó інôîрмаöію 
ç îглядó на мîæливиé настóï негатив-
ниõ наслідків ó ôîрмі відïîвідальнîсті. 
Однак, слід çвернóти óвагó на неîбõід-
ність рîçрîблення дієвиõ меõаніçмів 
çастîсóвання адміністративнî-гîсïî-
дарськиõ санкöіé дî сóб’єктів гîсïîда-
рювання бóдь-якîї îрганіçаöіéнî-ïравî-
вîї ôîрми, ùî реаліçóє тîвари, викîнóє 
рîбîти, надає ïîслóги ç викîристанням 
інôîрмаöіéнî-телекîмóнікаöіéниõ сис-
тем ó раçі ïîрóшення ними вимîг дî 
беçïеки ïрîдóкöії. Згіднî ç ч. 1 ст. 238 
ГК çа ïîрóшення встанîвлениõ çакîнî-
давчими актами ïравил çдіéснення гîс-
ïîдарськîї діяльнîсті дî сóб’єктів гî-
сïîдарювання мîæóть бóти çастîсîвані 
óïîвнîваæеними îрганами дерæавнîї 
влади абî îрганами місöевîгî самîвря-
дóвання адміністративнî-гîсïîдарські 
санкöії, тîбтî çаõîди îрганіçаöіéнî-ïра-
вîвîгî абî маéнîвîгî õарактерó, сïря-
мîвані на ïриïинення ïравîïîрóшення 
сóб’єкта гîсïîдарювання та ліквідаöію 
éîгî наслідків. Òак, в îснîві çдіéснен-
ня ринкîвîгî наглядó є вæиття îбме-
æóвальниõ (кîрегóвальниõ) çаõîдів ç 
відïîвідним інôîрмóванням ïрî öе грî-
мадськîсті ùîдî ïрîдóкöії, яка ïри її 
викîристанні çа ïриçначенням абî çа 

îбґрóнтîванî ïередбачóваниõ óмîв і 
ïри налеæнîмó встанîвленні та теõніч-
нîмó îбслóгîвóванні станîвить çагрîçó 
сóсïільним інтересам чи яка в іншиé 
сïîсіб не відïîвідає встанîвленим ви-
мîгам (див. [26]). 

Сóб’єкти гîсïîдарювання çа ïîрó-
шення Закîнó України «Ïрî çагаль-
нó беçïечність неõарчîвîї ïрîдóкöії» 
та Закîнó України «Ïрî дерæавниé 
ринкîвиé нагляд і кîнтрîль неõарчî-
вîї ïрîдóкöії» несóть відïîвідальність. 
Дî сóб’єктів гîсïîдарювання çастîсî-
вóються штраôні санкöії çалеæнî від 
вчиненîгî ними ïîрóшення ó рîçмірі 
від 75 дî 3000 неîïîдаткîвóваниõ мі-
німóмів дîõîдів грîмадян, ùî станî-
вить відïîвіднî від 1275 дî 51000 грн., 
а çа ïîвтîрне ïрîтягîм трьîõ рîків 
вчинення тîгî самîгî ïîрóшення – дî 
5000 неîïîдаткîвóваниõ мінімóмів дî-
õîдів грîмадян, ùî станîвить відïîвід-
нî дî 85000 грн. [24].

У ïрîöесі çастîсóвання öиõ санк-
öіé îргани дерæавнîгî наглядó встó-
ïають іç сóб’єктами гîсïîдарюван-
ня – ïîрóшниками ó віднîсини, яким 
ïритаманні îçнаки îрганіçаöіéнî-гîс-
ïîдарськиõ çîбîв’яçань, які виçначені 
відïîвідними ïîлîæеннями ГК України 
[25]. Зîбîв’яçання іç çастîсóвання ад-
міністративнî-гîсïîдарськиõ санкöіé 
є недîгîвірними. Адміністративнî-гîс-
ïîдарські санкöії çабеçïечóють дîдер-
æання сóб’єктами гîсïîдарювання 
встанîвлениõ çакîнîдавствîм ïравил і 
нîрм ведення гîсïîдарськîї діяльнîсті, 
налеæне викîнання ними дîгîвірниõ 
та іншиõ гîсïîдарськиõ çîбîв’яçань, 
дîсягнення îïтимальнîї îрганіçаöії 
екîнîмічниõ віднîсин і óтвердæен-
ня сóсïільнîгî гîсïîдарськîгî ïîряд-
кó в екîнîміöі. Сïисîк викîристаниõ  
дæерел:

Òаким чинîм, Закîн України «Ïрî 
електрîннó кîмерöію» має декларатив-
ниé õарактер ç îглядó на те, ùî він не 
встанîвлює відïîвідальність, çîкрема, 
ùîдî ïринöиïó çабеçïечення налеæнîї 
якîсті тîварів, рîбіт та ïîслóг, ùî ре-
аліçóються ó сôері електрîннîї кîмер-
öії. З îглядó на нîрми çакîнó мîæна  
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гîвîрити ïрî те, ùî електрîнні ïрîда-
æі та кóïівля ïрирівнюються дî çвичаé-
ниõ, яка надає мîæливість викîристî-
вóвати в ïîвнîмó îбсяçі нîрмативні 
ïриïиси ГК України та ЗУ «Ïрî çаõист 
ïрав сïîæивачів» ùîдî çабеçïечення, 
гарантóвання якîсті тîварó та відïî-
відальнîсті çа неякіснó (небеçïечнó) 
ïрîдóкöію сóб’єктів гîсïîдарювання 
бóдь-якîї îрганіçаöіéнî-ïравîвîї ôîр-
ми, ùî реаліçóють тîвари, викîнóють 
рîбîти, надають ïîслóги ç викîристан-
ням інôîрмаöіéнî-телекîмóнікаöіéниõ 
систем. Ðаçîм ç тим, на сьîгîдні лиша-
ється не вирішеним ïитання реаліçаöії 
наглядó çа ринкîм тîварів та ïîслóг, 
ùî îбертаються ó сôері електрîннîї 
кîмерöії та рîçïîділó відïîвідальнîсті 
міæ такими óчасники віднîсин ó сôе-
рі електрîннîї кîмерöії, як ïрîдавеöь 
та ïîстачальник ïîслóг ïрîміæнîгî 
õарактерó ó сôері електрîннîї кîмер-
öії, ùî óнемîæливлює ïîвнîю мірîю 
çастîсîвóвати налеæні çасîби відïîві-
дальнîсті дî гîсïîдарюючиõ сóб’єктів.

Â ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî ïðàâîâ³ 
òà åêîíîì³÷í³ çàñàäè ðîçâèòêó åëåê-
òðîííîї êîìåðö³ї. Äîñë³äæåíî ïðà-
âîâó ïðèðîäó åëåêòðîííîї êîìåðö³ї 
òà її ñï³ââ³äíîшåííÿ ç åëåêòðîííîю 
òîðã³âëåю. Зä³éñíåíî àíàë³ç îñîáëè-
âîñòåé â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðюâàííÿ áóäü-ÿêîї îðãàí³çà-
ö³éíî-ïðàâîâîї ôîðìè, щî ðåàë³çóº 
òîâàðè, âèêîíóº ðîáîòè, íàäàº ïî-
ñëóãè ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³é-
íî-òåëåêîìóí³êàö³éíèх ñèñòåì çà 
áåçïåêó ïðîäóêö³ї. Îêðåñëåíî êîëî 
ïðîáëåìíèх ïèòàíü îçíà÷åíîї ïðî-
áëåìàòèêè.

Ключові слова: гîсïîдарське ïра-
вî, електрîнна кîмерöія, електрîнна 
тîргівля, беçïека ïрîдóкöії, гîсïîдар-
ськî-ïравîва відïîвідальність.

Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíы 
ïðàâîâыå è эêîíîìè÷åñêèå îñíîâы 
ðàçâèòèÿ эëåêòðîííîé êîììåð-
öèè. Иññëåäîâàíà ïðàâîâàÿ ïðèðîäà 
эëåêòðîííîé êîììåðöèè è åå ñîîò-
íîшåíèå ñ эëåêòðîííîé òîðãîâëåé. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíы îñîáåííîñòè 

îòâåòñòâåííîñòè çà áåçîïàñíîñòü 
ïðîäóêöèè ñóáъåêòà хîçÿéñòâîâà-
íèÿ ëюáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé 
ôîðìы, êîòîðыé ðåàëèçóåò òîâàðы, 
âыïîëíÿåò ðàáîòы, ïðåäîñòàâëÿåò 
óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííых ñèñ-
òåì. Î÷åð÷åí êðóã ïðîáëåìíых âî-
ïðîñîâ îáîçíà÷åííîé ïðîáëåìàòèêè

In the article legal and economic 
principles of e-commerce was analyzed. 
The legal nature of e-commerce and 
its correlation with e-commerce was 
investigated. Peculiarities of liability 
entity of any legal form that sells goods, 
performs work, renders services using 
information and telecommunication 
systems for security products was 
analyzed. The range of problematic 
issues was outlined.
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ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС  
ВЕРХОВНОГО СУДУ В УКРАЇНІ

Ïитання ùîдî мîделі сóдîвîї систе-
ми України ïрîтягîм тривалîгî часó çа-
лишається актóальним для дискóсіé се-
ред наóкîвöів і ïîлітиків. На сóчаснîмó 
етаïі сóдîвîї реôîрми 02.06.2016 Вер-
õîвнîю Ðадîю України в ïриéнятîмó 
Закîні України «Ïрî сóдîóстріé і статóс 
сóддів» вирішенî деякі ïрîблематичні 
ïитання сóдîóстрîю в нашіé країні. 

Іç набранням виùенаçваним За-
кîнîм чиннîсті 30.09.2016 ó сóдîвіé 
системі відбóлися çначні çміни. Òак, 
çмінені ïîрядîк çаéняття ïîсади сóд-
ді (відтеïер ïриçначення відбóвається 
на кîнкóрсніé îснîві), ïрîöедóра ствî-
рення та ліквідаöії сóдів, ïідвиùениé 
вікîвиé öенç для кандидатів на ïîса-
дó сóдді ç двадöяти ï’яти дî тридöяти 
рîків, ïередбаченî îнîвлення місöевиõ 
та аïеляöіéниõ сóдів, ствîрення Ви-
ùîгî антикîрóïöіéнîгî сóдó é Виùîгî 
сóдó ç ïитань інтелектóальнîї власнî-
сті, çакріïленî беçстрîкîве ïриçначен-
ня сóддів беç виïрîбóвальнîгî термінó, 
ліквідîванî інститóт нарîдниõ çасіда-
телів, çвóæена сóддівська недîтîркан-
ність, çаміненî Виùó радó юстиöії Ви-
ùîю радîю ïравîсóддя, гîлîвне, Закîн 
çамінив наявнó чîтирирівневó сóдîвó 
системó (місöевиé сóд – аïеляöіéниé 
сóд – виùиé сïеöіаліçîваниé сóд – 
Верõîвниé Сóд України) трирівневîю 
(місöевиé сóд – аïеляöіéниé сóд – 
Верõîвниé сóд) шляõîм ліквідаöії Вер-
õîвнîгî Сóдó України та виùиõ сïеöі-
аліçîваниõ сóдів і ствîрення, çамість 
ниõ, нîвîгî Верõîвнîгî Сóдó. 

Ïрîблемó çмін ó сôері сóдîóстрîю 
рîçрîбляли відîмі вчені-юристи: В. Дî-
леæан, С. Ківалîв, М. Ïîгîреöькиé, 
С. Ïрилóöькиé, М. Сіриé та ін.

Завданням статті є дîслідæення 
çмін, ùî відбóлися в статóсі Верõîвнî-
гî Сóдó України, їõ ïерсïектив, мîæ-
ливиõ недîліків і шляõів їõ óсóнення.

Згіднî ç ïереõідними ïîлîæення-
ми Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé і 
статóс сóддів» від 02.06.2016, на ма-
теріальнî-теõнічніé баçі Верõîвнîгî 
Сóдó України та баçаõ Виùîгî сïеöіа-
ліçîванîгî сóдó України ç рîçглядó öи-
вільниõ і кримінальниõ сïрав, Виùîгî 
гîсïîдарськîгî сóдó України, Виùîгî 
адміністративнîгî сóдó України бóде 
óтвîрениé Верõîвниé Сóд. Закîнîда-
веöь óстанîвив для öьîгî шестимісяч-
ниé термін іç дня набрання çакîнîм 
сили, тîбтî нîвиé сóд має ïîчати діяти 
на ïîчаткó дрóгîї декади 2017 р. Серед 
çмін, ùî відбóлися ó виùîмó сóдîвîмó 
îргані, мîæна відçначити такі.

Ïî-ïерше, çмінюється наçва сóдîвîї 
óстанîви. Слîвî «Україна» ç неї вилó-
чається. Сóдді Верõîвнîгî Сóдó Укра-
їни çаçначають, ùî öе нîвîвведення 
має семантичниé õарактер, адæе ïîв-
нîваæення Верõîвнîгî Сóдó України 
не çмінюються. Мîæливість çдіéснення 
ïравîсóддя як сóдó касаöіéнîї інстан-
öії не мîæна вваæати нîвим ïîвнîва-
æенням, адæе Верõîвниé Сóд України 
мав éîгî дî ïриéняття Закîнó України 
«Ïрî сóдîóстріé і статóс сóддів» від 
07.07.2010 [1, с. 12]. Отæе, öя çміна 
не має çмістîвîгî çначення та в деякиõ 
виïадкаõ мîæе навіть викликати ïлó-
танинó. 

Ïî-дрóге, çмінюється статóс öьîгî сó-
дîвîгî îрганó. У çв’яçкó ç вилóченням 
іç Закîнó слîвîсïîлóчення «сóди çагаль-
нîї юрисдикöії» статóс Верõîвнîгî Сóдó 
çакріïлюється так: «Верõîвниé Сóд є 

© М. Деменчук, 2016
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наéвиùим сóдîм ó системі сóдîóстрîю 
України, якиé çабеçïечóє сталість та єд-
ність сóдîвîї ïрактики ó ïîрядкó та сïî-
сіб, виçначені ïрîöесóальним çакîнîм» 
[2, ст. 36]. Вилóчення слîвîсïîлóчення 
«сóди çагальнîї юрисдикöії» ïîтяглî çа 
сîбîю é вилóчення ïîлîæень ùîдî Кîн-
ститóöіéнîгî Сóдó України, ùî, на нашó 
дóмкó, є недîлікîм.

Ïî-третє, çмінюється стрóктóра 
сóдó. Відтеïер вîна ïередбачає ôóнк-
öіîнóвання Великîї Ïалати Верõîвнî-
гî Сóдó, Касаöіéнîгî адміністративнî-
гî сóдó, Касаöіéнîгî гîсïîдарськîгî 
сóдó, Касаöіéнîгî кримінальнîгî сóдó 
та Касаöіéнîгî öивільнîгî сóдó. Адвî-
кат А. Òóріé негативнî ставиться дî 
такиõ çмін, çвертаючи óвагó на те, ùî 
сóди виùиõ інстанöіé, які діяли раніше, 
ôактичнî лише çмінять вивіски, але, 
мîæливî, не çмінять свîє місöеçна-
õîдæення, тîмó такі çміни нагадóють 
кîсметичні [3]. У такîмó раçі öя çміна, 
діéснî, матиме тільки çîвнішніé õа-
рактер, але ó çв’яçкó ç тим, ùî їõ міс-
öеçнаõîдæення ùе не виçначенî, сïîді-
ваємîся, ùî така ситóаöія не виникне.

Ïî-четверте, çрîстає é кількість 
сóддів, ùî вõîдять дî складó öьîгî 
сóдó. Ст. 37 Закîнó України «Ïрî сó-
дîóстріé і статóс сóддів» від 02.06.2016 
çакріïлює, ùî дî складó Верõîвнîгî 
Сóдó вõîдять сóдді в кількîсті не біль-
ше ніæ двісті. Мîæна відçначити, ùî 
çбільшення кількîсті сóддів є ариôме-
тичнî îбґрóнтîваним, адæе стрóктóра 
Верõîвнîгî Сóдó є більш рîçгалóæе-
нîю, ніæ ó Верõîвнîгî Сóдó України.

Ïî-ï’яте, як óæе бóлî çаçначенî ра-
ніше, сóдді ïриçначаються на ïîсадó на 
ïідставі кîнкóрсó. Кîнкóрс дî Верõîв-
нîгî Сóдó рîçïîчався 07.11.2016, éîгî 
ïрîведення ïîкладенî на Виùó кваліôі-
каöіéнó кîмісію сóдів України. Дî öьîгî 
нîвîвведення çагалîм ставляться ïîçи-
тивнî. Сóддя Октябрськîгî раéîннîгî 
сóдó м. Ïîлтави Л. Гîльник çаçначає, 
ùî ôîрмóвання Верõîвнîгî Сóдó бóде 
çдіéснюватися на ïринöиïîвî нîвиõ çа-
садаõ. Дî öьîгî часó ïрîöедóра çаéнят-
тя ïîсади сóдді Верõîвнîгî Сóдó бóла 
çакритîю, а аргóменти на кîристь тîгî 

чи іншîгî кандидата çалишалася ïîçа 
óвагîю не лише сóсïільства çагалîм, а 
é самиõ сóддів. Сóддя Гîсïîдарськîгî 
сóдó Одеськîї îбласті Þ. Беçдîлі нагî-
лîшóє, ùî кîнкóрс дî Верõîвнîгî Сóдó 
сïриятиме ïідвиùенню дîвіри дî сóдî-
вîї влади серед населення [4]. 

Сóдді Верõîвнîгî Сóдó України, 
навïаки, вваæають неïриéнятним ïрî-
ведення такîгî кîнкóрсó для вæе ïра-
öюючиõ сóддів, які ïід час ïрîведення 
сóдîвîї реôîрми не çмінюють рівень 
сóдó, аргóментóючи тим, ùî сóдді Вер-
õîвнîгî Сóдó України бóли îбрані на 
ïîсади беçстрîкîвî, çгіднî ç ïередба-
ченими çакîнîдавствîм ïрîöедóрами, і 
мîæóть бóти óсóнені ç ïîсад лише в 
ïередбачениõ çакîнîм виïадкаõ, вклю-
чаючи неïідтвердæення відïîвіднîсті 
çаéманіé ïîсаді. Верõîвниé Сóд Укра-
їни дî 2010 р. бóв касаöіéнîю інстан-
öією та наéвиùим сóдîвим îрганîм 
îднîчаснî, ïісля 2010 р. ç ïриéняттям 
Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé і ста-
тóс сóддів» ïереглядав сïрави ç ïідстав 
неîднакîвîгî çастîсóвання нîрм мате-
ріальнîгî ïрава, а ïіçніше é ïрîöесó-
альнîгî. А îтæе, óсі сóдді Верõîвнîгî 
Сóдó України вæе бóли сóддями каса-
öіéнîї інстанöії та вîднîчас сóддями 
наéвиùîгî сóдîвîгî îрганó. Òîмó вîни 
мають бóти ïереведені на ïîсади сóд-
дів Верõîвнîгî Сóдó як сóдó тîгî са-
мîгî рівня беç кîнкóрсó é навіть беç 
їõньîї çгîди на öе. Лише в раçі відмîви 
від такîгî ïереведення (ùî мîæе рîçöі-
нюватися як неçгîда на ïереведення) 
їõ мîæе бóти çвільненî ç ïîсади сóдді 
[1, с. 23]. На нашó дóмкó, çаóваæення 
сóддів Верõîвнîгî Сóдó України є дî-
речним, адæе сóдді, які вæе ïраöюють, 
бóли îбрані відïîвіднî дî встанîвле-
нîгî çакîнîм ïîрядкó, а тîмó мîæóть 
бóти çвільнені лише в ïередбачениõ çа-
кîнîм виïадкаõ.

Окрім öьîгî, Ïленóм Верõîвнîгî Сóдó 
України çвертає óвагó é на деякі інші сó-
ïеречнîсті, ó çв’яçкó ç чим 05.10.2016 
бóлî наïравленî дî Кîнститóöіéнîгî 
Сóдó України кîнститóöіéне ïîдання 
ùîдî відïîвіднîсті (кîнститóöіéнîсті) 
îкремиõ ïîлîæень ïóнктів рîçділó XII  
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«Ïрикінöеві та ïереõідні ïîлîæення»  
Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé і ста-
тóс сóддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII  
статтям Кîнститóöії України. 

Ïленóм Верõîвнîгî Сóдó України 
нагîлîшóє на ïеревиùенні ïîвнîваæень 
Верõîвнîю Ðадîю України, яка ó XII 
рîçділі «Ïрикінöеві та ïереõідні ïîлî-
æення» Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé 
і статóс сóддів» від 02.06.2016 çакріïи-
ла ïîрядîк ліквідаöії Верõîвнîгî Сóдó 
України ó сïîсіб, ùî не ïередбачениé 
ні Кîнститóöією України, ні її Ïереõід-
ними ïîлîæеннями. На дóмкó ексïертів 
Верõîвнîгî Сóдó України, «відсóтність 
кîнститóöіéниõ ïідстав для ліквідаöії та 
виключнî çакîнîдавчîгî ïередбачення 
такîгî сïîсîбó ліквідаöії наéвиùîї сó-
дîвîї óстанîви ствîрює небеçïечниé 
ïреöедент ùîдî ïîдальшиõ дîвільниõ 
діé îрганó çакîнîдавчîї влади, а саме ç 
власнîї ініöіативи чи ó çв’яçкó çі çміна-
ми ïîлітичнîгî óстрîю ліквідîвóвати та 
óтвîрювати é бóдь-якиé іншиé дерæав-
ниé îрган ç кîнститóöіéним статóсîм, 
ó тîмó числі нîвîствîрениé Верõîвниé 
Сóд, адæе не ïередбачається çакріïлен-
ня такîгî ïîрядкó в Оснîвнîмó Закîні 
України. Òакі дії в маéбóтньîмó мîæóть 
слóгóвати çасîбîм тискó на сóддю, ïî-
рóшення гарантіé неçалеæнîсті сóдîвîї 
влади в öілîмó та, як наслідîк, – ïîрó-
шення ïрава кîæнîгî на сóдîвиé рîç-
гляд» [1, с. 10].

Застóïник Гîлîви Верõîвнîї Ðади 
О. Сирîїд негативнî ïрîкîментóвала 
тîчкó çîрó Ïленóмó Верõîвнîгî Сóдó 
України, ствердæóючи, ùî éдеться не 
ïрî ïîвнîваæення ïреçидента чи ïар-
ламентó, а ïрî óстанîвчó владó óкраїн-
ськîгî нарîдó, якó çдіéснює ïарламент, 
çмінюючи Кîнститóöію. Вîна вваæає, 
ùî çа таке твердæення весь склад Вер-
õîвнîгî Сóдó мав би бóти дискваліôі-
кîваниé і çвільнениé [5]. 

Сóдді Верõîвнîгî Сóдó України 
такîæ çвертають óвагó на те, ùî не-
кîректнî гîвîрити ïрî ліквідаöію 
Верõîвнîгî Сóдó України та виùиõ 
сïеöіаліçîваниõ сóдів. Ïереõідні ïîлî-
æення Закîнó України «Ïрî сóдîóстріé 
і статóс сóддів» ïрямî не ïередбачають 

ïравîнастóïниöтвî Верõîвнîгî Сóдó, 
лише çакріïленî, ùî öеé Сóд ствî-
рюється на матеріальнî-теõнічніé баçі 
Верõîвнîгî Сóдó України та Виùиõ 
сïеöіаліçîваниõ сóдів. Ïрîте, на дóмкó 
ексïертів, ліквідаöія öиõ сóдîвиõ îрга-
нів не çа ôîрмальнîю ïрîöедóрîю, а як 
юридичниõ îсіб ïóблічнîгî ïрава мîæе 
бóти лише в раçі ïриïинення ними ïó-
блічниõ ôóнкöіé. 

Гîлîва Верõîвнîгî Сóдó України 
Я. Ðîманюк çаçначає: «Òе, ùî сталîся 
ç юридичнîї тîчки çîрó – öе не лік-
відаöія, а çлиття трьîõ виùиõ сóдів 
і Верõîвнîгî Сóдó України дî нîвîї 
óстанîви – Верõîвниé Сóд беç слîва 
«України». І öе є нічим іншим, як реîр-
ганіçаöією сóдів шляõîм їõ çлиття» [6]. 
Дî тîгî æ çаïрîïîнîвана мîдель ствî-
рює ситóаöію, кîли в дерæаві îднîчас-
нî існóватимóть два наéвиùиõ сóдîвиõ 
îргани: Верõîвниé Сóд України, якиé 
ïрîдîвæóє свîю діяльність, і Верõîв-
ниé Сóд, якиé ùе не діє, але дî якîгî 
ïриçначаються сóдді çа кîнкóрсîм на 
вакантні ïîсади. 

Аналіçóючи ïîлîæення Закîнó, 
мîæна скаçати, ùî він має сóттєві сó-
ïеречнîсті, які надалі неîбõіднî бóде 
виïравити. Неçваæаючи на öе, на нашó 
дóмкó, гîлîвним є ïîвне çбереæення 
ïîвнîваæень Верõîвнîгî Сóдó îсîбли-
вî в частині çабеçïечення єднîсті сó-
дîвîї ïрактики. Ôóнкöіîнóвання в éîгî 
стрóктóрі касаöіéниõ сóдів такîæ мîæе 
ïîкраùити ситóаöію ç її óніôікаöією. 
Але, ç іншîгî бîкó, виникає ïитання 
ùîдî дîöільнîсті ліквідаöії виùиõ сïе-
öіаліçîваниõ сóдів.

Лише ç часîм ïîвнîю мірîю мîæна 
бóде ствердæóвати ïрî ïîçитивниé абî 
негативниé õарактер ïрîведениõ çмін.

Ключові слова: сóд, сóдîва система, 
сóдîóстріé, Верõîвниé Сóд, ïîдання.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà âèâ÷åííю 
çì³í, щî çàïðîâàäèâ Зàêîí Уêðàїíè 
«Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â» 
â³ä 02.06.2016, ó ñòàòóñ³ Âåðхîâíî-
ãî Ñóäó Уêðàїíè ÿê âèщîї ñóäîâîї ³í-
ñòàíö³ї, éîãî ñêëàä³, ñòðóêòóð³, ïåð-
ñïåêòèâ öèх çì³í ³ їх íåäîë³ê³â.



133

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà èçó÷åíèю 
èçìåíåíèé, êîòîðыå ââёë Зàêîí 
Уêðàèíы «Î ñóäîóñòðîéñòâå è ñòà-
òóñå ñóäåé» îò 02.06.2016, â ñòàòóñå 
Âåðхîâíîãî Ñóäà Уêðàèíы, åãî ñî-
ñòàâå, ñòðóêòóðå, ïåðñïåêòèâ эòèх 
èçìåíåíèé è èх íåäîñòàòêîâ.

The article is devoted to the study 
of the changes, which happened in the 
result of adoption the Law of Ukraine 
“On the Judicial System and Status of 
Judges” of July 02, 2016, in legal status 
of the Supreme Court of Ukraine, its 
structure, composition, prospects of 
these changes and their deficiencies.
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КОНСТИТУЦІЙНА КАТЕГОРІЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ  
ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Þстиöіабельність çначнîї частки 
сóсïільниõ віднîсин дîвîдить теçó, ùî 
наявність якіснîгî ïравîсóддя є неîб-
õідним сóбстратîм діяльнîсті дерæави, 
ó раçі, якùî îстання декларóє çаõист 
ïрав та îснîвîïîлîæниõ свîбîд люди-
ни. Òîмó, öілкîм лîгічним є міркóван-
ня, ùî îсîби, які беçïîсередньî мають 
віднîшення дî çдіéснення ïравîсóддя 
ïîвинні вîлîдіти як ïрîôесіéнîю маéс-
терністю, так і беçдîганнîю реïóтаöією. 
І саме для дîсягнення çабеçïечення да-
нîгî еталîнó Кîнститóöія України вста-
нîвлює критеріé дîбрîчеснîсті, як îднó 
іç вимîг дî ïîтенöіéнîгî кандидата на 
ïîсадó сóдді. Òака кîнститóöіéна нîве-
ла нараçі çалишається недîслідæеним 
абî неïравильнî трактîваним îб’єк-
тîм сóчаснîї ïравîвîї діéснîсті. А éîгî 
îсягнення та вивчення, ïрîгнîçóвання 
мîделі çастîсóвання та вïливó на ïî-
всякденнó æиттєдіяльність кîæнîгî грî-
мадянина ïîлишаються àêòóàëüíèìè 
ïитаннями, ùî ïîтребóють відïîвідеé, 
надання якиõ є ìåòîю öієї рîбîти.

Аналіçóючи çміни дî Оснîвнîгî За-
кîнó нашîї дерæави ùîдî ïравîсóддя, 
мîæна ïрîстеæити тîé ôакт, ùî лю-
дина є твîрöем не лише çакîнів, але 
é öіннîстеé, які викладені ó тексті 
Кîнститóöії та складають кîнстрóкт, 
ùî ïідлягає нîвîмó óсвідîмленню і 
îсягненню та має наслідкîм çмінó мис-
лениõ îб’єктів, скîнстрóéîваниõ ó ïî-
всякденнîмó æитті людеé.

Минóлиé раöіîналістичниé îбраç 
ïрава не тільки не вïисóється ó сóчаснó 
кîнститóöіéнó мîдель ïравîвîї дерæа-
ви, але é не відïîвідає ïрирîді, сóтнîсті 
і ïриçначенню ïрава. Йдеться не ïрîстî 

ïрî рîçóміння та óраõóвання інтересів 
îсîбистîсті та ïîвагó дî ниõ, а ïрî люд-
ськиé вимір ïрава. Він ґрóнтóється на 
інтеграöії ріçниõ кîнöеïöіé ïрава, ùî 
містять, серед іншîгî, öілкîм дієві та 
çрîçóмілі категîрії та термінîïîняття ç 
ірраöіîналістичним відтінкîм.

Цікавîю ó данîмó кîнтексті є дóмка 
Þ.М. Обîрîтîва ïрî те, ùî ïрîблема 
ïîдîлання юрисïрóденöією надлишкî-
вîї раöіîнальнîсті, виõід дî дîсягнення 
сôери нераöіîнальнîгî, ірраöіîнальнî-
гî і навіть наднаöіîнальнîгî ïîв’яçа-
ниé ç наïîвненням ïрîôесіéнîї юри-
дичнîї діяльнîсті дóõîвним çмістîм і, 
ùî îсîбливî çначимî, вірîю ó ïравî, 
éîгî дієвість, сîöіальнó та îсîбистіснó 
öіннîсті [1]. Òóт вартî відçначити, ùî 
саме ó такîмó асïекті рîçкривається 
çміст людськîгî вимірó ïрава, якиé 
має беçïîсереднє віднîшення дî діяль-
нîсті îсîбистîсті, вïливó ïрава на неї 
та навïаки.

Один іç наéвидатнішиõ óкраїнськиõ 
óчениõ, кîнститóöіîналіст М.Ï. Орçіõ, 
якиé бóв серед ïершиõ на теренаõ сó-
часнîї України, õтî çаïîчаткóвав рîç-
рîбкó кîнöеïöії îсîбистîсті ó ïраві, 
çаçначав, ùî реальним öентрîм óсіõ 
ïрîöесів вïливó ïрава є індивідóальні 
ôîрми сóсïільнîгî бóття, îсîбистîсті, 
ó діяльнîсті якиõ реаліçóється çміст 
ïрава [2, с. 266].

Міркóючи ïрî категîрію людськîгî 
вимірó, çалишається неîбõідним ïîкаçа-
ти, ùî æ çîстається ïîçа таким вимі-
рîм. Цілкîм слóшним ó данîмó óривкó 
бóде відçначення дóмки В.С. Ïаçеню-
ка, ùî ïîняття людськиé вимір вияви-
лîся дóõîвнî-ідеîлîгічним викликîм 



135

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

системі çнелюднілîгî, індóстріальнîгî 
абî дерæавниöькîгî вимірó сóтнîсті і 
ïриçначенню екîнîмічнîї, кóльтóрнîї, 
екîлîгічнîї та іншîї ïîлітики, діяльнî-
сті сóсïільниõ мегастрóктóр. Людськиé 
вимір нагîлîшóє на неîбõіднîсті ïîвер-
нення індивідó статóсó наéвиùîї öіннî-
сті, реабілітаöії ïрав людини, насамïе-
ред її сóб’єктивнîгî ïрава на свîбîдó як 
îсîбистó автîнîмнó власність [3].

Сïравді, çаõист ïрав людини, її свî-
бîд є ідеєю, навкîлî якîї öентрóється 
людськиé вимір ïрава. У сóчасніé наó-
кîвî-юридичніé літератóрі çóстрічають-
ся дîсить îригінальні теçи, наïриклад: 
сïираючись на системîóтвîрюючиé 
критеріé – людськиé вимір, мîæна çа-
ïрîïîнóвати на рîль ïервиннîгî еле-
мента стрóктóри ïрава çамість нîр-
ми – ïрава і свîбîди людини [4, с. 18]. 
Останні елементи, як ідеéні ó кîнöеï-
öії людськîгî вимірó ïрава, ïрîстеæó-
ються і ó ряді ïраöь М.Ï. Орçіõа, які 
ó кîнсîлідîваниõ наóкîвиõ дîрîбкаõ 
îб’єднані öиклîм, ïрисвяченîмó саме 
людськîмó вимірó [2, с. 550].

Ïрîте, людськиé вимір ïрава õарак-
териçóється не тільки виключнî ïрирîд-
ними і їõ ïîõідними ïравами та свîбî-
дами індивідів, ùî óæе çа свîїм çмістîм 
є öіннîстями, але é óтвîрює öілó систе-
мó, яка містить свîїм стрóктóрним еле-
ментîм меõаніçм реаліçаöії такиõ ïрав і 
свîбîд, якиé таким æе чинîм ôóндóєть-
ся на людськиõ öіннîстяõ. Здіéснення 
ïравîсóддя îднîчаснî є îдним іç меõа-
ніçмів рîбîти вкаçанîї виùе системи. 
Але îскільки îстанніé є не меõанічним 
явиùем, а втілюється çа дîïîмîгîю ді-
яльнîсті людини, її сóб’єктивнîгî, внó-
трішньîгî ïерекîнання, тî така людина 
ïîвинна вîлîдіти відïîвідними чеснîта-
ми, які слід рîçглядати як îрієнтири ó 
çдіéсненні ïрîôесіéнîї діяльнîсті.

Одним іç ïîштîвõів дî ïîчаткó ïрî-
öесó внесення çмін ó текст Оснîвнîгî 
Закîнó сталî відсóтність óтвердæення 
дîленîсниõ öіннîстеé ïравîвîї та де-
мîкратичнîї дерæави, які насамïеред 
ïîвинні бóли скріïлюватись надіéнîю 
системîю ïравîсóддя. Ôîрмальні ви-
мîги дî кандидатів на ïîсадó сóдді не 

çабеçïечóвали тîгî якіснîгî, антрîïî-
îрієнтóючîгî та чóттєвî-сïраведливîгî 
рівня îсіб, які ïриçначались для çдіéс-
нення сóдîчинства.

Òîмó, сïрîбîю раç і наçавæди рîç-
ïрîùатися ç îсîрóæним минóлим сталî 
ïрîïисання іншиõ, нîвиõ вимîг дî кан-
дидатів на ïîсадó сóдді. Òак, ó ст. 127 
Кîнститóöії України встанîвленî, ùî 
на ïîсадó сóдді мîæе бóти ïриçначе-
ниé грîмадянин України, не мîлîдшиé 
тридöяти та не старшиé шістдесяти 
ï’яти рîків, якиé має виùó юридичнó 
îсвітó і стаæ ïрîôесіéнîї діяльнîсті ó 
сôері ïрава ùîнаéменше ï’ять рîків, є 
кîмïетентним, дîбрîчесним та вîлîдіє 
дерæавнîю мîвîю [5].

Еéдîсîм нîвîгî ïідõîдó дî критеріїв 
îöінки сóддів виявилась категîрія дî-
брîчеснîсті, яка свîєю сóттю не гармî-
нóє ç класичнîю юрисïрóденöією, але 
мîæе бóти вивчена çа дîïîмîгîю метî-
дîлîгії некласичнîї та ïîстнекласичнîї 
ïарадигм юрисïрóденöії.

Слід ïîгîдитись, ùî термін «дîбрî-
чесність» має радше етикî-мîральниé, 
а ніæ юридичниé ôóндамент. У öьîмó 
ïîнятті відкривається гîриçîнт ôілî-
сîôськîгî дискóрсó ïрî дîбрî та çлî, 
чесність та ïідлість, які мисляться ан-
титеçами та нîрîвлять ïритриматись 
îднієї ç ïîçиöіé.

Людина вîліє сïраведливîсті, а сïра-
ведливиé ïрагне істини – інстанöії вïî-
рядкóвання [6, с. 484]. Інтóїтивниé та 
емîöіéниé бік сóсïільства ó бóдь-якîмó 
раçі вибирає тó стîрîнó, яка має ïер-
сïективи дî ùасливîгî існóвання люд-
ства та ïідтримóє тó теçó, ùî îсîба, 
яка ïрîвадить ïравîсóддя ïîвинна бóти 
чеснîю, а її вчинки мають відïîвідати 
критерію дîбрîти, череç ùî, дîбрîчес-
ність мîæе виявитись óніверсальнîю 
îöінкîю ïîтенöіéнîгî сóдді.

Ïрîте, слід çаóваæити, ùî категîрія 
дîбрîчеснîсті ó çакîнîдавстві України 
не нîва, вîна çастîсîвóється в антикî-
рóïöіéнîмó çакîнîдавстві та çвîдить-
ся дî відсóтнîсті îбманó дерæавнîгî 
слóæбîвöя ó çаïîвненні маéнîвиõ де-
клараöіé, відсóтнîсті вчинень ïравîïî-
рóшень тîùî.
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Òак, ïî-ïерше, Закîнîм України 
«Ïрî çасади дерæавнîї антикîрóïöіé-
нîї ïîлітики в Україні (Антикîрóï-
öіéна стратегія) на 2014-2017 рîки» 
від 14.10.2014 рîкó [7] ïередбачалîсь 
ствîрення дîбрîчеснîї ïóблічнîї слóæ-
би, не включаючи дî öьîгî Закîнó 
бóдь-якиõ деôініöіé ùîдî декларîванîї 
дîбрîчеснîсті.

Окрім öьîгî, Закîн України «Ïрî 
дерæавнó слóæбó» від 10.12.2015 [8] 
рîкó îдним іç ïринöиïів дерæавнîї 
слóæби встанîвлює дîбрîчесність, як 
сïрямîваність діé дерæавнîгî слóæ-
бîвöя на çаõист ïóблічниõ інтересів та 
відмîви дерæавнîгî слóæбîвöя від ïре-
валювання ïриватнîгî інтересó ïід час 
çдіéснення наданиõ éîмó ïîвнîваæень 
(ст. 4 Закîнó).

У силó нîрм виùевкаçанîгî Закîнó 
та на éîгî викîнання 11.02.2016 рîкó 
ïîстанîвîю Кабінетó Міністрів України 
№ 65 [9] çатвердæенî Ïравила етичнîї 
ïîведінки дерæавниõ слóæбîвöів, які 
ïередбачають, ùî дерæавні слóæбîвöі 
ó свîїé діяльнîсті керóються ïринöи-
ïами етики дерæавнîї слóæби, серед 
якиõ çначиться дîбрîчесність (ïï. 3  
ï. 2 Ïравил).

У öиõ Ïравилаõ виùиé îрган сис-
теми викîнавчîї влади в Україні на-
магається рîçкрити категîрію дîбрî-
чеснîсті (ï. 6). Отæе, çгіднî ç даним 
дîкóментîм, дîбрîчесність ïередбачає:

1) сïрямîваність діé на çаõист ïó-
блічниõ інтересів, çабеçïечення ïріî-
ритетó çагальнîгî блага грîмадян над 
îсîбистими, ïриватними абî кîрïîра-
тивними інтересами;

2) неïриïóстимість викîристання 
дерæавнîгî маéна в îсîбистиõ öіляõ;

3) недîïóùення наявнîсті кîнôлік-
тó міæ ïóблічними і îсîбистими інтер-
есами;

4) нерîçгîлîшення та невикîри-
стання інôîрмаöії, ùî стала відîма ó 
çв’яçкó ç викîнанням дерæавним слóæ-
бîвöем свîїõ îбîв’яçків, ó тîмó числі 
ïісля ïриïинення дерæавнîї слóæби, 
крім виïадків, óстанîвлениõ çакîнîм;

5) недîïóùення надання бóдь-якиõ 
ïереваг і виявлення ïриõильнîсті дî 

îкремиõ ôіçичниõ та юридичниõ îсіб, 
ïîлітичниõ ïартіé, грîмадськиõ і релі-
гіéниõ îрганіçаöіé.

Дані ïîлîæення беç сóмнівó мають 
декîративнî-декларативниé õарактер, 
є дîтичними абî ïîõідними від категî-
рії дîбрîчеснîсті, ïрîте містять ïевні 
ôîрмальні критерії, ùî не мîæе виклю-
чати інтересó дî ниõ.

Окремî слід відçначити, ùî Закî-
нîм України «Ïрî ïрîкóратóрó» від 
14.10.2014 [10] рîкó встанîвленî, ùî 
ïрîкóрîр çîбîв’яçаниé ùîрічнî ïрîõîди-
ти таємнó ïеревіркó дîбрîчеснîсті (ч. 5 
ст. 19). Дана нîрма такîæ викликає ін-
терес ïри рîçгляді ïрîблем кîнститóöіé-
нî-ïравîвîї тематики ùîдî çдіéснення 
сóдîчинства, îскільки ïрîкóратóра як 
îрган є невіддільнîю частинîю ïравî-
сóддя в Україні (Ðîçділ VIII Кîнститóöії 
України), а відтак сóдîвîї гілки влади.

Òак, для ïрîõîдæення такîї ïере-
вірки, накаçîм Генеральнîї ïрîкóратó-
ри України від 16.06.2016 рîкó № 205 
[11] çатвердæена анкета дîбрîчеснîсті 
ïрîкóрîра, яка ïередбачає ряд çаïи-
тань, як îт: ïрî вчинення діé, ùî ïî-
рîчать çвання ïрîкóрîра, свîєчасність 
та дîстîвірність çадекларîванîгî маé-
на, відïîвіднîсті рівня æиття наявним 
дîõîдам, не вчинення кîрóïöіéнîгî абî 
ïîв’яçанîгî ç кîрóïöією ïравîïîрó-
шення, не çдіéсненні ó виïадкаõ, не ïе-
редбачениõ çакîнîдавствîм, втрóчання 
ó слóæбîвó діяльність іншîгî ïрîкóрî-
ра, слóæбîвиõ, ïîсадîвиõ îсіб îрганів 
дерæавнîї влади, îрганів місöевîгî са-
мîврядóвання чи сóддів, сóмліннîсті 
викîнóваниõ îбîв’яçків тîùî.

Усі öі критерії дîбрîчеснîсті є ïев-
ними ôîрмальнîстями, ùî ïîвністю 
не рîçкривають çмістó ïрîгîлîшенîгî 
ïринöиïó çдіéснення дерæавнîї слóæ-
би. Дîмінóвання ôîрмальнîгî стилю ó 
виçначенні дîбрîчеснîсті мîæна ïрî-
стеæити і ó ïîлîæенняõ Закîнó Украї-
ни «Ïрî сóдîóстріé і статóс сóддів» від 
02.06.2016 р. [12], якиé ïриéнятиé беç-
ïîсередньî на викîнання Кîнститóöії 
України, ïрî ùî вбачається іç ïîясню-
вальнîї çаïиски від 30.05.2016 рîкó, 
ó якіé вкаçóється, ùî Ïрîект Закîнó 
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України «Ïрî сóдîóстріé і статóс сóд-
дів» рîçрîблениé на рîçвитîк кîн-
ститóöіéниõ нîрм для çабеçïечення 
неçалеæнîсті сóдîвîї влади, çîкрема 
шляõîм її деïîлітиçаöії, ïîсилення 
відïîвідальнîсті сóдîвîї влади ïеред 
сóсïільствîм, а такîæ çаïрîвадæення 
налеæниõ меõаніçмів кадрîвîгî îнîв-
лення сóддівськîгî кîрïóсó.

За ст. 62 öьîгî Закîнó, сóддя ïîви-
нен ïîдавати деклараöію дîбрîчеснî-
сті, яка складається іç твердæень ïрî:

1) відïîвідність рівня æиття сóдді 
наявнîмó ó ньîгî та членів éîгî сім’ї 
маéнó і îдерæаним ними дîõîдам;

2) свîєчасне та ïîвне ïîдання де-
клараöіé îсîби, óïîвнîваæенîї на ви-
кîнання ôóнкöіé дерæави абî місöе-
вîгî самîврядóвання, та дîстîвірність 
çадекларîваниõ ó ниõ відîмîстеé;

3) невчинення кîрóïöіéниõ ïравî-
ïîрóшень;

4) відсóтність ïідстав для ïритяг-
нення сóдді дî дисöиïлінарнîї відïîві-
дальнîсті;

5) сóмлінне викîнання îбîв’яçків 
сóдді та дîтримання ним ïрисяги;

6) невтрóчання ó ïравîсóддя, яке 
çдіéснюється іншими сóддями;

7) ïрîõîдæення ïеревірки сóддів 
відïîвіднî дî Закîнó України «Ïрî 
віднîвлення дîвіри дî сóдîвîї влади в 
Україні» та її реçóльтати;

8) відсóтність çабîрîн, виçначениõ 
Закîнîм України «Ïрî îчиùення влади».

Цим æе çакîнîм, ç метîю сïриян-
ня Виùіé кваліôікаöіéніé кîмісії сóддів 
України ó встанîвленні відïîвіднîсті 
сóдді (кандидата на ïîсадó сóдді) кри-
теріям ïрîôесіéнîї етики та дîбрîчес-
нîсті óтвîрюється Грîмадська рада дî-
брîчеснîсті (ст. 82). І багатî ó чîмó 
від çасад діяльнîсті саме öієї ради бóде 
çалеæати ïрикладне вïрîвадæення дî-
брîчеснîсті сóддів. 

Бачиться, ùî çа наявнîсті дîбрî-
чеснîсті ó людини та маючи ïрîôе-
сіéнó кîмïетенöію, така людина, çа 
дîтриманням óстанîвлениõ çакîнîм 
ôîрмальниõ критеріїв, є îсîбîю, якіé 
мîæе бóти дîçвîленî çдіéснювати ïра-
вîсóддя.

Однак, сама категîрія дîбрîчеснî-
сті, на наявність якîї ó сóддів ïîвинна 
ïеревіряти Грîмадська рада дîбрîчес-
нîсті ó чиннîмó çакîнîдавстві не рîç-
крита ïîвністю. Адæе така категîрія 
містить набагатî глибшиé çміст, ніæ 
тîé, ùî ïередбачениé çакîнîдавчими 
нîрмами.

За слîвами îднîгî ç наéвидатнішиõ 
ôілîсîôів античнîсті – Арістîтеля, 
дîбрîчесність людини – öе, мабóть, 
такиé склад дóші, ïри якîмó відбóва-
ється станîвлення дîбрîчеснîї людини 
і ïри якîмó вîна дîбре викîнóє свîю 
сïравó [13].

Саме Арістîтель став îснîвîïîлîæ-
никîм ó вивченні чеснîт дерæавниöь-
кîї людини. Аналіçóючи éîгî «Етикó», 
В.С. Мîвчан акöентóє, ùî, рîçглядаю-
чи людинó як сóсïільнó істîтó, ôілîсîô 
çîсередæóє óвагó на аналіçі îснîвниõ 
етичниõ дîбрîчеснîстеé, дîтриман-
ня якиõ бачиться як шляõ дîсягнення 
îснîвнîї мети æиття – ùастя. У ïрîöе-
сі аналіçó кîнкретниõ видів дîбрîчес-
нîстеé Арістîтель виділяє два îснîв-
ні їõ тиïи: діанîетичні (дîбрîчеснîсті 
рîçóмó) та етичні (дîбрîчеснîсті вîлі 
та õарактерó). Дî ïершиõ налеæать: 
мóдрість, çнання, ïîміркîваність. Дî 
етичниõ – мóæність, ïîмірність, гід-
ність, ùедрість, ùирість, сïраведли-
вість тîùî. Арістîтель наçиває ï’ять 
ріçнîвидів мóæнîсті, серед ниõ наé-
öінніша грîмадянська. Загальним æе 
ïринöиïîм виçначення сóтнîсті дîбрî-
чеснîстеé є ïîняття «міра» як ïравиль-
не сïіввіднîшення міæ двîма краéнî-
ùами. Òак, мóæність – середина міæ 
бîягóçтвîм і беçрîçсóднîю õîрîбрістю; 
ùедрість – міæ скóïістю і марнîтрат-
ствîм [14, с. 69].

З îглядó на ïерераõîвані чеснîти, 
критеріé дîбрîчеснîсті кандидата ó 
сóдді мîæе бóти óніверсальним îöінîч-
ним мірилîм éîгî відïîвіднîсті öіé ïî-
саді. Сïравді, ïри наявнîсті мóдрîсті, 
як æиттєвîї кîмïетентнîсті, çнання, 
як ïрîôесіéнîї маéстернîсті, îсîба 
мîæе çдіéснювати ïравîсóддя ç тîчки 
çîрó ïрîôесіîналіçмó. Ïри наявнîсті 
мóæнîсті, ïри мîæливиõ óтискаõ ç 
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бîкó вïливîвиõ îсіб, îсîба çмîæе ви-
нîсити сïраведливе рішення, гідність 
æе, îôîрмлюється як відчóття несення 
відïîвідальнîсті çа всю сóдîвó системó 
тîùî.

Дî речі, іншиé давньîгреöькиé ôілî-
сîô – Сîкрат, такîæ виçначав гîлîвні 
людські чеснîти, ç якиõ виділив õîрî-
брість, ïîмірність, сïраведливість.

Для îсягнення рîçóміння категîрії 
дîбрîчеснîсті вартî відçначити вчен-
ня îднîгî ç наéвидатнішиõ німеöькиõ 
ôілîсîôів – І. Канта, якиé ó свîїé 
«Метаôіçиöі мîралі» деùî îбõîдить 
Аристîтелеве рîçóміння дîбрîчеснîсті 
та вкаçóє, ùî вчення ïрî дîбрîчес-
ність є çагальне вчення ïрî îбîв’яçîк 
ó тіé частині, яка ïідвîдить ïід çакî-
ни не çîвнішню, а внóтрішню свîбîдó 
[15, с. 313]. Ôілîсîô такîæ çаçначає 
види такîгî «îбîв’яçкó»: власне вдî-
скîналення як мета; ùастя іншîгî як 
мета, яка є ó тîé æе час îбîв’яçкîм 
[15, с. 326-328]. Òак, дî ïершîгî мîæна 
віднести сóмлінність, ùирість, îùадли-
вість, самîïîвагó, дî іншîгî людинî-
любствî, благîтвîріння, скрîмність.

Окрім öьîгî, великиé внесîк ó вчен-
ня ïрî дîбрîчесність çрîбив англіé-
ськиé ôілîсîô Е. Шеôтсбері, наïи-
савши ïраöю «Дîсвід ïрî гідність та 
дîбрîчесність». Ôілîсîô вкаçóє, ùî 
гідність чи дîбрîчесність çалеæать від 
çнання сïраведливîсті і від твердîсті 
рîçóмó [16, с. 85]. Автîр такîæ вкаçóє, 
ùî імені дîбрîчеснîгî çаслóгîвóє лише 
така людина, ó якîї всі аôекти і наõили, 
всі сердечні і дóõîвні ïрагнення éдóть 
на çагальне благî éîгî рîдó, тîбтî сис-
теми істîт, в якó éîгî ïîмістила ïрирî-
да і частинîю якîї він є [16, с. 109].

Крім çагальнî ôілîсîôськиõ кîн-
öеïöіé дîбрîчеснîсті, такîæ існóють 
õристиянські чеснîти, які мають місöе 
ó ïîвсякденніé діяльнîсті людини. Се-
ред ниõ виділяються три наéîснîвніші: 
віра, надія, любîв, які ïривîдять нас дî 
ïерекîнання ïрî існóвання Бîга і ïрав-
дивість Йîгî îб’явлень, îчікóвання від 
Бîга вічнîгî сïасіння, ïрагненні сïîдî-
батися Бîгîві çавдяки викîнанню Йîгî 
çаïîвідеé [17]. Дî речі, öікавим твер-

дæенням мîæе вистóïати те, ùî õрис-
тиянські чеснîти мîæна набóти абî 
ïримнîæити тільки ó бîрîтьбі ç самим 
сîбîю і îбставинами æиття, бî на çа-
ваді чеснîті стîять ïереïîни внóтрішні 
(çлі ïристрасті) і çîвнішні (çневага і 
ïереслідóвання çі стîрîни людеé) [17], 
як і чеснîти çагальнîôілîсîôські, ùî 
çдîбóваються ó бîрîтьбі.

Ïри такіé ріçнîманітнîсті ріçниõ 
видів чеснîт, ó бóдь-якîмó раçі мîæ-
на ïрîстеæити лінію õарактериçóючиõ 
елементів дîбрîчеснîсті, як тî сïравед-
ливість, любîв дî блиæньîгî, ïрагнен-
ня сóсïільнîгî блага, відчóття гіднîсті, 
наявність õîрîбрîсті тîùî.

Негативним елементîм ó ïриклад-
нîмó вïрîвадæенні кîнститóöіéнîї ви-
мîги ïрî дîбрîчесність сóддів є немîæ-
ливість îтримання ïîвнîї çрîçóмілîсті 
ïрî наявність чи відсóтність в îсîби 
набîрó чеснîт. Ôактîр îбманó ïрî на-
явність дîбрîчеснîсті містить висîкиé 
відсîтîк éмîвірнîсті. Ïрî такиé îбман 
ó свіé час влóчнî вислîвився Д. Дід-
рî в îднîмó іç õóдîæньî-ôілîсîôськиõ 
твîрів – «Небіæ Ðамî», герîé якîгî 
çаçначив: «Якби чеснîта якимсь чинîм 
ïривîдила дî багатства, я абî бóв би 
дîбрîчесним, абî вдавав би чеснîтó, 
як інші» [18, с. 196].

Ïрîте, ó раçі баæання îсîби çаéмати 
ïîсадó сóдді та îднîчаснîгî встанîвлен-
ня критерію дîбрîчеснîсті, така îсîба 
мîæе бóти ïіддана внóтрішньîмó ïраг-
ненню дî çдîбóття неîбõідниõ чеснîт.

З данîгî ïривîдó є слóшним міркó-
вання М.Ï. Орçіõа ïрî те, ùî ïравîвиé 
ïриïис, çасвîєниé îсîбистістю, îтри-
мóє віднîснî самîстіéне, «нîве» æит-
тя ó дóõîвнîмó світі îсîбистîсті, яке 
ïерелîмлює öеé ïриïис кріçь ïриçмó 
свîїõ çнань, емîöіé, навичîк. У öьîмó 
сенсі ïравî вистóïає не тільки çасî-
бîм вïливó, регóлювання і çîвнішньîгî 
кîнтрîлю, а é діéîвим çасîбîм самî-
регóляöії, ùî çалеæить від «внóтрішніõ 
властивîстеé системи» (îсîбистîсті), 
стимóлîм її самîрîçвиткó [19, с. 23]. 
Автîрîм çаóваæóється, ùî вïрîва-
дæення категîрії дîбрîчеснîсті як на 
кîнститóöіéнî-ïравîвîмó рівні, так і 
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на іншиõ ïравîвиõ рівняõ не ïîтребóє 
надмірнîї ôîрмаліçаöії. Дîбрîчесність 
ïîвинна рîçкривати чóттєвî-емîöіéне 
віднîшення сóсïільства дî кîнкретнîї 
îсîби, кандидата на ïîсадó сóдді та 
ґрóнтóватись на вчинкаõ і діянняõ öієї 
îсîби. Адæе саме такі критерії є çна-
чóùими ïри відïравленні ïравîсóддя ó 
ïîвсякденнîмó æитті людини. Саме ó 
öиõ асïектаõ рîçкривається баçîваниé 
на öіннîстяõ меõаніçм çаõистó ïрав 
людини, ùî станîвить дієвó кîнöеïöію 
людськîгî вимірó ïрава.

У виснîвкó слід çаçначити, ùî дî-
брîчесність вистóïає лаïідарним твер-
дæенням ïрî мîральнî-етичнó ïриïó-
стимість çаéмати ïевніé îсîбі ïîсадó 
сóдді. Дîбрîчесність сóддів на сьîгîдні 
для óкраїнськîгî сóсïільства є ïевним 
гіïîтетичним імïеративîм, вкладенням 
ó рîçвитîк сóдîчинства, а для самиõ 
сóддів дîбрîчесність мîæе бóти îднією 
ç максим, ùî складають æиттєвó ôілî-
сîôію.

Ключові слова: дîбрîчесність, 
дîбрîчесність сóддів, дîбрîчесність і 
Кîнститóöія.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà àíàë³çó êà-
òåãîð³ї äîáðî÷åñíîñò³ щîäî ñóää³â, 
ÿêà ïðîïèñàíà ó íåщîäàâíî çì³íåí³é 
Êîíñòèòóö³ї Уêðàїíè, âçàºìîçâ’ÿçêó 
äîáðî÷åñíîñò³ òà ëюäñüêîãî âèì³-
ðó ïðàâà, à òàêîæ ðîçãëÿäó ô³ëî-
ñîôñüêî-ïðàâîâèх ïðàöü òà âèêëàäó 
âëàñíèх ì³ðêóâàíü щîäî ðîçóì³ííÿ 
äîáðî÷åñíîñò³ ó êîíñòèòóö³éíî-ïðà-
âîâ³é ñèñòåì³.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà àíàëèçó êà-
òåãîðèè äîáðîäåòåëè â îòíîшåíèè 
ñóäåé, êîòîðàÿ ïðîïèñàíà â íåäàâíî 
èçìåíåííîé Êîíñòèòóöèè Уêðàèíы, 
âçàèìîñâÿçè äîáðîäåòåëè è ÷åëîâå-
÷åñêîãî èçìåðåíèÿ ïðàâà, à òàêæå 
ðàññìîòðåíèю ôèëîñîôñêî-ïðàâîâых 
ðàáîò è èçëîæåíèю ñîáñòâåííых ñî-
îáðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ïîíèìàíèÿ 
äîáðîäåòåëè â êîíñòèòóöèîííî-ïðà-
âîâîé ñèñòåìå.

This article is devoted to analysis 
the category of virtue against judg-

es, which is spelled out in the recently 
amended Constitution of Ukraine, the 
relationship of virtue and the human 
dimension of law, and consideration 
of the philosophical and legal works 
and the presentation of its own consid-
erations, of the understanding of the 
virtue in the constitutional and legal 
system.
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ПРИРОДА ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ 
МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  

У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Дîгîвîри ïрî міæнарîднó ïравî-
вó дîïîмîгó є îдним ç виçначальниõ 
сегментів міæдерæавнîгî сïіврîбітни-
öтва ó ïравîвіé сôері. Ці дîгîвîри не-
çалеæнî від дерæав, ùî їõ óкладають, 
ïîстóïîвî набóли ïевниõ çагальниõ 
îçнак, а види ïравîвîї дîïîмîги îтри-
мали ïевнó стандартиçаöію неçалеæ-
нî від ïравîвиõ систем, ùî ïанóють ó 
дерæаваõ-óчасниöяõ. Відтак ç’явилась 
мîæливість гîвîрити ïрî ïевнó сïеöи-
ôікó öиõ дîгîвîрів ó сóчасниõ міæна-
рîднî-ïравîвиõ віднîсинаõ. З’ясóвання 
ïрирîди та міæнарîднî-ïравîвîї сóт-
нîсті міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги є 
îдним іç ваæливиõ çавдань, ùî і виçна-
чає стаття. 

Міæнарîднî-ïравîвó сóтність міæ-
нарîднîї ïравîвîї дîïîмîги ó öілîмó 
дîслідæóвали такі ôаõівöі ç міæнарîд-
нîгî ïрава, як Ï. Бірюкîв, М. Бóрî-
менськиé, В. Гребенюк. Але сïеöіаль-
ниõ міæнарîднî-ïравîвиõ дîслідæень 
міæнарîдниõ дîгîвîрів ïрî ïравîвó 
дîïîмîгó ó öивільниõ сïраваõ дîсить 
небагатî і вîни є ïереваæнî інîçем-
ні (К. Миõаéленкî, О. Нікóльшина). 
Українські юристи-міæнарîдники дî 
öієї ïрîблематики ó сïеöіальниõ дîслі-
дæенняõ не çвертались.

Метîю öієї статті є ç’ясóвання ïра-
вîвîї ïрирîди та міæнарîднî-ïравîвîї 
сóтнîсті міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмî-
ги ó öивільниõ сïраваõ, ùî çдіéснюєть-
ся на ïідставі сïеöіальниõ міæнарîд-
ниõ дîгîвîрів.

Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга є îд-
ним ç наéваæливішиõ ïравîвиõ çасîбів 
рîçв’яçання кîнôліктів наöіîнальниõ 
юрисдикöіé. Виõід сóсïільнîгî æиття 

çа меæі дерæавниõ кîрдîнів ïîставив 
ïеред дерæавами çавдання еôективнî-
гî çаõистó öивільниõ ïрав населення 
ïîçа çагальнîïриéнятими ó дерæаваõ 
меæами ïрîстîрîвîї дії наöіîнальнî-
гî öивільнîгî çакîнîдавства. Виникла 
ïîтреба ó виçначенні і çакріïленні на 
ïринöиïаõ вçаємнîсті дîгîвірниõ меæ 
дії öивільнîгî çакîнó ïîçа дерæавним 
кîрдîнîм, на теритîрії іншиõ дерæав. 
Як наслідîк, ç’явилîсь ïîняття міæна-
рîднîї ïравîвîї дîïîмîги як ваæливîгî 
наïрямкó міæнарîднî-ïравîвîгî сïів-
рîбітниöтва дерæав. 

За свîєю ïрирîдîю міæнарîдна ïра-
вîва дîïîмîга ïîв’яçана ç реаліçаöією 
ïрав людини. Відтак вîна сïрямîвана 
на мîæливість çаõистити öі ïрава в 
інîçемніé дерæаві, в óмîваõ дії інîçем-
нîї юрисдикöії. З враõóванням сóвере-
ннîгî ïрава дерæави виçначати óмîви 
дії її ïрава та вірîгіднîгî виникнення 
кîліçії ïрава ріçниõ дерæав ïід час 
çдіéснення ïравîсóддя, çа дîïîмîгîю 
міæнарîдниõ дîгîвîрів і çаïрîвадæó-
ються сïеöіальні дîïîміæні ïрîöедóри. 
Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга є на-
слідкîм сóтî дîгîвірниõ віднîсин міæ 
дерæавами, її ïрирîда є дîгîвірнî-ïра-
вîвîю, а не çвичаєвî-ïравîвîю. Як çа-
çначає М.В. Бóрîменськиé, «дîгîвîри 
ïрî ïравîвó дîïîмîгó çвичаéнî çабеç-
ïечóють наéбільш ïîвне çдіéснення 
наöіîнальнîї юрисдикöії та óникнення 
від кîнôліктó юрисдикöіé» [4, с. 226]. 
Ваæкî ïîгîдитись ç О.Г. Нікóльшинîю, 
яка вбачає ïевні çîбîв’яçання дерæав 
«надавати міæнарîднó ïравîвó дîïîмî-
гó (ó тîмó числі ó öивільниõ та сімеé-
ниõ сïраваõ) ó ôîрмі сïіврîбітниöтва, 
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керóючись імïеративнîю нîрмîю çа-
гальнîгî міæнарîднîгî ïрава», маючи 
на óваçі ïринöиï сïіврîбітниöтва [3]. 
Насïравді такі çîбîв’яçання çа міæ-
нарîдним ïравîм ó дерæав навряд чи 
існóють, як немає в îôіöіéніé та наó-
кîвіé дîктрині çагальнîгî виçнання 
імïеративнîсті міæнарîднî-ïравîвîгî 
ïринöиïó сïіврîбітниöтва, õîча éîгî 
інîді é віднîсять дî ïерелікó îснîвниõ 
ïринöиïів міæнарîднîгî ïрава. Обîв’я-
çîк міæнарîднîгî сïіврîбітниöтва має 
çначнî вóæчó сôерó çастîсóвання, ви-
çначенó Статóтîм ООН. Відсóтність 
дîгîвîрів ïрî ïравîвó дîïîмîгó міæ 
дерæавами аæ ніяк не мîæе вваæати-
ся ïравîïîрóшенням. Дî тîгî æ ó світі 
немає æîднîї дерæави, яка б мала дî-
гîвîри ïрî ïравîвó дîïîмîгó ç рештîю 
країн світó. Òаким чинîм, є всі ïідста-
ви вваæати, ùî öі дîгîвîри мають ви-
ключнî óтилітарниé õарактер і óклада-
ються ïî мірі неîбõіднîсті та виключнî 
çалеæнî від ïîтîчниõ інтересів дерæав.

Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга ó öи-
вільниõ сïраваõ мîæе мати міæнарîд-
нî-ïравîвіé та наöіîнальнî-ïравîвиé 
вимір. Ïереваæна більшість наóкîвиõ 
рîбіт, ïрисвячениõ ïравîвіé дîïîмîçі 
ó öивільниõ сïраваõ ïîв’яçана саме ç 
дîслідæенням ïîрядкó çастîсóвання 
нîрм такиõ дîгîвîрів ó внóтрішньîмó 
ïравîïîрядкó. Саме ç öим ïîв’яçана 
õарактеристика міæнарîднîї ïравîвîї 
дîïîмîги виключнî в якîсті «невід-
дільнîї частини ïравîсóддя» [3]. Міæ 
іншим, міæнарîдна ïравîва дîïîмîга 
ґрóнтóється на міæнарîднîмó ïóбліч-
нî-ïравîвîмó дîгîвîрі. За свîєю ïра-
вîвîю ïрирîдîю дîгîвîри ïрî міæна-
рîднó ïравîвó дîïîмîгó є ïередóсім 
актами міæнарîднîгî ïóблічнîгî ïра-
ва. Їõ óкладають міæ дерæавами, ви-
кîнóють та ïриïиняють çа ïравилами 
міæнарîднîгî ïóблічнîгî ïрава відïî-
віднî дî Віденськîї кîнвенöії ïрî ïра-
вî міæнарîдниõ дîгîвîрів 1969 рîкó. 
Відïîвіднî такі дîгîвîри ствîрюють 
для дерæав міæнарîдні ïóблічнî-ïра-
вîві çîбîв’яçання в інститóöіéніé та 
матеріальнî ïравîвіé сôераõ. Об’єк-
тîм дîгîвîрів ïрî ïравîвó дîïîмîгó 

є, ïередóсім, віднîсини ó çабеçïечен-
ні ïóблічнî-ïравîвîгî інтересó дерæав 
ó сóвереннîмó çабеçïеченні дієвîсті 
власнîгî öивільнîгî çакîнîдавства та 
ïóблічнî-ïравîвиé інтерес міæдерæав-
ниõ «кîрïîраöіé» (інтеграöіéниõ îб’єд-
нань, сîюçів, регіîнальниõ óтвîрень 
тîùî) ó çабеçïеченні ïевниõ сïільниõ 
інтересів ó öивільнî-ïравîвіé сôері.

У öьîмó сенсі мîæна гîвîрити ïрî 
міæнарîднî-ïравîві çîбîв’яçання ç на-
дання ïравîвîї дîïîмîги, ùî мають 
сóтî ïîçитивниé õарактер. Ïредмет 
такиõ дîгîвîрів має ïевні îсîбливîс-
ті. Мîæна такîæ гîвîрити ïрî ïевні 
«стандартиçîвані» óявлення ïрî ïîнят-
тя міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги, сïе-
öиôікó міæнарîднî-ïравîвиõ çîбîв’я-
çань ó öіé сôері тîùî. 

Одним ç наéбільш юридичнî неви-
çначениõ ïитань є саме ïîняття міæ-
нарîднîї ïравîвîї дîïîмîги ó öивіль-
ниõ сïраваõ. Ïî сóті öе є îднîчаснî 
і ïитанням ïредметó такиõ міæнарîд-
ниõ дîгîвîрів. Ðіçні автîри вкладають 
ó öе ïîняття дîсить відмінні óявлення. 
М.М. Бîгóславськиé вваæає, ùî «öель 
всеõ этиõ дîгîвîрîв сîстîит в тîм, 
чтîбы îбесïечить вçаимнîе ïриçнание 
и сîблюдение имóùественныõ и лич-
ныõ ïрав граæдан îднîгî гîсóдарства 
на территîрии дрóгîгî» [1]. О.Г. Ні-
кóльшина ïîв’яçóє міæнарîднó ïравî-
вó дîïîмîгó виключнî çі çдіéсненням 
дерæавîю ôóнкöії ïравîсóддя: «Міæна-
рîдна ïравîва дîïîмîга ó öивільниõ і 
сімеéниõ сïраваõ є сóкóïністю діé кîм-
ïетентниõ наöіîнальниõ îрганів і ïîса-
дîвиõ îсіб îднієї дерæави çі сïрияння 
ó çдіéсненні ïравîсóддя ó öивільниõ і 
сімеéниõ сïраваõ відïîвідним îрганам 
і ïîсадîвим îсîбам іншîї дерæави, ùî 
регламентîвані кîмïлексîм міæнарîд-
ниõ і внóтрішньîдерæавниõ ïравîвиõ 
нîрм» [3]. К.Є. Миõаéленкî наïîлягає, 
ïередóсім, на ïрîöесóальнîмó õарак-
тері міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги: 
«Дерæави надають îдна îдніé дîïîмîгó 
ó öивільниõ, сімеéниõ і кримінальниõ 
сïраваõ шляõîм ïрîведення ïрîöесó-
альниõ діé». Окрім тîгî, він включає дî 
ïîняття ïравîвîї дîïîмîги вçаємне на-
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дання дерæавами «відîмîстеé ïрî чин-
не внóтрішнє çакîнîдавствî, абî ïрî 
таке, ùî бóлî чинним на їõ теритîрії 
та ïрî ïрактикó éîгî çастîсóвання», а 
такîæ óсóнення кîліçіé çакîнîдавства 
стîрін дîгîвîрó [2].

Òака ріçнîманітність ïîглядів на 
сóтність міæнарîднîї ïравîвîї дîïî-
мîги ó öивільниõ сïраваõ є ïевнîю 
мірîю наслідкîм тîгî, ùî самі дîгîвî-
ри ïрî ïравîвó дîïîмîгó не є îднакî-
вими ó їõ рîçóмінні. Ïередóсім, ùîдî 
рîçóміння ïîняття «öивільні сïрави». 
В îдниõ виïадкаõ дîгîвîри сïрямîва-
ні на надання ïравîвîї дîïîмîги сóтî 
ó öивільниõ сïраваõ [7], в іншиõ ùе ó 
шлюбниõ і сімеéниõ [5]. Деякі дîгîвîри 
îõîïлюють надання ïравîвîї дîïîмîги 
ó öивільниõ і кîмерöіéниõ сïраваõ, 
вкаçóючи на öе ó наçві та ó тексті дî-
гîвîрó. [8] Відсóтність ó наçві дîгîвî-
рó çгадки ïрî éîгî рîçïîвсюдæення на 
гîсïîдарські ïравîвіднîсини çаçвичаé 
мîæе бóти кîмïенсîвана текстîм дîгî-
вîрó. І öе є скîріше ïрактикîю, аніæ 
виключенням. Наïриклад, відïîвіднî 
дî Дîгîвîрó міæ СÐСÐ і Ôедератив-
нîю Нарîднîю Ðесïóблікîю Þгîславі-
єю ïрî ïравîвó дîïîмîгó ó öивільниõ, 
сімеéниõ і кримінальниõ сïраваõ «Ïî-
лîæення ïóнктів 1 і 2 öієї статті рîç-
ïîвсюдæóється і на юридичниõ îсіб». 
[6] У деякиõ дîгîвîраõ çамість вислîвó 
«ïравîва дîïîмîга ó öивільниõ сïра-
ваõ» вæивається ïîняття «óгîда <...> 
ç ïитань öивільнîгî ïрîöесó» [12]. 
Ïредмет дîгîвîрó мîæе бóти і вóæчим 
çа çагальне рîçóміння «öивільні сïра-
ви» та îõîïлювати лише ïевне кîлî 
ïитань, наïриклад, міæнарîднî-ïравî-
ва дîïîмîга ó стягненні аліментів [9],  
абî ç îтримання дîкаçів [10].

Отæе, для öілеé рîçóміння ïредме-
тó міæнарîдниõ дîгîвîрів ïрî ïравîвó 
дîïîмîгó ó öивільниõ сïраваõ ïîняття 
«öивільні сïрави» мîæе мати вóçьке і 
ширîке тлóмачення. Вîнî є ширîким ó 
тîмó сенсі, ùî îõîïлює весь кîмïлекс 
віднîсин ç ïравîвîгî çаõистó маéнî-
виõ та немаéнîвиõ ïрав неçалеæнî від 
видó сóб’єктó, якîмó вîни налеæать. 
Це îçначає, ùî ç тîчки çîрó міæна-

рîднî-ïравîвîгî регóлювання, не має 
çначення відсóтність ïîділó öивільнîгî 
ïрава (ïрîöесó) ó наöіîнальнîмó çакî-
нîдавстві, абî ôактичниé ïîділ öивіль-
нîгî ïрава на сóтî öивільне, а такîæ 
на кîмерöіéне чи гîсïîдарське ïравî 
(ïрîöес). Òîбтî такі міæнарîдні дîгîвî-
ри çаçвичаé мають рîçïîвсюдæóватись 
на всі види öивільниõ ïравîвіднîсин ó 
їõ наéширшîмó рîçóмінні. Òîмó óкра-
їнські сóди як öивільнîї, так і гîсïî-
дарськîї юрисдикöії îднакîвî çастîсî-
вóють öі міæнарîдні дîгîвîри України. 

Інîді дîгîвір містить çîбîв’яçання 
ïрî надання стîрîні дîгîвîрó інôîр-
маöії ç ïитань çакîнîдавства, ïевниõ 
статистичниõ даниõ тîùî. Наïриклад, 
відïîвіднî дî ст. 15 Кîнвенöії СНД 
ïрî ïравîвó дîïîмîгó 1993 рîкó «Цен-
тральні óстанîви юстиöії Дîгîвірниõ 
Стîрін на ïрîõання надають îдин îд-
нîмó відîмîсті ùîдî діючîгî абî тîгî, 
ùî діяв на їõ теритîріяõ внóтрішньîгî 
çакîнîдавства і ïрî ïрактикó éîгî çа-
стîсóвання óстанîвами юстиöії» [11].

Окремî слід нагîлîсити на міæна-
рîднî-ïравîвиõ çîбîв’яçанняõ дерæа-
ви ç наöіîнальнîї імïлементаöії нîрм 
міæнарîднîгî дîгîвîрó ïрî ïравîвó 
дîïîмîгó. Ïередóсім öе має віднî-
шення дî тієї категîрії міæнарîдниõ 
дîгîвîрів, ùî сïрямîвані на óніôіка-
öію нîрм наöіîнальнîгî çакîнîдавства 
дерæав-óчасниöь. Òакі дîгîвîри дîсить 
рîçïîвсюдæені і õарактериçóють ін-
терес дî çдіéснення óніôікаöії регіî-
нальнîгî чи óніверсальнîгî õарактерó 
(öя ïрактика не є нîвîю, наïриклад, 
ó 1962 рîöі ïідïисанî óгîдó ïрî ствî-
рення Аôрî-Малагасіéськîгî відîмства 
ïрîмислîвîї власнîсті ùî ïередбачала 
çаïрîвадæення єдиниõ ïравил îõîрî-
ни винаõîдів, реєстраöії тîварниõ çна-
ків та ïрîмислîвиõ çраçків. Òакó самó 
óгîдó ïідïисанî 1978 рîкó грóïîю кî-
лишніõ аôриканськиõ кîлîніé Великîї 
Британії). Хîча самі меõаніçми наöіî-
нальнîї імïлементаöії нîрм міæнарîд-
нîгî дîгîвîрó є ïредметîм внóтрішньîї 
кîмïетенöії дерæави, якість імïлемен-
таöії є ïредметîм міæнарîднî-ïравîвî-
гî інтересó.
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У вóçькîмó рîçóмінні дîгîвîри ïрî 
ïравîвó дîïîмîгó ó öивільниõ сïра-
ваõ мîæóть бóти ïрив’яçані дî ïев-
нîгî «вóçькîгî» ïредметó ïравîвîгî 
регóлювання, як тî регóлювання міæ-
нарîднîї дîïîмîги в îтриманні дîка-
çів. Саме ïрî öе éдеться, наïриклад, ó 
Кîнвенöії ïрî îтримання çа кîрдîнîм 
дîкаçів ó öивільниõ абî кîмерöіéниõ 
сïраваõ. У такîмó виïадкó кваліôіка-
öія такиõ дîгîвîрів як «дîгîвîрів ïрî 
ïравîвó дîïîмîгó ó öивільниõ сïраваõ» 
бóде рîдîвîю. Це стîсóється, çîкрема, 
Нью-Йîркськîї Кîнвенöії ïрî виçнання 
é викîнання інîçемниõ арбітраæниõ рі-
шень, ùî ïереваæнî рîçïîвсюдæóється 
на сôерó кîмерöіéнîгî ïрава. Ïри öьî-
мó все-таки çалишається ïрîблематич-
ним віднесення дî дîгîвîрів ïрî ïравî-
вó дîïîмîгó дîгîвîрів, наïриклад, ïрî 
óникнення ïîдвіéнîгî îïîдаткóвання, 
õîча вîни такîæ містять нîрми ïрî 
ïравîвó дîïîмîгó. 

Окрім тîгî, для рîçóміння сóтнîсті 
міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги слід, 
на нашó дóмкó, рîçріçняти міæнарîд-
нî-ïравîві (ïóблічнî-ïравîві) çîбîв’я-
çання ç надання ïравîвîї дîïîмîги і 
внóтрішньîдерæавні ïравîвіднîсини, 
ùî виникають на ïідставі міæнарîд-
нîгî ïрава – öивільнî-ïрîöесóальні 
ïравîвіднîсини ç ïравîвîї дîïîмîги. 
Отæе, ó ïóблічнî-ïравîвîмó сенсі дî-
гîвîри ïрî ïравîвó дîïîмîгó çîбîв’я-
çóють дерæавó та її îргани вчинити дії, 
ùî ствîрюють ïравîві та îрганіçаöіéні 
óмîви для çдіéснення беçïîсередніõ 
актів ïравîвîї дîïîмîги. Як çаçначає 
М.В. Бóрîменськиé, ïравîва дîïîмî-
га öе, ïередóсім, «îôіöіéна діяльність 
дерæавниõ îрганів, яка çдіéснюєть-
ся на ïідставі міæнарîдниõ дîгîвîрів. 
Виïадки надання міæнарîднîї ïравî-
вîї дîïîмîги беç óкладання дîгîвîрів 
є рідкими і ïîв’яçані ç ïриéняттям 
рішення ùîдî кîнкретнîї сïрави на 
рівні öентральнîгî îрганó викîнавчîї 
влади» [4, с. 226.]. Наïриклад, ó ст. 5 
Кîнвенöії СНД ïрî ïравîвó дîïîмîгó 
1993 рîкó скаçанî: «Ïри викîнанні öієї 
Кîнвенöії кîмïетентні óстанîви юсти-
öії Дîгîвірниõ Стîрін çнîсяться îдин 

ç îдним череç свîї öентральні îргани, 
якùî тільки öією Кîнвенöією не вста-
нîвлениé іншиé ïîрядîк çнîсин» [11]. 
Òаким чинîм, дîгîвір ïîвинен виçначи-
ти кîнтактні дерæавні îргани для сïря-
мóвання çаïитів ïрî надання дîïîмîги 
та їõ îтримання, îргани дерæави, ùî є 
відïîвідальними çа îбмін інôîрмаöією 
ïрî стан çакîнîдавства, тîùî. Òакиé 
дîгîвір ïîвинен ствîрювати ïóбліч-
нî-ïравîві ïідстави діяльнîсті îрганів 
дерæави відïîвіднî дî дîгîвîрó. 

Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга ó 
öивільнî-ïрîöесóальнîмó сенсі дîсить 
ріçнîманітна. Наявність ріçниõ сóдî-
виõ юрисдикöіé дîçвîляє гîвîрити ïрî 
міæнарîднó ïравîвó дîïîмîгó ó öивіль-
ниõ, сімеéниõ (там, де є сімеéні сóди) 
сïраваõ, ó гîсïîдарськиõ, арбітраæ-
ниõ, кîмерöіéниõ сïраваõ – де існóють 
такі юрисдикöії. Òака діяльність мîæе 
містити: викîнання ïевниõ дîрóчень 
ïрî çдіéснення îкремиõ ïрîöесóальниõ 
діé (îïитóвання стîрін, третіõ îсіб, 
свідків, ïрîведення ексïертиç, врóчен-
ня дîкóментів, дîслідæення і ïереда-
ча дîкаçів); виклик óчасників ïрîöесó 
(ïîçивача, відïîвідача, свідків, ексïер-
тів) в інîçемнó дерæавó; виçнання і 
викîнання сóдîвиõ рішень ó öивільниõ 
сïраваõ, виçнання і викîнання викî-
навчиõ наïисів.

Міæнарîднî-ïравîва дîïîмîга як 
інôîрмаöіéна діяльність ïîв’яçана ç 
наданням інôîрмаöії ïрî ïравî свîєї 
дерæави, а такîæ ç наданням іншîї ін-
ôîрмаöії на çаïит стîрîни дîгîвîрó. 

На ïідставі викладенîгî мîæна çрî-
бити виснîвîк ïрî те, ùî сóтністю 
міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги ó öи-
вільниõ сïраваõ є юридичне çакріïлен-
ня складнîгî кîмïлексó міæдерæавниõ 
віднîсин, çа дîïîмîгîю якиõ дерæави 
çабеçïечóють наéбільш ïîвне çдіéс-
нення наöіîнальнîї юрисдикöії ó сôері 
öивільниõ ïравîвіднîсин та дîсягають 
максимальнîгî óникнення кîнôліктó 
юрисдикöіé. Ці міæдерæавні віднîсини 
мають міæнарîднî-ïравîвиé та наöіî-
нальнî-ïравîвиé вимір. 

Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга ре-
аліçóється на ïідставі міæнарîдниõ 
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ïóблічнî-ïравîвиõ çîбîв’яçань та 
çначнîю мірîю реаліçóється череç ïó-
блічнî-ïравîві меõаніçми та інститóти 
(інститóт îôіöіéнîгî çаïитó, меõаніçми 
наöіîнальнîї імïлементаöії міæнарîд-
нî-ïравîвиõ нîрм тîùî). В інститóöіî-
нальніé сôері дîгîвîри ïрî міæнарîднó 
ïравîвó дîïîмîгó мîæóть ствîрювати 
сïеöіальні міæнарîдні îргани (сïîсте-
реæні, кîнтрîлюючі, дîрадчі) та виçна-
чати наöіîнальні îргани, ùî óтвîрюють 
скîîрдинîвані внóтрішньîдерæавні 
системи викîнання öиõ дîгîвîрів.

Однîчаснî ó дîгîвîраõ ïрî ïравîвó 
дîïîмîгó містяться é ïриватнî-ïра-
вîві нîрми (наöіîнальнî-ïравîвиé 
вимір). Ïередóсім, öе ïрîöедóри, ùî 
çаïрîвадæóють öі дîгîвîри та çастî-
сóвання такиõ ïрîöедóр відïîвіднî дî 
наöіîнальниõ çакîнів. Окрім тîгî, öе 
ïравîві меõаніçми рîçв’яçання кîліçіé 
öивільниõ юрисдикöіé îкремиõ дерæав. 
Загалîм налічóють декілька наïрямків 
çастîсóвання міæнарîдниõ дîгîвîрів 
ïрî ïравîвó дîïîмîгó ó öивільнî-ïра-
вîвиõ віднîсинаõ, ùî õарактериçóє 
ïриватнî-ïравîвó складîвó дîгîвîрів 
ïрî ïравîвó дîïîмîгó. 

Відтак, реаліçаöія міæнарîдниõ дî-
гîвîрів ïрî ïравîвó дîïîмîгó ó öи-
вільниõ сïраваõ мîæлива виключнî на 
ґрóнті ïîєднання дîтримання міæна-
рîдниõ ïóблічнî-ïравîвиõ çîбîв’яçань 
çа öими дîгîвîрами та викîнання наöі-
îнальниõ öивільнî-ïравîвиõ ïрîöедóр.

Ключові слова: міæнарîдна ïравî-
ва дîïîмîга, міæнарîдні дîгîвîри ïрî 
ïравîвó дîïîмîгó, ïредмет міæнарîд-
нîгî дîгîвîрó, реаліçаöія міæнарîдниõ 
дîгîвîрів.

У ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ 
ïðàâîâîї ïðèðîäè òà ñóòíîñò³ ì³æíà-
ðîäíî-ïðàâîâîї äîïîìîãè ó öèâ³ëüíèх 
ñïðàâàх, ç ÷èì ïîâ’ÿçàíèé çì³ñò ì³æ-
íàðîäíî-ïðàâîâèх çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâ 
ó ö³é ñôåð³ òà îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³é 
çîáîâ’ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ïðî ïðàâî-
âó äîïîìîãó. Зíà÷íó óâàãó çâåðíóòî 
íà ïîíÿòòÿ ì³æíàðîäíîї ïðàâîâîї 
äîïîìîãè, ÿê її âèçíà÷åíî ó â³äïîâ³ä-
íèх ì³æíàðîäíèх äîãîâîðàх òà íà 

ì³æíàðîäí³ ïóáë³÷íî-ïðàâîâ³ ìåхàí³ç-
ìè, çà äîïîìîãîю ÿêèх çàáåçïå÷óºòü-
ñÿ ðåàë³çàö³ÿ òàêèх äîãîâîð³â.

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíы âîïðîñы 
ïðàâîâîé ïðèðîäы è ìåæäóíàðîä-
íî-ïðàâîâîé ñóщíîñòè ìåæäóíàðîä-
íîé ïðàâîâîé ïîìîщè ïî ãðàæäàí-
ñêèì äåëàì, ñ ÷åì â êîíå÷íîì ñ÷åòå 
ñâÿçàíî ñîäåðæàíèå ìåæäóíàðîä-
íî-ïðàâîâых îáÿçàòåëüñòâ ãîñó-
äàðñòâ â äàííîé ñôåðå è îñîáåííî-
ñòè ðåàëèçàöèè эòèх îáÿçàòåëüñòâ 
ïî äîãîâîðàì î ïðàâîâîé ïîìîщè. 
Зíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëåíî ïî-
íÿòèю ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîâîé ïî-
ìîщè, êàê åå îïðåäåëÿюò ñîîòâåò-
ñòâóющèå ìåæäóíàðîäíыå äîãîâîðы, 
à òàêæå ìåæäóíàðîäíыì ïóáëè÷-
íî-ïðàâîâыì ìåхàíèçìàì, ïðè ïîìî-
щè êîòîðых îáåñïå÷èâàåòñÿ ðåàëè-
çàöèÿ òàêèх äîãîâîðîâ.

The article deals with the question 
of the legal nature and essence of in-
ternational legal assistance in civil 
matters, and, by the way, with the con-
tent of international legal obligations 
of States in the given area and imple-
mentations of that obligations. Special 
attention is paid to the concept of in-
ternational legal assistance, as defined 
in the relevant of international treaties 
and international public law mecha-
nisms by which ensured the implemen-
tation of such agreements.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНА ЮРИДИЧНА ОСВІТА: 
ДОСВІД МИНУЛОГО – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»

21 æîвтня 2016 рîкó в місті Одеса 
в Наöіîнальнîмó óніверситеті «Одеська 
юридична академія» відбóлась Міæна-
рîдна наóкîвî-ïрактична кîнôеренöія 
«Сóчасна юридична îсвіта: дîсвід ми-
нóлîгî – ïîгляд ó маéбóтнє».

Осîбливó çначóùість кîнôеренöія 
набóває ó кîнтексті тîгî, ùî öьîгî 
рîкó бóлî рîçрîбленî ïрîект Кîнöеïöії 
вдîскîналення ïравничîї (юридичнîї) 
îсвіти для ôаõîвîї ïідгîтîвки ïравни-
ка відïîвіднî дî єврîïеéськиõ стандар-
тів виùîї îсвіти та ïравничîї ïрîôе-
сії. У рîçрîбöі Кîнöеïöії óçяли óчасть 
Міністерствî îсвіти і наóки України, 
Міністерствî юстиöії України, виùі 
навчальні çаклади, ïрîвідні вітчиçняні 
наóкîвöі é ексïерти ó галóçі ïравîвîї 
îсвіти çа дîïîмîги ïрîектів ОБСЄ та 
USAID. Метîю Кîнöеïöії виçначенî 
сïрияння станîвленню ó нашіé дер-
æаві ïравничîї (юридичнîї) îсвіти як 
системи стандартів çмістó та метîдики 
викладання ïравничиõ дисöиïлін, ба-
çîваниõ на ôîрмóванні ïравничиõ на-
вичîк, îбіçнанîсті ùîдî ïитань етики 
та ïрав людини, рîçóмінні ôóндамен-
тальнîї рîлі ïравника в óтвердæенні 
верõîвенства ïрава череç çаõист ïрав і 
свîбîд людини, а такîæ стандартів дî-
стóïó дî ïравничîї ïрîôесії.

На ïленарнîмó çасіданні ïрîçвó-
чали вітальні слîва ректîра Наöі-
îнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія», ïрîôесîра, Заслó-
æенîгî юриста України Завальнюка В.В.,  
гîлîвнîгî сïеöіаліста відділó ïедагîгіч-
нîї та ïіслядиïлîмнîї îсвіти деïарта-
ментó виùîї îсвіти Міністерства îсвіти 
і наóки України Ïанченкî Ò.В., началь-
ника Гîлîвнîгî теритîріальнîгî óïрав-
ління юстиöії Одеськîї îбласті Ïîнî-

марчóка О.О., юридичнîгî радника та 
кîîрдинатîра ïрîграм ç реôîрмóвання 
ïравничîї îсвіти Ïрîграми USAID ç 
реôîрмóвання сектîрó юстиöії «Нîве 
ïравîсóддя» Шаіïîва А.О.

Òакîæ вистóïили в.î. ïрîректîра ç 
наóкîвîї рîбîти Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
дîктîр юридичниõ наóк, дîöент Ульянî-
ва Г.О., ïрîректîр ç міæнарîдниõ çв’яç-
ків Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія», дîктîр юридичниõ 
наóк, ïрîôесîр, ïрîôесîр каôедри кри-
мінальнîгî ïрава, член – кîресïîндент 
Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ наóк 
України, çаслóæениé діяч наóки і теõні-
ки України Òóлякîв В.О.

За дîïîмîгîю Skype вистóïав іç дî-
ïîвіддю Ділеéн Ð. Свенсîн, ïрîôесîр 
ïрава, Катîлиöькиé óніверситет імені 
Йîанна Ïавла II (Ïîльùа) çавідóвач 
каôедри міæнарîднîгî та американ-
ськîгî ïрава, çаснîвник та директîр 
Центрó вдîскîналення юридичниõ на-
вичîк (Ïîльùа), міæнарîдниé ексïерт 
ç ïитань юридичнîї îсвіти Ïрîграми 
USAID ç реôîрмóвання сектîра юсти-
öії «Нîве ïравîсóддя». 

Інôîрмативними бóли вистóïи і дîк-
тîра Хани Хîрак, çавідóвача каôедри 
ïрава ôакóльтетó екîнîміки та ïрава 
Загребськîгî óніверситетó, кîîрдина-
тîра ïрîектó IV TEMPUS «Ðîçрîбка 
магістерськîї ïрîграми ç єврîïеéськîгî 
і міæнарîднîгî ïрава в Сõідніé Єврî-
ïі – InterEULawEast», вîлîдара çвання 
Jean Monnet Chair (Хîрватія), Зілеéки 
Ïітнер, ексïерта відділó міæнарîдниõ 
çв’яçків Загребськîгî óніверситетó 
(Хîрватія), дîктîра Олега Бреськîгî, 
керівника академічнîгî деïартаментó 
ïрава Єврîïеéськîгî гóманітарнîгî 
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óніверситетó (Литва), дîктîра Дæеéмс 
Хîлмç Армстеда, ïрîôесîра стратегіч-
нîгî ïланóвання та міæнарîднîгî ïра-
ва Віéськîвî-мîрськîгî кîледæó ó від-
ставöі (США), Жан К. Сігала, радника 
ç ïравîвиõ ïитань юридичнîї ôірми 
Сігал Каïîööі (США). Згîдîм на кîн-
ôеренöії іç вітальним слîвîм вистóïив 
Брент Хелвіг, ïрîôесîр, декан Ïравни-
чîї шкîли ім. Вашингтîна та Лі (Лен-
сінгтîн, Вірдæінія, США), міæнарîд-
ниé ексïерт ç ïитань юридичнîї îсвіти 
Ïрîграми USAID ç реôîрмóвання сек-
тîра юстиöії «Нîве ïравîсóддя». 

Ïід час кîнôеренöії îбгîвîрюва-
лися актóальні ïитання кîнöеïöії 
рîçвиткó юридичнîї îсвіти в Україні; 
інîçемниé дîсвід îрганіçаöії системи 
юридичнîї îсвіти та ïрîблеми інтегра-
öії юридичнîї наóки і îсвіти, інтерак-
тивні і дистанöіéні теõнîлîгії, іннîва-
öіéна діяльність та метîди ïідвиùення 
якîсті навчання ó сôері юридичнîї 
îсвіти, вïлив нîрмативнî-ïравîвîгî 
регóлювання îсвітньîї діяльнîсті в 
Україні на юридичнó îсвітó і навчаль-
ниé ïрîöес.

Кîнôеренöія ïрîõîдила в чîтирьîõ 
секöіяõ: Секція 1. Êîíöåïö³ÿ ðîç-
âèòêó юðèäè÷íîї îñâ³òè â Уêðàї-
í³: ïåðñïåêòèâè âäîñêîíàëåííÿ òà 
ðåàë³çàö³ї. Учасниками секöії бóли: 
Завальнюк В.В., Ïîлянськиé Þ.Є., 
Ульянîва Г.О., Крикливиé М.Ô., Дóд-
ченкî В.В., Ïереæняк Б.А., Чанише-
ва Г.І., Ваùóк О.Ï., Ïашкîвськиé М.І., 
Батан Þ.Д., Бîстан С.К., Кедик В.Ï., 
Ïанасюк А.О., Наéда І.В., Некіт К.Г., 
Шеïітькî М.В. Секція 2. ²íîçåìíèé 
äîñâ³ä îðãàí³çàö³ї ñèñòåìè юðèäè÷-
íîї îñâ³òè òà ïðîáëåìè ³íòåãðàö³ї 
юðèäè÷íîї íàóêè ³ îñâ³òè. Учасни-
ками секöії бóли: Òóлякîв В.О., Ми-
õаéленкî Д.Г., Ïашкîвськиé М.І., 
Барськиé В.Ð., Sarychev D.V., 
Juskeviciute J., Іванськиé А.Й., Глî-
вюк І.В., Стîянîв М.М., Єùенкî М.Г., 
Калашник О.М., Кирвель В.К., Кîнî-
неöь В.Ï., Олюõа В.Г., Òамîшюнаé-
те Ð., Шкрибаéлî М.В. Секція 3. ²í-
òåðàêòèâí³ ³ äèñòàíö³éí³ òåхíîëîã³ї, 
³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü òà ìåòîäè 

ï³äâèщåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ ó ñôåð³ 
юðèäè÷íîї îñâ³òè. Учасниками секöії 
бóли: Неóгîднікîв А.О., Барабаш Н.О., 
Береçîвська Н.Л., Бîбîшкî О.М., Бó-
дас А.Ï., Гóртîвенкî О.Л., Глиня-
на К.М., Каліöева О.В., Клименкî Н.І., 
Калініна І.В., Кîлîмîєöь Ò.О., Мóрав-
ськиé С.А., Ïакóлін С.Л., Ïакóлі-
на А.А., Ïакóліна Г.С., Сîбчóк А.О., 
Ôеклистîва И.С., Ôедîрîва Ò.С., Ôе-
дîрîв В.А., Yulinetska Yu.V. Секція 4. 
Âïëèâ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãó-
ëюâàííÿ îñâ³òíüîї ä³ÿëüíîñò³ â Уêðà-
їí³ íà юðèäè÷íó îñâ³òó ³ íàâ÷àëüíèé 
ïðîöåñ: àêòóàëüí³ ïðîáëåìè òà шëÿ-
хè їх âèð³шåííÿ. Учасниками секöії 
бóли: Андреєв Д.В., Арістîва І.В., За-
ïара С.І., Благóта Ð.І., Кравчóк О.О., 
Мамîнтîв І.О., Ïаõîмîва І.О., Ïîïе-
люшкî В.О., Герасимчóк О.Ï., Саве-
льєва Г.В., Òимîôеева Л.Þ., Яремен-
кî О.І.

Учасники кîнôеренöії çверталися 
дî ïрîблем, наявниõ ó ïрîекті Кîнöеï-
öії рîçвиткó юридичнîї îсвіти, ïерсïек-
тив її вдîскîналення та реаліçаöії.

Вистóïи îсвітлювали такîæ вивчен-
ня та дîслідæення мîæливîсті враõó-
вання інîçемнîгî дîсвідó îрганіçаöії 
системи юридичнîї îсвіти та ïрîблем 
інтеграöії юридичнîї наóки і îсвіти. 
Зîкрема, óвагó óчасників кîнôеренöії 
ïрисвяченî îсîбливîстям îтримання 
юридичнîї îсвіти ó Литві, Німеччині, 
Австрії та Білîрóсі, а такîæ істîріîгра-
ôії ïîняття інтеграöії îсвіти і наóки, 
інтеграöії óкраїнськîї виùîї юридичнîї 
îсвіти і наóки ó світі, інтеграöії єврî-
ïеéськîї виùîї îсвіти, çаïрîвадæення 
навчальниõ кóрсів ùîдî викîристання 
ïрактики Єврîïеéськîгî сóдó ç ïрав 
людини тîùî.

Окремим наïрямîм дîслідæень ó 
рамкаõ кîнôеренöії бóли інтерактивні 
та дистанöіéні теõнîлîгії, іннîваöіéна 
діяльність та метîди ïідвиùення якî-
сті навчання ó сôері юридичнîї îсвіти. 
Учасники дîслідæóвали рîçвитîк кî-
мóнікативниõ óмінь стóдентів çасîба-
ми медіаîсвітніõ теõнîлîгіé, ôîрóмів 
юристів-ïрактиків é електрîнниõ дæе-
рел юридичнîї інôîрмаöії, лекöіé-ві-
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çóаліçаöіé, ïрîблемниõ лекöіé, лек-
öіé-дóетів, виїçниõ ïрактичниõ çанять, 
навчальнî-тематичниõ екскóрсіé, мîде-
лювання ïрактичниõ ситóаöіé, ділîвиõ 
ïрактичнî-îрієнтîваниõ ігîр, інтелек-
тóальниõ стóдентськиõ çмагань, вебі-
нарів, тренінгîвиõ çанять, «ексïертниõ 
дисïóтів» é іншиõ інтерактивниõ і дис-
танöіéниõ теõнîлîгіé.

У рамкаõ секöії, ïрисвяченіé дîслі-
дæенням вïливó нîрмативнî-ïравîвî-
гî регóлювання îсвітньîї діяльнîсті в 
Україні на юридичнó îсвітó і навчаль-
ниé ïрîöес, вислîвленî деякі ïрîïîçи-
öії стîсîвнî óдîскîналення нîрматив-
нîгî регóлювання ïідгîтîвки ôаõівöів 
іç ïравîîõîрîннîї діяльнîсті, ïравîвîї 
інститóаліçаöії інôîрмаöіéнîгî сóсïіль-
ства, реаліçаöії ïринöиïó академічнîї 
свîбîди, ôîрмóвання óявлення ïрî 
ритîричниé ідеал ó стóдентів-юристів, 

ïрактики як îснîви ïідгîтîвки ôаõî-
виõ ïравників.

Не мîæна ïереîöінити çначóùість 
кîнôеренöії як ôîрми кîнсîлідаöії çó-
силь ïравничîї ïрîôесіéнîї ïравîçа-
стîсîвнîї та наóкîвîї сïільнîти ùîдî 
вирішення кîнкретниõ çавдань сóчас-
нîї юридичнîї îсвіти, як маéданчика 
для дîсягнення вçаємîïîрîçóміння та 
ïîглиблення вçаємîдії вчениõ і ïрак-
тиків. Немає сóмнівів, ùî реçóльтати 
рîбîти Міæнарîднîї наóкîвî-ïрактич-
нîї кîнôеренöії «Сóчасна юридична 
îсвіта: дîсвід минóлîгî – ïîгляд ó 
маéбóтнє» сïриятимóть рîçрîбöі відïî-
відниõ ïрîïîçиöіé ùîдî вдîскîналення 
та імïлементаöії ïîлîæень Кîнöеïöії 
вдîскîналення ïравничîї (юридичнîї) 
îсвіти для ôаõîвîї ïідгîтîвки ïравника 
відïîвіднî дî єврîïеéськиõ стандартів 
виùîї îсвіти та ïравничîї ïрîôесії.

О. Ващук,
êàíäèäàò юðèäè÷íèх íàóê, äîöåíò,  

äèðåêòîð Цåíòðó îðãàí³çàö³ї îñâ³òíüîї ï³äãîòîâêè  
òà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîї ðîáîòè  

Нàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà юðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»
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ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

КРУГЛИЙ СТІЛ ІЗ НАГОДИ 150-РІЧЧЯ  
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

31 æîвтня 2016 р. в Київськîмó 
інститóті Наöіîнальнîгî óніверситетó 
«Одеська юридична академія» в м. Києві  
відбóвся крóглиé стіл, ïрисвячениé 
150-річчю від дня нарîдæення Миõаé-
ла Грóшевськîгî.

У крóглîмó стîлі вçяли óчасть ви-
кладачі та стóденти Київськîгî інститó-
тó та Інститóтó інтелектóальнîї власнî-
сті НУ «ОÞА» в м. Києві.

Ïрîблеми, які ïîрóшóвав Миõаé-
лî Грóшевськиé ó свîїõ наóкîвиõ дî-
слідæенняõ, çîкрема шляõи рîçвиткó 
власнîї дерæави, çалишаються актó-
альними і сьîгîдні. Внесîк Миõаéла 
Грóшевськîгî в істîрію України, рîçбó-
дîвó її дерæавнîсті, рîçрîбкó кîнöеïöії 
самîстіéнîї дерæави, відстîювання її 
інтересів і сьîгîдні враæає. 

З вітальним слîвîм дî óчасників 
крóглîгî стîлó çвернóлася дîктîр 
юридичниõ наóк, ïрîôесîр, çавідóвач 
каôедри çагальнîтеîретичнîї юри-
сïрóденöії, кîнститóöіéнîгî та адміні-
стративнîгî ïрава А.Р. Крусян, яка 
çаçначила, ùî М.С. Грóшевськиé – 
наéвидатнішиé істîрик, вчениé, грî-
мадськиé діяч, інтелектóал çі світîвим 
ім’ям, якиé все свîє æиття вів бîрîть-
бó çа дерæавність України і ґрóнтîвнî 
рîбив свîю рîбîтó – ïисав істîрію і 
вîднîчас твîрив її, îбіéмаючи наéви-
ùі дерæавні ïîсади. Ваæливим етаïîм 
éîгî кар’єри як дерæавнîгî діяча бóла 
рîбîта ó Центральніé Ðаді, ïрîтягîм 
існóвання якîї він бóв її неçмінним 
гîлîвîю. 29 квітня 1918 р. Централь-
на рада îбрала Миõаéла Грóшевськî-
гî Ïреçидентîм Українськîї Нарîднîї 
Ðесïóбліки, çаïîчаткóвавши інститóт 
ïреçидентства ó нашіé країні.

М.С. Грóшевськиé – автîр ïîнад 
двîõ тисяч наóкîвиõ ïраöь: «Істîрія 
України – Ðóсі», «Нарис істîрії óкра-
їнськîгî нарîдó», «Ілюстрîвана істîрія 
України», «Ïîчатки грîмадянства», 
«Істîрія óкраїнськîї літератóри» та ін. 
І сьîгîдні öі ïраöі не втрачають свîєї 
актóальнîсті. 

Ïрîвідникîм ó маéбóття неçалеæнîї 
та сóвереннîї України мîæна наçвати 
наóкîвó é ïîлітичнó діяльність Миõаé-
ла Грóшевськîгî – великîгî сина óкра-
їнськîгî нарîдó.

Кандидат істîричниõ наóк, дîöент 
каôедри çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії, кîнститóöіéнîгî та адміністра-
тивнîгî ïрава Г.І. Трофанчук, çвер-
таючись дî óчасників крóглîгî стîлó, 
çвернóв óвагó на те, ùî твîрчиé дîрî-
бîк М. Грóшевськîгî станîвить ïîнад 
2 тисяч книг і статеé, ïрисвячениõ ріç-
ним асïектам істîрії України.

Ðаçîм іç В. Винниченкîм М. Грó-
шевськиé çаïîчаткóвав нîвиé ïеріîд ó 
станîвленні вчень ïрî дерæавó і ïравî 
в Україні. У свîїé твîрчîсті, ïîлітичніé 
і грîмадськіé діяльнîсті він синтеçóвав 
ïередîві ïîгляди на дерæавó, даючи їм 
наóкîве îбґрóнтóвання. А гîлîвне – 
çдіéснив сïрîбó ïрактичнîгî втілення 
ідеї самîстіéнîї óкраїнськîї дерæавнîс-
ті ó æиття, категîричнî відкидаючи 
çаçіõання Мîскîвії – Ðîсії на сïадîк 
Київськîї Ðóсі, ïравîнастóïникîм якîї 
є виключнî óкраїнськиé нарîд. З îгля-
дó на öе óкраїнськиé нарîд не ïîвинен 
ïриниæенî «благати» виçнати ç ним 
ïравî на власнó дерæавність, а ç ïîв-
ним ïравîм має вимагати віднîвлення 
багатîвікîвîї дерæавниöькîї традиöії. 

Òóт чіткî виднî: М. Грóшевськиé – 
вчениé ïîстóïається місöем М. Грó-
шевськîмó – ïîлітикó. 

Висвітлюючи дерæавнî-ïравîві ïî-
гляди М. Грóшевськîгî, А. Гарбар, 
стóдентка 1 кóрсó нагîлîсила, ùî він 
бóв óïевнениé, ùî нîва Україна має 
бóти демîкратичнîю ресïóблікîю, 
в якіé бóли б гарантîвані всі ïрава і 
свîбîди, çабеçïеченî ïринöиï рівнîсті 
для всіõ людеé. Однак вирішити öю 
ïрîблемó діячам Центральнîї Ðади не 
вдалîся. Ïрîте óрîки ïîраçки не ïере-
креслюють ïравильнîсті дерæавнî-ïра-
вîвîї реôîрми М. Грóшевськîгî, éîгî 
ïідõîдів дî ствîрення грîмадянськîгî 
сóсïільства é ïравîвîї демîкратичнîї 

© Л. Чулінда, 2016
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і сîöіальнîї дерæави, ïріîритетó îс-
нîвниõ ïрав людини, наöіîнальнîї рів-
нîïравнîсті. 

Ïрî ідею самîстіéнîї неçалеæнîї 
України в ïîглядаõ Миõаéла Грóшев-
ськîгî рîçïîвіла А. Кравець, стóдент-
ка 1 кóрсó. Вîна çвернóла óвагó на те, 
ùî маéæе ó всіõ свîїõ ïраöяõ, рîçмір-
кîвóючи ïрî маéбóтнє України, М. 
Грóшевськиé îбґрóнтîвóє ідею ïрî те, 
ùî Україна ïîвинна бóти неçалеæнîю 
і самîстіéнîю, õîча б сïîчаткó ç риса-
ми автîнîмії в складі Ðîсіéськîї ôеде-
ративнîї ресïóбліки. М. Грóшевськиé 
виîкремлює îснîвні ïринöиïи такîї 
автîнîмії. Серед ниõ: 1) свîбîда кîри-
стóватися ріднîю мîвîю, дрóкîваним 
слîвîм, мирнî îбгîвîрювати бóдь-які 
ïитання; 2) рівність всіõ людеé неçа-
леæнî від станîвîї ïриналеæнîсті.

Стóдентка 1 кóрсó Є. Гресько ó 
свîємó вистóïі нагîлîсила, ùî Ми-
õаéлî Грóшевськиé відîмиé не лише 
як óчениé-істîрик çі світîвим іме-
нем, а é як сóсïільнî-ïîлітичниé та 
дерæавниé діяч, якиé çбагатив на-
óкîвî-дóõîвнó скарбниöю України 
беçсмертними твîрами ïрî шляõи ïî-
бóдîви вільнîї, неçалеæнîї України. 
Кîнöеïöія дерæави М. Грóшевськî-
гî ґрóнтóється на îснîвîïîлîæнîмó 
ïринöиïі наöіîнальнîї неçалеæнîсті 
óкраїнськîгî нарîдó як сóверена свî-
єї дерæави, ïîбóдîванîї на çасадаõ 
демîкратичниõ ïрав і свîбîд люди-
ни, грîмадянина, нарîдó. У ïîшóкаõ 
наéкраùîї ôîрми втілення, реаліçаöії 
і виявó дерæавîтвîрчиõ çасад, óчениé 
дîõîдить дî виçнання автîнîмнî-ôе-
деративнîгî óстрîю дерæави.

Аналіçóючи сóсïільнî-ïîлітичні 
ïîгляди М. Грóшевськîгî, стóдентка 
1 кóрсó М. Борисевич відçначила, ùî 
гîлîвним наïрямîм дîслідæень наóкîв-
öя бóла ïрîблема наöіîнальнîгî самîви-
çначення. Це ïîняття він сôîрмóлював 
чіткî: öілкîвита самîстіéність і неçа-
леæність є ïîслідîвним, лîгічним çавер-
шенням çаïитів наöіîнальнîгî рîçвиткó 
é самîвиçначення бóдь-якîї нарîднîсті, 
ùî çаéмає ïевнó теритîрію é має дî-
статні наõили та енергію рîçвиткó.

У свîємó вистóïі Н. Петраш, стó-
дентка 1 кóрсó, нагîлîсила, ùî від-
рîдæення України та її дерæавнîсті 
вимагає ïильнîї óваги дî виçначення 
рîлі îсîбистîсті в істîрії. Адæе істî-
рія – öе не лише ôакти, ïîдії, явиùа, 
а насамïеред люди, які æили і твîрили 
в ïевнó еïîõó. Істîричні сóïеречнîсті 
ïîкаçóють складність і неîднîçначність 
людськîї натóри, її сïриéняття сóчас-
никами і наùадками. Беç îçнаéîмлен-
ня іç видатними îсîбистîстями çнання 
істîрії не мîæе бóти ïîвним, бî кîæна 
ç ниõ – öе не лише кîнкретна людина, 
а é вираçник інтересів ïевнîї сîöіаль-
нîї грóïи. 

У свîємó вистóïі О. Лопата, стó-
дент 1 кóрсó, çвернóв óвагó на те, ùî 
в радянські часи Миõаéла Грóшевськî-
гî, якùî і çгадóвали, тî неîдміннî ç 
негативними ярликами. Йîгî наóкîва, 
кóльтóрниöька, ïедагîгічна, грîмад-
ська та ïîлітична діяльність неîдміннî 
ïîдавалися ó викривленîмó віддçерка-
ленні. Ïрîтягîм десятиліть геніальнîгî 
вченîгî і відîмîгî ïîлітичнîгî діяча 
неîдміннî çîбраæóвали бóрæóаçним 
раöіîналістîм (õîч він бóв сîöіаліс-
тîм-ревîлюöіîнерîм), ідеîлîгîм і натõ-
ненникîм óкраїнськîї кîнтрревîлюöії 
(õîч насïравді він бóв îдним іç вîæ-
дів óкраїнськîї ревîлюöії та ôедераліс-
тîм), вîрîгîм Ðадянськîї влади (õîч 
він вистóïав çа наéширше, але рівнî-
ïравне сïіврîбітниöтвî ç нею), агентîм 
австрî-німеöькîгî імïеріаліçмó (õîч він 
бóв éîгî неïримиренним вîрîгîм), çа-
клятим вîрîгîм óкраїнськîгî нарîдó 
(õîч він çавæди çалишався éîгî вірним 
синîм), ôальсиôікатîрîм істîрії Украї-
ни (õîч нічîгî глибшîгî і дîстîвірнішî-
гî çа éîгî істîричні дîслідæення на öіé 
öарині ми дîсі не маємî).

Мîæна ïîгîдæóватися чи не ïîгî-
дæóватися іç óченим, шóкати в éîгî 
ïîглядаõ ïîмилки чи недîречнîсті, але 
неçаïеречним є éîгî внесîк ó рîçви-
тîк óкраїнськîї дерæави і ïрава. Вар-
тî çвернóтися дî ïраöь Миõаéла Грó-
шевськîгî çараç, кîли ми намагаємîся 
ïîбóдóвати неçалеæнó демîкратичнó 
ïравîвó Українськó дерæавó.
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Аналіçóючи наóкîвó сïадùинó Ми-
õаéла Грóшевськîгî, В. Вергунова, 
стóдентка 2 кóрсó, нагадала ïрî те, 
ùî М. Грóшевськиé є автîрîм ïîнад 
двîõ тисяч ïраöь, таланîвитим ïрî-
ôесîрîм-ïедагîгîм, видатним істîри-
кîм, дîслідникîм літератóри та іншиõ 
видів мистеöтва, ïисьменникîм, ïе-
рекладачем, етнîграôîм, сîöіîлîгîм, 
ïóбліöистîм, лідерîм вïливîвиõ в 
Україні демîкратичниõ ïартіé і ïер-
шим Ïреçидентîм Українськîї Ðесïó-
бліки, керівникîм відîмîгî Наóкîвîгî 
тîвариства імені Òараса Шевченка ó 
Львîві, Українськîгî наóкîвîгî тîва-
риства в Києві та «Літератóрнî-наóкî-
вîгî вісника», гаçет, æóрналів, îдним 
іç ôóндатîрів Українськîї Академії 
наóк, автîрîм десятитîмнîї «Істîрії 
України-Ðóси» та істîрії çаïîріçькîгî 
кîçаöтва. Миõаéлî Грóшевськиé на 
ниві îсвіти, наóки, кóльтóри, грîмад-
ськî-дерæавнîї діяльнîсті дістав не 
лише çагальнîнаöіîнальне, а é міæна-
рîдне виçнання. 

Ðîçïîвідаючи ïрî îсîбливîсті 
кîнститóöіéнîгî ïрîöесó на ïîчат-
кó ХХ ст., Н. Солонинка, стóдентка 
2 кóрсó, çаçначила, ùî îдним іç гîлîв-
ниõ автîрів Кîнститóöії Українськîї 
Нарîднîї Ðесïóбліки, ùî бóла îïраöьî-
вана сïеöіальнîю кîмісією та ïриéнята 
Українськîю Центральнîю Ðадîю на 
її îстанніé сесії 29 квітня 1918 р., бóв 
ïрîôесîр М. Грóшевськиé. Істîричні 
îбставини çóмîвили її сïрямîваність 
як дîкóмента ïереõіднîгî ïеріîдó, але, 
беçïеречнî, öе бóла демîкратична çа 
свîїм çмістîм кîнститóöія. Україна ïрî-
гîлîшóвалася «дерæавîю сóвереннîю, 
самîстіéнîю і ні від кîгî неçалеæнîю» 

(ст. 1). Заçначалîся, ùî сóверенне ïра-
вî налеæить нарîдîві України, тîбтî 
грîмадянам УНÐ óсім раçîм.

Кîнститóöія УНÐ не бóла реаліçîва-
на, ïрîте вîна має велике істîрикî-ïра-
вîве çначення. Вîна óвібрала в себе 
ïрîвідні ідеї óкраїнськîї та світîвîї ïра-
вîвîї дóмки, ставши ïершîю Кîнститó-
öією неçалеæнîї і сóвереннîї України. 
Встанîвивши нарîдîвладдя череç çакî-
нîдавчиé îрган і ïрîгîлîсивши ïарла-
ментськó ресïóблікó ç демîкратичними 
îрганами влади (три гілки) і óïравлін-
ня, Кîнститóöія надала Українськіé 
дерæаві îçнак ïравîвîї. У ïîрівнянні 
іç ïîлîæеннями нинішньîї Кîнститóöії 
України Кîнститóöія 1918 рîкó такîæ 
ïрîгîлîшóвала теритîрію УНÐ неïî-
дільнîю та öіліснîю. Як ваæливиé етаï 
óкраїнськîгî кîнститóöіîналіçмó, дана 
кîнститóöія бóла ïîкладена в îснîвó 
маéбóтньîї óкраїнськîї çакîнîдавчîї ді-
яльнîсті.

Є ïідстави реçюмóвати, ùî саме та-
кîгî çвóчання набóває сьîгîдні свят-
кóвання 150-річчя Миõаéла Грóшев-
ськîгî, адæе ç багатîрічнîгî небóття 
ïîвертаються не лише éîгî ім’я і твîр-
чість, а é беçöінниé істîричниé дîсвід, 
не брати дî óваги якиé ми ïрîстî не 
маємî ïрава. Ідеї та діяльність Ми-
õаéла Грóшевськîгî відтвîрюють öілó 
еïîõó в інтелектóальнîмó, наóкîвîмó, 
наöіîнальнî-кóльтóрнîмó і дерæавнîмó 
рîçвиткó нîвîї України. У ïерелîмниé 
ïеріîд ó æитті óкраїнськîї наöії, в ïе-
ріîд віднîвлення дерæавнîсті відчóва-
ється ïîтреба ïриçадóматися і нанîвî 
îöінити твîрчó сïадùинó і діяльність 
Миõаéла Грóшевськîгî як çаснîвника 
Українськîї дерæави.

Л. Чулінда,
êàíäèäàò юðèäè÷íèх íàóê, äîöåíò,  

äîöåíò êàôåäðè çàãàëüíîòåîðåòè÷íîї юðèñïðóäåíö³ї,  
êîíñòèòóö³éíîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà  

Êèїâñüêîãî ³íñòèòóòó  
Нàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà юðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»
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КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ  
ІМЕНІ М.П. ОРЗІХА «ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ПРАВА»

28 æîвтня 2016 рîкó ó стінаõ На-
öіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія» відбóвся ïершиé 
Всеóкраїнськиé кîнкóрс наóкîвиõ рî-
біт «Людськиé вимір ïрава» (далі – 
Кîнкóрс), ïрисвячениé вшанóванню 
ïам’яті Марка Ïилиïîвича Орçіõа, 
видатнîгî вченîгî-кîнститóöіîналіс-
та, академіка Академії ïравîвиõ наóк 
України, Українськîї академії ïîлітич-
ниõ наóк, Українськîї мóніöиïальнîї 
академії, дîктîра юридичниõ наóк, 
ïрîôесîра, Заслóæенîгî діяча наóки 
і теõніки України, автîра-викîнавöя, 
ексïерта ùîдî ïрîектів Кîнститóöіé 
СÐСÐ та УÐСÐ (1977 p., 1978 p.), Кîн-
ститóöії України (1996 р.).

Органіçатîрами кîнкóрсó вистóïили 
рідні та óчні Марка Ïилиïîвича, а та-
кîæ натõненні éîгî æиттєвим ïрикла-
дîм óчасники стóдентськîгî дискóсіé-
нîгî клóбó ïóблічнîгî ïрава, кîлектив 
каôедри кîнститóöіéнîгî ïрава, наó-
кîвî-дîслідна частина, керівниöтвî сó-
дîвî-адміністративнîгî ôакóльтетó та 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія».

Унікальність Кîнкóрсó îбóмîвле-
на éîгî метîю виявити îбдарîваниõ 
стóдентів, сïрияти активіçаöії наó-
кîвî-дîсліднîї рîбîти; стимóлювати 
дî твîрчîгî самîвдîскîналення, а та-
кîæ çаõистó ïрав людини в Україні.  
Ïеремîæеöь Кîнкóрсó îтримóє грîшî-
вó ïремію ім. М.Ï. Орçіõа та мîæли-
вість îïóблікóвати наóкîвó статтю ó 
наóкîвî-ïрактичнîмó ôаõîвîмó æóрна-
лі «Þридичниé вісник».

На óрîчистîмó відкритті Кîнкóрсó 
відбóлîсь врóчення нагрóднîгî çна-
ка «Відçнака Гîлîви Кîнститóöіéнîгî 
Сóдó України», яким бóв óдîстîєниé 
М.Ï. Орçіõ, éîгî внóкîві – Þрію Ген-
надіéîвичó Орçіõó. У вітальніé ïрîмîві 
çавідóвач каôедри çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії НУ «ОÞА», дîктîр 
юридичниõ наóк, ïрîôесîр, член-кîрес-
ïîндент Наöіîнальнîї академії ïравî-
виõ наóк України, Заслóæениé юрист 

України Þ.М. Обîрîтîв рîçïîвів ïрî 
наóкîвиé шляõ Марка Ïилиïîвича  
Орçіõа, éîгî теîретичні та метîдîлî-
гічні çдîбóтки, ствîренó ним наóкîвó 
шкîлó людськîгî вимірó ïрава.

В. î. çав. каôедри кîнститóöіéнîгî 
ïрава НУ «ОÞА», дîктîр юридичниõ 
наóк М.В. Аôанасьєва ïîділилась сïî-
гадами ïрî наóкîвó діяльність ïід ке-
рівниöтвîм М.Ï. Орçіõа, éîгî любîв дî 
стóдентів та асïірантів.

Сам Кîнкóрс ïрîвîдився ó два ета-
ïи. За реçóльтатами ïершîгî етаïó 
кîнкóрснîю кîмісією бóлî відібранî 
сім наéкраùиõ ïисьмîвиõ рîбіт, а їõ 
автîрів бóлî çаïрîшенî дî Наöіîналь-
нîгî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» для çдіéснення ïрилюднîгî 
çаõистó та ïреçентаöії ключîвиõ ідеé 
їõ наóкîвиõ ïраöь. Кîнкóрсна ïрîграма 
складалась ç дîïîвідеé:

1. Батана Þрія, асïіранта каôедри 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
НУ «ОÞА»: «Нîрмîтвîрча стадія ïре-
вентивнîгî меõаніçмó ïрава: людськиé 
вимір».

2. Лаçаренка Сергія, асïіран-
та каôедри кîнститóöіéнîгî ïрава 
НУ «ОÞА»: «Людськиé вимір – ваæ-
ливиé елемент çмістó кîîрдинаöії кîн-
ститóöіéнîї реôîрми».

3. Лóöкîва В’ячеслава, стóдента 
5 кóрсó сóдîвî-адміністративнîгî ôа-
кóльтетó НУ «ОÞА»: «Індивідóальна 
кîнститóöіéна скарга як çасіб çаõистó 
ïрав людини і грîмадянина: аналіç чин-
нîгî çакîнîдавства».

4. Кîнстанкевича Þрія, стóдента 
6 кóрсó Інститóтó кримінальнîї юстиöії 
НУ «ОÞА»: «Кîнститóöіéна категîрія 
дîбрîчеснîсті як сïîсіб çаõистó сó-
сïільниõ öіннîстеé».

5. Ïерôеöькîї Алли, стóдентки 
4 кóрсó Навчальнî-наóкîвîгî інсти-
тóтó ïрава імені І. Малинîвськîгî  
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Острîç-
ька академія»: «Осîбливиé ïредмет 
óваги ó статті 142 Кîнститóöії Украї-
ни абî як тема дерæавниõ каïітальниõ 
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вкладень стає гарантîм місöевîгî самî-
врядóвання».

6. Сîлîвéîва Бîриса, стóдента 
3 кóрсó юридичнîгî ôакóльтетó Ки-
ївськîгî наöіîнальнîгî óніверситетó 
імені Òараса Шевченка: «Електрîнне 
гîлîсóвання як меõаніçм ïîдîлання ïî-
літичнîї кîрóïöії ó вибîрчîмó ïрîöесі 
в Україні».

7. Шкикави Ангеліни, стóдентки 
2 кóрсó сóдîвî-адміністративнîгî ôа-
кóльтетó НУ «ОÞА»: «Людськиé вимір 
ïрава ó çарóбіæниõ країнаõ».

Обрання ïеремîæöя Кîнкóрсó бóлî 
складним çавданням для кîнкóрснîї кî-
місії, дî складó якîї вõîдили Г.О. Улья-
нîва, М.В. Аôанасьєва, А.А. Єçерîв, 
Þ.Г. Орçіõ та О.В. Олькіна. Адæе 
îöінювання вистóïів çдіéснювалîсь çа 
ï’ятибальнîю шкалîю çа такими кри-
теріями, як: актóальність, дîсягнення 
мети рîбîти, îригінальність та самî-
стіéність дîслідæення, дîстóïність 
викладення матеріалó, îбґрóнтóвання 
виснîвків рîбîти та їõ ïрактичне çна-
чення, îратîрське мистеöтвî, якість та 
твîрчиé õарактер ïреçентаöії, відïîвіді 
на çаïитання.

У реçóльтаті ариôметичнîгî ïідбит-
тя ïідсóмків бóлî виçначенî ïеремîæ-
öя Кîнкóрсó, яким став Кîнстанкевич 
Þріé. 

Ïісля нагîрîдæення Þріé çаçна-
чив: «Удîстîєння ïеремîги ó кîнкóрсі 
наóкîвиõ рîбіт ç тематики «Людськиé 
вимір ïрава» та çдîбóття ïремії від рід-
нîгî óніверситетó є надçвичаéнî ïри-
ємним мîментîм данîгî етаïó æиття. 
Осîбливó радість викликає ім’я, на 
честь якîгî бóв çîрганіçîваниé öеé кîн-
кóрс та ïрисóдæення відïîвіднîї ïре-
мії. Маркî Ïилиïîвич Орçіõ, видатниé 

óкраїнськиé кîнститóöіîналіст і теîре-
тик, якиé çдіéснив кардинальнî нîвиé 
ïідõід іç çастîсóванням нетрадиöіéнîї 
метîдîлîгії ó час ïîвнîгî çаïеречення 
індивідóальнîсті. Це людина, яка çав-
дяки ïрирîдніé сміливîсті çмîгла ïî-
бîрîти «радянськó машинó» і винести 
на öіннісниé рівень індивідóальність, 
череç якó óмîæливлюється нîрмальниé 
рîçвитîк людства. Йдеться ïрî çаïрî-
вадæення кîнöеïтó, якиé ôóндóється 
на ïîєднанні îсîбистîсті і ïрава, çаõи-
сті îснîвîïîлîæниõ свîбîд людини. У 
данîмó виïадкó Маркî Ïилиïîвич ви-
çначив ïрîлегîмени вимірó ïрава, якиé 
ми наçиваємî людським. Щî æ дî мîєї 
тематики, тî ïредметîм дîслідниöькîї 
рîбîти виçначалась кîнститóöіéна кате-
гîрія дîбрîчеснîсті, яка рîçглянóта як 
сïîсіб çаõистó сóсïільниõ öіннîстеé. На 
власне ïерекîнання, дîбрîчесність, ùî 
є критерієм îöінки кандидатів на ïîсадó 
сóдді, ó ïîвніé мірі є реаліçîвнîю кате-
гîрією ó кîнститóöіéнîмó ïраві тільки 
ó системнîмó рîçгляді ç людським вимі-
рîм ïрава».

Дрóге місöе та ïремію ім. М.Ï. Ор-
çіõа çдîбóла Ïерôеöька Алла, стóдент-
ка 4 кóрсó Навчальнî-наóкîвîгî ін-
ститóтó ïрава імені І. Малинîвськîгî 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Острîç-
ька академія», яка відçначила, ùî 
«Кîнкóрс надав дîдаткîвó мîтиваöію 
для ïîдальшиõ дîслідæень вибранîї те-
матики. Щирî враæена ïідõîдîм кîæ-
нîгî ç óчасників, відваæністю і сïря-
мîваністю кîнкóрсниõ рîбіт. Осîбливе 
«дякóю» îрганіçатîрам. НУ «Одеська 
юридична академія» çаïам’ятається як 
гîстинниé, çгóртîваниé та висîкîîр-
ганіçîваниé виùиé навчальниé çаклад 
України».

О. Олькіна
êàíäèäàò юðèäè÷íèх íàóê, äîöåíò, 

äîöåíò êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà
Нàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 

«Îäåñüêà юðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»
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70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА 
НАПрН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА Ю.М. ОБОРОТОВА

Виïîвнилîсь 70 рîків членó-кîрес-
ïîндентó НАÏрН України, дîктîрó 
юридичниõ наóк, ïрîôесîрó, Заслóæе-
нîмó юристó України, çавідóвачó каôе-
дри çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія» Þрію Микîлаéî-
вичó Обîрîтîвó.

Þ.М. Обîрîтîв нарîдився 14 ве-
ресня 1946 рîкó в селі Лави Єлеöькîгî 
раéîнó Лиïеöькîї îбл. (Ðîсіéська Ôе-
дераöія) в рîбітничіé сім’ї.

Ïісля çакінчення сьîмîгî класó ç 
1960 ïî 1964 рр. навчався в Єлеöькîмó 
теõнікóмі çаліçничнîгî трансïîртó. От-
римав рîбîче çагартóвання, ïраöюючи 
в м. Òамбîв старшим шляõîвим рîбіт-
никîм, теõнікîм іç ремîнтó шляõó.

Відслóæивши три рîки в рядаõ Ðа-
дянськîї Армії, в 1968 р. Þ.М. Обîрî-
тîв ïîстóïив на юридичниé ôакóльтет 
Одеськîгî дерæавнîгî óніверситетó  
ім. І.І. Мечникîва. 

Іç серïня 1973 р., ïісля îтримання 
диïлîма юриста ç відçнакîю, – ïîчатîк 
наóкîвî-ïедагîгічнîї рîбîти Þ.М. Обî-
рîтîва на юридичнîмó ôакóльтеті ОДУ 
ім. І.І. Мечникîва. Òóт він ïрîéшîв 
шляõ від асистента дî дîöента каôе-
дри теîрії дерæави та ïрава, çастóï-
ника декана юридичнîгî ôакóльтетó. 
У 1979 р. в Київськîмó дерæавнîмó 
óніверситеті ім. Ò.Г. Шевченка óсïішнî 
çаõистив кандидатськó дисертаöію на 
темó «Оснîвні ïитання теîрії ïравîвîї 
активнîсті îсîбистîсті сîöіалістичнîгî 
сóсïільства». У 1984 р. éîмó ïрисвîєнî 
вчене çвання дîöента.

У квітні 1989 р. Þ.М. Обîрîтîва 
ïеревели в Одеськó Виùó ïартіéнó 
шкîлó (çгîдîм – Одеськиé інститóт 
ïîлітîлîгії та сîöіîлîгії óïравління), 
де він ïрîïраöював дî лютîгî 1992 р. 

дîöентîм та çавідóвачем каôедри ïî-
літîлîгії та ïрава. З береçня 1992 р. 
дî серïня 1995 р. Þ.М. Обîрîтîв 
ïраöює дîöентîм і старшим наóкî-
вим сïіврîбітникîм на каôедрі ïîлі-
тîлîгії Þридичнîгî інститóтó ОДУ  
ім. І.І. Мечникîва.

Þ.М. Обîрîтîв став îдним іç çа-
снîвників та керівників Одеськîгî від-
критîгî óніверситетó – ïершîгî недер-
æавнîгî навчальнîгî çакладó на Ïівдні 
України, де він ïраöював іç вересня 
1995 р. çавідóвачем каôедри теîрії дер-
æави та ïрава, ïрîректîрîм іç наóкîвîї 
рîбîти. З ïеретвîренням öьîгî óнівер-
ситетó в Одеськиé інститóт ïідïриємни-
öтва та ïрава Þ.М. Обîрîтîв çаéмає 
ïîсади в.î. ïрîôесîра каôедри сóсïіль-
нî-ïравîвиõ дисöиïлін та декана юри-
дичнîгî ôакóльтетó öьîгî інститóтó. 

З лютîгî 1998 р. Þ.М. Обîрîтîв – 
в Одеськіé дерæавніé (ç 2000 р. – на-
öіîнальніé) юридичніé академії, де 
став çаснîвникîм та ïершим дирек-
тîрîм Інститóтó єврîïеéськîгî ïрава. 
Þ.М. Обîрîтîв îчîлив каôедрó теîрії 
дерæави та ïрава ОДÞА. У 2003 р. çа-
õистив дîктîрськó дисертаöію на темó 
«Òрадиöії та нîваöії ó ïравîвîмó рîç-
виткó: çагальнîтеîретичні асïекти», в 
2004 р. éîмó ïрисвîєнî вчене çвання 
ïрîôесîра.

У 2005–2010 рр. – ïрîректîр іç на-
óкîвîї рîбîти Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія».  
На öіé ïîсаді наéбільш яскравî рîçкрив-
ся талант Þ.М. Обîрîтîва як вченîгî, 
ïедагîга, îрганіçатîра юридичнîї наóки. 
З 1999 р. ïî теïерішніé час îчîлює ка-
ôедрó теîрії дерæави і ïрава (ç 2016 р. – 
каôедра çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії) Наöіîнальнîгî óніверситетó 
«Одеськîї юридичнîї академії».
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Сôера éîгî наóкîвиõ інтересів: 
çагальнîтеîретична юрисïрóденöія, 
ôілîсîôія ïрава, метîдîлîгія юри-
сïрóденöії; îснîвні наïрями наóкîвиõ 
дîслідæень – ïîєднання традиöії і нî-
ваöіé ó ïравîвîмó рîçвиткó та çабеç-
ïечення сталîсті та öіліснîсті ïравîвîї 
сôери. Є автîрîм ïîнад 200 наóкîвиõ 
ïраöь, серед якиõ: «Òрадиöии и нîва-
öии в ïравîвîм раçвитии» (мîнîграôія, 
2001), «Òрадиöії віднîвлення в ïравîвіé 
сôері: ïитання теîрії (від ïіçнання дî 
çбагнення ïрава)» (мîнîграôія, 2002), 
«Введение в óкраинскîе ïравî» (2003, 
2009, 2010 (англіéськîю) ó сïівавтîр-
стві), «Актóальні грані çагальнîтеîре-
тичнîї юрисïрóденöії» (мîнîграôія, 
2012 р., ó сïівавтîрстві), «Креативність 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії» 
(мîнîграôія, 2014 р., ó сïівавтîрстві), 
«Ôілîсîôія ïрава і метîдîлîгія юри-
сïрóденöії» (2003), «Церкîвне ïравî ó 
вітчиçняніé ïравîвіé традиöії» (2003), 
«Ïîстмîдерн: інше рîçóміння і виçна-
чення ïраöі» (2003), «Ïравîрîçóмін-
ня як аксіîматичне началî (ïîстóлат 
ïрава)» (2010), «Обùетеîретическая 
юрисïрóденöия» (навчальниé кóрс, 
2011 р., ó сïівавтîрстві), «Ориенти-
ры аïîлîгиçаöии сîвременнîгî ïрава» 
(2011), «Сîвременнîе гîсóдарствî: îт 
îбраçа к реалиям» (2014); «Креатив-
ність çагальнîтеîретичнîї юрисïрóден-
öії» (2015); «Dialogical Civilization State 
of Ukraine: Place – of Department and 
Apologization of Ukrainian Law» (2015) 
та ін.

Þ.М. Обîрîтîв – îдин ç активниõ 
îрганіçатîрів та керівників Всеóкра-
їнськîї наóкîвîї кîнôеренöії мîлîдиõ 
вчениõ, асïірантів та стóдентів «Актó-
альні ïрîблеми теîрії та істîрії ïрав 
людини, ïрав і дерæави», ïрисвяченîї 
ïам’яті ïрîôесîрів Ï.О. Недбаéла,  
О.В. Сóрилîва та В.В. Кîïеéчикîва, ùî 
ïрîвîдиться ùîрічнî ç 2003 р. çагаль-
ними çóсиллями Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
юридичнîгî ôакóльтетó Львівськîгî 
наöіîнальнîгî óніверситетó імені Івана 
Ôранка та Львівськîї лабîратîрії ïрав 
людини та грîмадянина НДІ дерæавнî-

гî бóдівниöтва та місöевîгî самîврядó-
вання Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ 
наóк України. Ці кîнôеренöії, в якиõ ак-
тивнó óчасть ïриéмають мîлîді юристи 
çі всієї України, сïрияють виявленню 
îбдарîванîї мîлîді, встанîвленню їõ 
наóкîвиõ кîнтактів іç ведóчими вітчиç-
няними наóкîвöями – сïеöіалістами ó 
вкаçаніé сôері, в ïевніé мірі і станîв-
ленню нîвîї генераöії маéбóтніõ юрис-
тів України. Великîю ïîïóлярністю в 
стóдентів та асïірантів кîристóється 
ïідгîтîвлениé Þ.М. Обîрîтîвим екçа-
менаöіéниé дîвідник «Òеîрія дерæави 
та ïрава («Дерæавниé ісïит» (2013))». 

Þ.М. Обîрîтîв вõîдить ó склад сïе-
öіаліçîванîї вченîї ради іç çаõистó дîк-
тîрськиõ та кандидатськиõ дисертаöіé, 
є çастóïникîм гîлîвнîгî редактîра на-
óкîвиõ çбірників академії – «Актóальні 
ïрîблеми дерæави і ïрава» та «Наóкîві 
ïраöі Одеськîї наöіîнальнîї юридичнîї 
академії», членîм редкîлегії æóрналó 
«Þридичниé вісник» (м. Одеса).

Ïід наóкîвим керівниöтвîм абî кîн-
сóльтóванням ïрîôесîра Þ.М. Обîрî-
тîва çаõиùенî 36 дисертаöіé, ç якиõ 
6 – дîктîрськиõ.

Þ.М. Обîрîтîв є лідерîм наóкîвîї 
шкîли, îрієнтîванîї на викîристання 
сóчаснîї метîдîлîгії в îсмисленні ïрî-
блем ïîєднання традиöіéнîсті é нîва-
öіéнîсті в ïравîвîмó та дерæавнîмó 
æитті сóчаснîгî сóсïільства. У 2010 р. 
îбраниé членîм-кîресïîндентîм Наöі-
îнальнîї академії ïравîвиõ наóк Укра-
їни. Член вченîї ради Наöіîнальнîгî 
óніверситетó «Одеська юридична ака-
демія».

Член сïеöіаліçîванîї вченîї ради  
Д 41.086.01 ó Наöіîнальнîмó óнівер-
ситеті óніверситеті «Одеська юридична 
академія», гîлîва сïеöіаліçîванîї вченîї 
ради Д 41.086.04 ó Наöіîнальнîмó óні-
верситеті «Одеська юридична академія».

Член редакöіéниõ кîлегіé та наóкî-
виõ æóрналів «Ïравî України, «Вісник 
Ïівденнîгî регіîнальнîгî öентрó Наöі-
îнальнîї академії ïравîвиõ наóк Украї-
ни», «Ôілîсîôія ïрава і çагальна теîрія 
ïрава», «Наóкîві çаïиски Міæнарîднî-
гî гóманітарнîгî óніверситетó», «Єврî-
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ïеéські стóдії і ïравî», «Митна сïра-
ва», «Часîïис öивілістики». 

Свîїми ôóндаментальними рîбîтами 
Þ.М. Обîрîтîв çрîбив вагîмиé внесîк 
ó рîçвитîк вітчиçнянîї ïравîвîї наóки. 
Відçначениé ïîчесним çванням «Заслó-
æениé юрист України» (2003 р.), нагî-
рîдæениé нагрóдними çнаками МОН 
України: «Відмінник îсвіти України» 
(2005 р.), «За наóкîві дîсягнення» 
(2007 р.).

Свіé 70-річниé ювілеé вчениé çóстрі-
чає нîвими ідеями та дîсягненнями. 
Він óсïішнî рîçрîбляє ряд нîвиõ наó-
кîвиõ наïравлень, ó ствîреніé їм наó-
кîвіé шкîлі гîтóються чергîві нîватîр-
ські ïрîекти. Нàóêîâà ãðîìàäñüê³ñòü, 
êîëåãè òà äðóç³ щèðî â³òàюòü Þð³ÿ 
Ìèêîëàéîâè÷à Îáîðîòîâà ç юâ³ëåºì, 
áàæàюòü éîìó çäîðîâ’ÿ, íàòхíåííÿ 
òà íîâèх òâîð÷èх çâåðшåíü íà áëàãî 
àêàäåì³ї òà Уêðàїíè!

Редакція журналу «Юридичний вісник»
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ПРАВОВЕДЧЕСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ 
(К СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ ВИДНОГО УКРАИНСКОГО 

УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА В ОБЛАСТИ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ОБОРОТОВА)

Вîсïриятие îкрóæаюùиõ нас и îбùа-
юùиõся с нами людеé (а óæ тем бîлее 
кîллег ïî îснîвнîé ïрîôессиîнальнîé 
деятельнîсти) всегда индивидóальнî. 
Нî именнî с такиõ мнîгîчисленныõ 
сóбъективныõ вîсïриятиé и выкристал-
лиçîвывается дîстатîчнî îбъективныé 
îбраç кîнкретнîé личнîсти.

Вîт и я ïîçвîлю себе ïîïытаться 
внести леïтó в «выстраивание», да 
ïîçвîленî бóдет так выраçиться, юри-
дикî-îбùественнîгî ïредставления îб 
îднîм иç яркиõ деятелеé îтечествен-
нîé теîретическîé юрисïрóденöии и 
юридическîгî îбраçîвания – дîктîре 
юридическиõ наóк, члене-кîрресïîн-
денте Наöиîнальнîé академии ïравî-
выõ наóк Украины, ïрîôессîре Þрии 
Никîлаевиче Обîрîтîве. Ведь на этîм 
ïîïриùе я çнакîм с ним, с егî твîрче-
ствîм, ïîæалóé, лет 40: ïервîначальнî 
ïî егî рабîтам, а çатем и ïî «îчнîмó» 
îбùению.

Не станó ïеречислять çдесь все дî-
стиæения нашегî 70-летнегî юбиляра – 
îни дîстатîчнî иçвестны. Хîчó îбратить 
внимание лишь на нескîлькî егî лич-
нîстныõ ïримечательныõ îсîбеннîстеé 
как давнегî кîллеги ïî наóчнî-ïедагî-
гическîé деятельнîсти в îбласти теî-
рии, ôилîсîôии и метîдîлîгии ïрава.  
И ïреæде всегî на те, кîтîрыми, ïî-
лагаю, îбóслîвлены дîстигнóтые им 
вïечатляюùие реçóльтаты. Среди óïî-
мянóтыõ îсîбеннîстеé личнîсти Þрия 
Никîлаевича îтмечó, в частнîсти, такие:

– страстная, беççаветная, «трóдîгî-
лическая» óвлеченнîсть наóчнî-иссле-
дîвательскîé и ïреïîдавательскî-на-
ставническîé рабîтîé в óïîмянóтîé 
îбласти. Для ïримера иçлîæó такîé 
ôакт. Кîгда ïрîôессîр Þ.Н. Обîрî-
тîв, çанимая в Одесскîé наöиîналь-
нîé юридическîé академии дîлæнîсть 
ïрîректîра ïî наóчнîé рабîте, выïîл-
нял îбяçаннîсти çаместителя главнîгî 

редактîра систематически иçдаваемî-
гî внóшительнîгî наóчнîгî сбîрника  
«Актóальні ïрîблеми дерæави і ïра-
ва», тî îн личнî îсóùествлял наóчнîе 
редактирîвание каæдîé включаемîé в 
этîт сбîрник статьи – какиõ бы вîïрî-
сîв îна не касалась! Òакîгî наóчнî-îр-
ганиçаöиîннîгî ïîдвига мне, ïîæалóé, 
еùе не ïриõîдилîсь встречать где-либî;

– îбîстренныé, неиçбывныé инте-
рес к кîнöеïтóальнî-теîретическим и 
метîдîлîгическим нîваöиям, «иçîбре-
тениям» в сôере îбùетеîретическîгî 
ïравîведения и îткрîвенная неïрияçнь 
к, так скаçать, «çаеçæенным», îмерт-
вевшим в наóке ïрава темам, сюæетам, 
вîïрîсам (даæе если иõ и ïринятî счи-
тать «классическими») и, сîîтветствен-
нî, к банальным, «ïриевшимся» îтве-
там на такие вîïрîсы;

– ïринöиïиальная ïîследîватель-
нîсть в îтстаивании свîиõ вçглядîв, 
реалиçаöия кîтîрîé – ïри какиõ-тî 
îбстîятельстваõ – требîвала немалîгî 
личнîгî мóæества;

– нó и, накîнеö, демîкратичнîсть, 
тîлерантнîсть, дóшевная искреннîсть, 
дîбрîæелательнîсть, тîнкая интел-
лигентнîсть и ïрîстî-таки «îрганиче-
ская» ïîрядîчнîсть. Вïрîчем, ïîдó-
малîсь мне сеéчас, чтî, быть мîæет, 
именнî с ïîследнегî качества Þрия 
Никîлаевича следîвалî бы начать иç-
лîæение теõ ïривлекательныõ îсîбен-
нîстеé, кîтîрые, на мîé вçгляд, ïрисó-
ùи емó.

Именнî благîдаря îбîçначенным 
личнîстным чертам Þриé Никîлаевич 
Обîрîтîв стал таким, каким îн иçве-
стен ныне в îтечественнîм îбùетеîре-
тическîм ïравîведении и ïрîсвеùении: 
самîбытным, высîкîавтîритетным, çа-
слóæеннî óваæаемым ïрîôессиîналîм 
на нашем îбùем ïîïриùе.

Òакîв в мîем ïредставлении îбраç 
этîгî челîвечнîгî челîвека, вçрастив-
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шегî и ïрîдîлæаюùегî раçвивать свî-
еîбраçнóю îдесскóю наóчнóю шкîлó 
теîрии ïрава, ее иннîваöиîннîе, «бó-
дîраæаùее» влияние на ïрираùение 
îбùетеîретическиõ çнаниé в îтече-
ственнîé юридическîé наóке и на îс-
наùение ими стóдентîв-юристîв. А тî, 
чтî шкîла эта нередкî îкаçывается 
в чем-тî небессïîрнîé, дискóссиîн-
нîé, – ситóаöия вïîлне естественная, 

нîрмальная: ведь в наóке не мîæет 
быть иначе.

А в çаключение ïîçвîлю себе такóю 
poetika licentia:

Нàш юáèëÿð, ïðîôåññîð Îáîðîòîâ –
Иñêóñíыé ìàñòåð íîâåéшèх 
   ïîâîðîòîâ
Âî âñåîáщåé òåîðèè ïðàâà.
Уäàюòñÿ îíè åìó íà ñëàâó!

Профессор П. Рабинович
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70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА  
НАПрН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА Ю.П. АЛЕНІНА

Виïîвнилîся 70 рîків дîктîрó юри-
дичниõ наóк, ïрîôесîрó, членó-кîрес-
ïîндентó Наöіîнальнîї академії ïравî-
виõ наóк України, ïрîôесîрó каôедри 
кримінальнîгî ïрîöесó Наöіîнальнîгî 
óніверситетó «Одеська юридична ака-
демія» Þрію Ïавлîвичó Аленінó.

Þ.Ï. Аленін нарîдився 18 вересня 
1946 рîкó в с. Дóбляни Дрîгîбиöькîї 
îбласті ó сім’ї віéськîвîслóæбîвöя. Ïіс-
ля çакінчення Бîбринеöькîї середньîї 
шкîли (Кірîвîградська îбласть) слóæив 
ó Ðадянськіé Армії. У 1973 рîöі çакін-
чив юридичниé ôакóльтет Одеськîгî 
дерæавнîгî óніверситетó імені І.І. Меч-
никîва. Ïраöював слідчим ïрîкóратó-
ри Ленінськîгî раéîнó м. Одеси, ïрî-
кóрîрîм слідчîгî óïравління Одеськîї  
îбласнîї ïрîкóратóри.

З вересня 1977 рîкó ïî грóдень 
1997 рîкó çаéмався наóкîвîю і викла-
даöькîю діяльністю на юридичнîмó 
ôакóльтеті (ç 1993 рîкó – Þридичниé 
інститóт) Одеськîгî дерæавнîгî óні-
верситетó імені І.І. Мечникîва, де ïрî-
éшîв шляõ від асистента дî дîöента 
каôедри кримінальнîгî ïрава, ïрîöесó 
та криміналістики.

У 1984 рîöі çаõистив кандидатськó 
дисертаöію на темó «Осîбливîсті рîç-
слідóвання рîçкрадань рибîïрîдóк-
тів ó тиïîвиõ слідчиõ ситóаöіяõ», а в 
1997 рîöі – дîктîрськó дисертаöію на 
темó «Òеîретичні та ïрактичні îснîви 
рîçкриття і рîçслідóвання îсередків 
çлîчинів».

Іç січня 1998 рîкó дî вересня 
2016 рîкó Þ.Ï. Аленін ïраöював çавід-
óючим каôедрîю кримінальнîгî ïрîöе-
сó Одеськîї дерæавнîї (ç 2000 рîкó – 
наöіîнальнîї) юридичнîї академії 
(ç 2010 рîкó – Наöіîнальниé óнівер-
ситет «Одеська юридична академія»). 
З 2016 рîкó Þріé Ïавлîвич невтîмнî 
ïередає свіé наóкîвиé та æиттєвиé дîс-
від на ïîсаді ïрîôесîра каôедри кримі-
нальнîгî ïрîöесó Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
ïîстіéнî і невïиннî ïраöюючи, ïîвся-

кчас çдіéснюючи наóкîвиé ïîшóк, гене-
рóючи нîві ідеї, ïередаючи æиттєвиé та 
ïрîôесіéниé дîсвід свîїм кîлегам та óч-
ням, ставши вçірöем сóчаснîгî вченîгî, 
ïедагîга та керівника, рîбîтîю ïîряд іç 
яким ïишаються éîгî кîлеги та óчні.

У 1987 рîöі îтримав óчене çвання 
дîöента, а в 2001 рîöі – óчене çвання 
ïрîôесîра.

Гîлîвниé наïрям наóкîвиõ дîслі-
дæень Þ.Ï. Аленіна – рîçрîблення 
ïрîблем, ïîв’яçаниõ іç ïрîöесóальним 
і криміналістичним çабеçïеченням рîç-
криття і рîçслідóвання çлîчинів, óдî-
скîналенням ïîлîæень теîрії дîкаçів ó 
кримінальнîмó ïрîöесі.

Наóкîві çдîбóтки вченîгî çнаéшли 
відîбраæення в éîгî численниõ ïóблі-
каöіяõ і мîнîграôіяõ. А.Ï. Аленін – ав-
тîр та сïівавтîр, керівник автîрськîгî 
кîлективó 150 дрóкîваниõ ïраöь, наé-
більш çначóùими ç якиõ є: «Осîбли-
вîсті рîçслідóвання тяæкиõ çлîчинів 
ïрîти îсîбистîсті» (м. Одеса, 1996 р.), 
«Виявлення та рîçслідóвання îсередків 
çлîчинó: теîрія і ïрактика» (м. Одеса, 
1996 р.), «Ïрîöесóальні îсîбливîсті 
ïрîвадæення слідчиõ діé» (м. Одеса, 
2002 р.). Þ.Ï. Аленін îчîлив автîр-
ськиé кîлектив óчениõ Наöіîнальнî-
гî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» та сóддів Верõîвнîгî Сóдó 
України ç ïідгîтîвки Наóкîвî-ïрактич-
нîгî кîментаря дî Кримінальнîгî ïрî-
öесóальнîгî кîдексó України (ó 2008 р. 
виéшлî éîгî третє видання).

Þ.Ï. Аленін ïîстіéнî бере óчасть в 
ексïертниõ îöінюванняõ çакîнîïрîек-
тів, які надõîдять від кîмітетів Верõîв-
нîї Ðади України та нарîдниõ деïóта-
тів України, ó ïідгîтîвöі відïîвідеé на 
çаïити Кîнститóöіéнîгî Сóдó України, 
Виùîгî сïеöіаліçîванîгî Сóдó України 
ç рîçглядó öивільниõ і кримінальниõ 
сïрав, адвîкатськиõ çаïитів.

Þ.Ï. Аленін систематичнî çалóча-
ється дî рîбîти ç атестаöії наóкîвиõ ка-
дрів, вистóïає îôіöіéним îïîнентîм ïід 
час çаõистó кандидатськиõ і дîктîрськиõ 
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дисертаöіé ó Київськîмó наöіîнальнîмó 
óніверситеті імені Òараса Шевченка, На-
öіîнальнîмó юридичнîмó óніверситеті 
імені Ярîслава Мóдрîгî, Наöіîнальніé 
академії внóтрішніõ сïрав та ін.

Активнó наóкîвó діяльність 
Þ.Ï. Аленін ïîєднóє ç ïедагîгічнîю та 
наóкîвî-îрганіçаöіéнîю рîбîтîю: ïід-
гîтóвав 21 кандидата наóк, керóє ас-
ïірантóрîю і дîктîрантóрîю, викладає 
в Наöіîнальнîмó óніверситеті «Одеська 
юридична академія» кóрс кримінальнî-
гî ïрîöесó. Наóкîвеöь – член 2 сïеöі-
аліçîваниõ óчениõ рад іç çаõистó дîк-
тîрськиõ і кандидатськиõ дисертаöіé, 
вõîдить дî складó редкîлегіé æóрналів 
«Þридичниé вісник», «Вісник кримі-
нальнîгî сóдîчинства», «Сóдîва аïеля-
öія», çбірки наóкîвиõ ïраöь Наöіîналь-
нîгî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» «Актóальні ïрîблеми дер-
æави і ïрава», çбірки «Наóкîві ïраöі 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія».

Þ.Ï. Аленін – член Наóкîвî-кîн-
сóльтативнîї ради ïри Верõîвнîмó Сóді 
України, член рîбîчîї грóïи Верõîвнîї 
Ðади України ç рîçрîблення ïрîектó 
Кримінальнîгî ïрîöесóальнîгî кîдексó 
України.

Ïрîôесîр Þ.Ï. Аленін кîристóєть-
ся çаслóæеним автîритетîм і глибîкîю 
ïîвагîю як кîлег, стóдентів та асïіран-
тів, так і наóкîвîї грîмадськîсті країни.

За великиé внесîк ó ïідгîтîвкó ка-
дрів, рîçвитîк юридичнîї îсвіти і наóки 
Þ.Ï. Аленіна нагîрîдæенî відîмчими 
çаîõîчóвальними відçнаками Міністер-
ства îсвіти і наóки України: çнакîм 
«Відмінник îсвіти України» та нагрóд-
ним çнакîм «Ïетрî Мîгила», а такîæ 
Ïîчеснîю відçнакîю гîлîви Одесь-
кîї îбласнîї дерæавнîї адміністраöії. 
У 2012 рîöі éîмó ïрисвîєнî ïîчесне 
çвання «Заслóæениé юрист України», 
а ó 2013 рîöі îбранî членîм-кîресïîн-
дентîм Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ 
наóк України.

Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó «Þðèäè÷íèé â³ñíèê» â³òàº Þð³ÿ Ïàâëîâè÷à Àëåí³íà  
ç³ ñëàâíèì юâ³ëåºì òà áàæàº éîìó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãèх ðîê³â æèòòÿ, 
áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ïîäàëüшèх òâîð÷èх óñï³х³â íà áëàãî Уêðàїíè òà Нàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà юðèäè÷íà àêàäåì³ÿ».
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55-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ  
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАПрН УКРАЇНИ, 

ПРОФЕСОРА В.О. ТУЛЯКОВА

Виïîвнилîся 55 рîків В’ячеславó 
Олексіéîвичó Òóлякîвó – ïрîректîрó 
ç міæнарîдниõ çв’яçків Наöіîнальнîгî 
óніверситетó «Одеська юридична акаде-
мія», çаснîвникó вітчиçнянîї ïарадигми 
вчення ïрî æертвó çлîчинó (криміналь-
нîї віктимîлîгії), ôóндатîрó Одеськîї 
наóкîвîї шкîли кримінальнîгî ïрава.

В.О. Òóлякîв нарîдився 28 лиïня 
1961 рîкó в м. Одесі.

У 1983 рîöі çакінчив Одеськиé дер-
æавниé óніверситет імені І.І. Мечни-
кîва çа сïеöіальнîстями «Ïравîçнав-
ствî», «Ïерекладач-реôерент».

У 1986 рîöі çавершив навчання 
в асïірантóрі каôедри кримінальнî-
гî ïрава, ïрîöесó і криміналістики 
Одеськîгî дерæавнîгî óніверситетó 
імені І.І. Мечникîва та óсïішнî çаõи-
стив кандидатськó дисертаöію на темó 
«Криминîлîгические ïрîблемы бîрьбы 
иç сîöиальнî-негативным ïîведением 
(на материалаõ иçóчения агрессивныõ 
антиîбùественныõ ïрîстóïкîв)» (на-
óкîвиé керівник – дîктîр юридичниõ 
наóк, ïрîôесîр Л.В. Багріé-Шаõматîв).

У 1991 рîöі бóлî ïрисвîєнî вчене 
çвання дîöента.

Ïрîтягîм 1986–1991 рîків ïраöю-
вав асистентîм, а ç 1991 рîкó – дî-
öентîм каôедри кримінальнîгî ïрава, 
ïрîöесó і криміналістики Одеськîгî 
дерæавнîгî óніверситетó імені І.І. Меч-
никîва. З 1993 рîкó – дîктîрант öієї 
самîї каôедри.

З 1997 рîкó ïраöює в Одеськіé на-
öіîнальніé юридичніé академії (нині 
Наöіîнальниé óніверситет «Одеська 
юридична академія»): дîöентîм, çавід-
óючим каôедрîю кримінальнîгî ïрава, 
директîрîм Інститóтó ïідгîтîвки ïрî-
ôесіéниõ сóддів, ïрîректîрîм іç міæна-
рîдниõ çв’яçків.

Наóкîві інтереси ïîв’яçані ç рîç-
рîбленням теîрії вчення ïрî æертвó 
çлîчинó в óкраїнськіé юридичніé наóöі, 
сîöіîлîгії кримінальнîгî ïрава.

У 2001 рîöі çаõистив дисертаöію на 
çдîбóття наóкîвîгî стóïеня дîктîра 
юридичниõ наóк на темó «Вчення ïрî 
æертвó çлîчинó: сîöіальнî-ïравîві îс-
нîви» çа сïеöіальністю 12.00.08 «Кри-
мінальне ïравî та кримінîлîгія; кримі-
нальнî-викîнавче ïравî».

У 2003 рîöі ïрисвîєнî вчене çвання 
ïрîôесîра.

У 2010 рîöі îбраниé членîм-кîрес-
ïîндентîм Наöіîнальнîї академії ïра-
вîвиõ наóк України.

У 2011 рîöі óдîстîєниé ïîчеснîгî 
çвання «Заслóæениé діяч наóки і теõ-
ніки України».

Автîр ïершîї в Україні мîнîгра-
ôії, ïрисвяченîї çагальнîтеîретичним 
çасадам кримінальнîї віктимîлîгії, –  
«Віктимîлîгія: сîöіальні та кримінîлî-
гічні ïрîблеми».

Автîр ïîнад 220 наóкîвиõ ïраöь.
Ïідгîтóвав 3 дîктîрів та ïîнад 

20 кандидатів юридичниõ наóк.
Нагîрîдæениé Ïîчеснîю грамîтîю 

Міністерства îсвіти і наóки України 
(2004 р.), Ïîчеснîю грамîтîю Верõîв-
нîї Ðади України (2013 р.).

Стиïендіат Гельсінськîгî інститó-
тó ООН іç ïîïередæення çлîчиннîсті 
(1989 р.).

Член Єврîïеéськîї грóïи ïóблічнî-
гî ïрава.

Ексïерт Сïеöіальнîгî кîмітетó кî-
місії ООН іç ïîïередæення çлîчин-
нîсті та кримінальнîгî ïравîсóддя 
(1992–1997 рр.).

Сóддя Єврîïеéськîгî сóдó іç ïрав 
людини (2013–2016 рр.).

Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ æóðíàëó 
«Þðèäè÷íèé â³ñíèê» âèñëîâëюº щèð³ 
ïðèâ³òàííÿ Â’ÿ÷åñëàâó Îëåêñ³éî-
âè÷ó Òóëÿêîâó ç íàãîäè ñëàâíîãî 
юâ³ëåю ³ áàæàº ïîäàëüшèх óñï³х³â 
íà áëàãî Уêðàїíè òà Нàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà юðèäè÷íà 
àêàäåì³ÿ»!
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ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО  
ВЧЕНОГО-КОНСТИТУЦІОНАЛІСТА  

МАРКА ПИЛИПОВИЧА ОРЗІХА

Þридична грîмадськість ïîïрîùа-
лася ç ïрîвідним вченим-кîнститóöіî-
налістîм, академікîм Маркîм Ïилиïî-
вичем Орçіõîм, якиé ïîмер 1 серïня 
2016 р. на 91-мó рîöі æиття.

Маркî Ïилиïîвич Орçіõ нарîдився 
26 æîвтня 1925 р. в Одесі.

Навчався в Одеськіé сïеöшкîлі Віé-
ськîвî-ïîвітряниõ сил СÐСÐ. Закінчив 
Серïóõîвське віéськîвî-ïîвітряне óчи-
лиùе.

Активниé óчасник Великîї Вітчиç-
нянîї віéни. Брав óчасть ó бîéîвиõ діяõ 
ó складі штóрмîвиõ авіаöіéниõ ïîлків, 
óчасник штóрмó міста Ðадîм, виçвî-
лення міст Лîдçь та Варшава, вçят-
тя ôîртеöі Кюстрин, міст Штрагард,  
Наóгард, Ïîльöін, çавершення рîçгрî-
мó берлінськîї грóïи німеöькиõ віéськ 
та вçяття Берлінó.

Ïісля віéни ïрîõîдив віéськîвó 
слóæбó ó Німеччині.

У 1954 р. çакінчив Одеськиé дерæав-
ниé óніверситет. Ïраöював ó ïрîкóра-
тóрі, міліöії. Ïîлкîвник міліöії. З 1955 
р. – викладач ВÞЗІ (Всесîюçнîгî Þри-
дичнîгî çаîчнîгî інститóтó) (çа сóмісни-
öтвîм), ç 1968 р. – старшиé викладач, 
дîöент, ïрîôесîр, çавідóвач каôедри 
Одеськîгî дерæавнîгî óніверситетó  
ім. І.І. Мечникîва. Однîчаснî îбіéмав 
ïîсади çастóïника декана ôакóльтетó, 
декана ôакóльтетó ОДУ ім. І.І. Мечни-
кîва та ç часó çаснóвання Одеськîї на-
öіîнальнîї юридичнîї академії (1997 p.), 
ç 2010 рîкó – ïрîректîра Наöіîналь-
нîгî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» ç міæнарîдниõ çв’яçків, çав. 
каôедри кîнститóöіéнîгî ïрава.

Ïрисóдæені вчені стóïені кандидата 
юридичниõ наóк (1966 р.) та дîктîра 

юридичниõ наóк (1979 р.). Ïрисвîєні 
вчені çвання дîöента (1967 р.), ïрîôе-
сîра (1981 р.), ïîчесні çвання Заслó-
æениé діяч наóки і теõніки України 
(1992 р.) та Ïîчесниé ïрîôесîр акаде-
мії (ОНÞА – 2002 р.).

На наóкîвî-дîслідниöькіé баçі каôе-
дри çаïîчаткîвóється наóкîва шкîла 
людськîгî вимірó ïрава та ôенîмена 
місöевîгî самîврядóвання як îснîвнîї 
ланки грîмадянськîгî сóсïільства, ùî 
îдерæóє беçïîсередньî ïрактичниé 
виõід. Вчениé бóв автîрîм-викîнавöем 
абî ексïертîм ùîдî ïрîектів çакîнів, 
регіîнальниõ і лîкальниõ ïравîтвîрчиõ 
актів, ïî ïрîектаõ Кîнститóöіé СÐСÐ та 
УÐСÐ (1977–1978), Кîнститóöії Украї-
ни (1996), ïî çакîнîдавчîмó çабеçïе-
ченню ïравîвîї реôîрми (1992–2005) 
та кîнститóöіéнîмó сóïрîвîдæенню 
ïîлітичнîї реôîрми в Україні.

Наïрями наóкîвîї діяльнîсті – теî-
рія ïрава, ïîлітîлîгія, дерæавне óïрав-
ління та місöеве самîврядóвання, кîн-
ститóöіéне ïравî.

Ці наïрями наóкîвî-ïрикладнîї ді-
яльнîсті îдерæóють висîкó îöінкó, çî-
крема Ïреçидента України, якиé свîїм 
Укаçîм (1992 р.) ïрисвîює вченîмó ïî-
чесне çвання Заслóæенîгî діяча наóки 
і теõніки України, нагîрîдæóє îрденîм 
«За çаслóги». Уряд України відçначає 
вченîгî Грамîтîю – Ïîдякîю «За вагî-
миé îсîбистиé внесîк ó ствîрення та 
рîçвитîк çагальнîнаöіîнальнîї системи 
ïідгîтîвки, ïереïідгîтîвки і ïідвиùен-
ня кваліôікаöії дерæавниõ слóæбîвöів, 
висîкиé ïрîôесіîналіçм». Кîнститóöіé-
ниé Сóд України, відçначаючи вченîгî 
сïеöіальним Диïлîмîм, вкаçóє на «çна-
чниé îсîбистиé внесîк ó станîвлення 
ïравîвîї дерæави, рîçвитîк юридичнîї 
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наóки, çабеçïечення кîнститóöіéниõ 
ïрав і свîбîд грîмадян», а міністр юс-
тиöії України, виçначаючи вченîгî як 
видатнîгî юриста і наóкîвöя, ïідкрес-
лює, ùî éîгî «наóкîві ïраöі çаклали 
ïідвалини вітчиçнянîї юридичнîї наóки 
é стали ïершîдæерелîм дерæавнîгî 
ïрава і óïравління в Україні», ùî ста-
нîвить «неîöіненниé внесîк ó рîçвитîк 
радянськîї é óкраїнськîї шкîли кîнсти-
тóöіéнîгî ïрава é дерæавнîгî óïравлін-
ня», виçначає «îрієнтири ó ôîрмóванні 
грîмадянськîгî сóсïільства в Україні, 
ó реôîрмóванні системи дерæавнîгî 
óïравління та адміністративнî-теритî-
ріальнîгî óстрîю» дерæави.

Органічниé çв’яçîк ç ïрактикîю дер-
æавîтвîрення неçалеæнîї України та 
ôîрмóванням нîвітньîї системи óкра-
їнськîгî ïрава надав óченîмó ïîштîвõ 
дî наóкîвîгî îсмислення öиõ ïрîöесів 
та ïóблікаöії ниçки наóкîвиõ, наóкî-
вî-ïóбліöистичниõ та навчальнî-метî-
дичниõ ïраöь ç ïрîблем дерæавнîгî 
óïравління та місöевîгî самîврядóван-
ня, вибîрчîгî ïрава та çаõистó ïрав, 
свîбîд, інтересів людини.

Лîгічнî îбóмîвлене автîрським на-
óкîвим інтересîм бóлî éîгî ïрагнення 
дî ріçниõ ôîрм міæнарîднîгî наóкî-
вîгî та ïрикладнîгî сïіврîбітниöтва. 
Викîристîвóючи дîсвід рîбîти іç çа-
рóбіæними ôаõівöями як керівника 
міæнарîдниõ ïрîграм, óчасника ïî-
літичниõ і ïравîвиõ дискóсіé ó Єврî-
ïеéськîмó сóді ç ïрав людини, Кîмісії 
Ðади Єврîïи «За демîкратію Череç 
ïравî» (Венеöіанська кîмісія), вчениé 
ó 2000–2010 pp. ïóблікóє наóкîві ïра-
öі, ùî óçагальнюють світîвó юридичнó 
ïрактикó, дîçвîляють викîристîвóвати 
єврîïеéськиé та американськиé дîс-
від для дîсягнення Українîю світîвиõ 
стандартів ó ïрîöесі ôîрмóвання демî-
кратичнîї, ïравîвîї дерæави та сóчас-
нîї системи ïрава.

Маркî Ïилиïîвич нагîрîдæениé 
29 дерæавними нагîрîдами (îрдени і 
медалі СÐСÐ та України), çнакîм «Гвар-
дія», 8 Грамîтами – Ïîдяками Верõîв-
нîгî Гîлîвнîкîмандóвача Збрîéними 
Силами СÐСÐ, грамîтами, ïîчесними 

відçнаками дерæавниõ îрганів та грî-
мадськиõ îрганіçаöіé СÐСÐ, України, 
çарóбіæниõ країн. Нагîрîдæениé ви-
ùими відçнаками неçалеæнîї Україн-
ськîї дерæави – îрденами «За çаслóги» 
III та II стóïенів (1997 p., 2010 p.), «За 
мóæність» (2010 p.).

У 2004 рîöі Міæнарîдним біîгра-
ôічним інститóтîм виçнаниé «Люди-
нîю рîкó», ó 2008 р. – наçваниé се-
ред видатниõ мислителів XXI стîріччя, 
îбласнîю îрганіçаöією Сïілки юристів 
України ó 2005 рîöі виçнаниé «Þри-
стîм рîкó Одеùини».

М.Ï. Орçіõ є автîрîм ïîнад 
500 ïóблі каöіé, ó т.ч. 25 îкремиõ ви-
дань, 9 мîнîграôічниõ, двîõ наóкî-
вî-теõнічниõ дîсягнень. Заïîчаткóвав 
власнó наóкîвó шкîлó. Наóкîві ïраöі 
60–80-õ рîків минóлîгî стîріччя ïрî 
людськиé вимір ïрава óïередæóвали 
та сóïрîвîдæóвали демîкратичниé рóõ 
шестидесятників ó нашіé країні.

Кîристóвачами реçóльтатів дîслі-
дæень Марка Ïилиïîвича є відîмі 
óкраїнські та çарóбіæні вчені-юрис-
ти. Заôіксîванî 31 îглядîвиé матері-
ал, реöенçіé ùîдî ïóблікаöіé, блиçькî 
900 ïîсилань. З 1994 р. ïî 2016 р. – 
гîлîвниé редактîр æóрналó «Þридич-
ниé вісник». Бóв членîм редкîлегіé 
æóрналó «Ïравî України», іншиõ ôаõî-
виõ æóрналів та видань.

На Устанîвчиõ çбîраõ юридичнîї 
грîмадськîсті країни îбраниé чле-
нîм ïершîгî складó Ïреçидії Акаде-
мії ïравîвиõ наóк України та академі-
кîм-секретарем ôаõîвîгî відділення, 
бóв îдним ç академіків – çаснîвників 
Українськîї мóніöиïальнîї академії, 
îбраниé діéсним членîм (академікîм) 
Українськîї академії ïîлітичниõ наóк.

М.Ï. Орçіõ брав активнó óчасть ó 
грîмадськîмó æитті країни, çîкрема, 
як наóкîвиé радник Кîмітетó ç ïравî-
вîї ïîлітики Верõîвнîї Ðади України, 
ексïерт Кîнститóöіéнîгî Сóдó Укра-
їни та член Наóкîвî-кîнсóльтативниõ 
рад Виùîгî адміністративнîгî сóдó 
України, Виùîгî гîсïîдарськîгî сóдó 
України, Наóкîвîї ради ïри Гîлîвдер-
æслóæбі України, Наóкîвî-метîдич-
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нîї ради Центральнîї вибîрчîї кîмісії, 
член ïравління і ексïерт Ôîндó місöе-
вîгî самîврядóвання ïри Ïреçидентîві 
України, гîлîва Ïівденнîгî регіîналь-
нîгî відділення Асîöіаöії ïîлітîлîгів 
України, керівник Наóкîвî-метîдичнîї 
ради Одеськîї îбласнîї ради, радник 
Одеськîгî міськîгî гîлîви, çастóïник 
гîлîви Наóкîвî-кîîрдинаöіéнîї ради 
ïри Уïравлінні юстиöії в Одеськіé îб-
ласті, віöе-ïреçидент Ôîндó сïрияння 
рîçвиткó кóльтóри нарîдів Ïричîрнî-
мîр’я, çастóïник гîлîви та юридичниé 
кîнсóльтант Асîöіаöії кóльтóрнîї óкра-
їнськî-китаéськîї сïівдрóæнîсті.

Вистóïав ç юридичнîю та ïîлітич-
нîю ïрîблематикîю ó відîмиõ ó світі 
öентраõ наóки, îсвіти, міæнарîднîї 
сïівïраöі Аçербаéдæанó, Бîлгарії, Іта-
лії, Канади, Німеччини, Ðîсії, США, 
Ôранöії, Угîрùини, Яïîнії.

Дîсвід рîбîти іç çарóбіæними кîле-
гами став ó нагîді в óмîваõ ïрагнення 
України дî інтеграöії ó наóкîвî-îсвіт-
ніé та ïравîвиé ïрîстір.

На ïîсаді ïрîректîра ç міæнарîд-
ниõ çв’яçків ОНÞА Маркî Ïилиïîвич 
сïрияв станîвленню та рîçвиткó міæ-
нарîднîгî сïіврîбітниöтва академії, 
îрганіçаöії сïівïраöі ç міæнарîдними 
îрганіçаöіями, ôîндами, çарóбіæними 
öентрами îсвіти і наóки, бóв керів-
никîм та викîнóвачем міæнарîдниõ 
îсвітньî-наóкîвиõ та ïрикладниõ ïрî-
грам, беçïîсереднім îрганіçатîрîм ïід-
гîтîвки та встóïó академії дî Асîöіаöії 
єврîïеéськиõ óніверситетів, ïриєднан-
ня академії серед ïершиõ óкраїнськиõ 
виùиõ навчальниõ çакладів дî Бîлîн-
ськîгî ïрîöесó.

М.Ï. Орçіõ викîнóвав îбîв’яçки 
ексïерта від України в Єврîïеéськîмó 
сóді ç ïрав людини, îôіöіéнîгî ïред-
ставника дерæави ó Кîмісії Ðади Єврî-
ïи «За демîкратію череç ïравî» (Вене-
öіанська кîмісія).

Біîграôічні нариси ïрî Марка Ïи-
лиïîвича Орçіõа îïóблікîвані ó 36 ре-
гіîнальниõ, ресïóбліканськиõ та çарó-
біæниõ виданняõ.

Маркî Ïилиïîвич Орçіõ давнî вæе 
став îдним іç симвîлів îдеськîї юри-

дичнîї шкîли Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
втілення стрîгîї наóкîвîї ïринöиïîвî-
сті, ùî ïîєднóється ç ïîстіéним рóõîм 
вïеред, ïîшóками нîвиõ рішень, відïî-
відеé на складні ïитання сóчаснîсті.

Ваæкî ïереîöінити внесîк  
М.Ï. Орçіõа ó рîçвитîк óкраїнськîгî 
кîнститóöіîналіçмó, юридичнîї наóки 
çагалîм, ïідгîтîвкó юридичниõ кадрів. 
Навіть численні дерæавні, відîмчі та 
грîмадські нагîрîди не мîæóть відî-
браçити óсьîгî надбання, яким мîæна 
бóлî б ïîкаçати éîгî діéснó рîль для 
рîçвиткó вітчиçнянîї юрисïрóденöії, ïе-
редóсім, îдеськîї шкîли ïрава. Сïрава, 
якіé слóæить вчениé, надçвичаéнî ваæ-
лива для ôîрмóвання юридичнîї дóмки, 
ïîçаяк çîсередæóє óвагó на ôóндамен-
тальниõ ïравîвиõ ïîстóлатаõ, дî якиõ 
не є баéдóæими ïрîôілюючі галóçі ïра-
ва. Він відкрив ширîкó дîрîгó мîлîдим 
ïравникам, які рîçïîчали свіé наóкîвиé 
шляõ, ïîсилаючись на éîгî численні 
ïраöі, витîнчениé наóкîвиé стиль та 
ясниé ïîгляд на складні ïереïлетіння 
юридичниõ ïрîблем. Òакі ïраöі вченîгî, 
як «Людськиé вимір ïрава: дîктриналь-
на ретрîсïектива і сóчасна ïîстанîвка 
ïрîблеми», «Україна вакантна для ліде-
рів-îсîбистîстеé», «Бîлîнськиé ïрîöес 
та виùа îсвіта в Україні (на матеріалаõ 
Одеськîї наöіîнальнîї юридичнîї акаде-
мії)», «Кîнститóöіéна реôîрма в Украї-
ні» та багатî іншиõ çаклали ôóндамент 
наóкîвиõ рîçрîбîк на багатî рîків óïе-
ред, ïримóшóють юристів бачити ïер-
сïективи рîçвиткó ïрава та юридичнîї 
îсвіти в Україні, надиõають на нîві ïра-
вîві çрóшення.

Маркî Ïилиïîвич гармîніéнî ïîєд-
нóвав ó сîбі багатî талантів: він бóв не 
тільки видатним вченим, але é блискó-
чим ïедагîгîм. Глибîке і всебічне çнан-
ня ïредмета, енöиклîïедична îсвіта, 
îратîрська маéстерність – все öе від-
ріçняє манерó викладання М.Ï. Орçі-
õа. Беç ïеребільшення мîæна скаçати, 
ùî тим, õтî вчився ó Марка Ïилиïîви-
ча, надçвичаéнî ïîùастилî – вивчати 
кîнститóöіéне ïравî ó відîмîгî ôаõів-
öя-маéстра.
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Глибîкó ïîвагó викликають не тіль-
ки висîкîïрîôесіéні, а é людські якî-
сті Марка Ïилиïîвича. Він çавæди ó 
ваæкиé час ïриéде на дîïîмîгó лю-
дині, насамïеред свîїм óчням і ïîслі-
дîвникам. Маркî Ïилиïîвич – вчениé 
висîкîї ïîряднîсті, чеснîсті, ïринöи-
ïîвîсті, мóæнîсті é вîлі. Йîгî ïîстіé-
нî îтîчóвали мîлîді юристи, яким він 
нікîли не відмîвляв ó дîïîмîçі – чи 
тî виснîвки çі складнîгî ïитання, ви-
бір теми дисертаöії абî дóмка ïрî çа-
кîнîïрîект.

Активна æиттєва ïîçиöія, талант на-
óкîвöя, глибîка ïîрядність, відïîвідаль-
ність çа дîрóченó сïравó, дîбрîта та дî-
брîçичливість – öе лише деякі риси, ùî 
õарактериçóвали М.Ï. Орçіõа.

Ïісля виõîдó на ïенсію ó 2011 рîöі 
Маркî Ïилиïîвич ïрîдîвæóвав çаéма-
тися наóкîю, ïраöював ç дисертанта-
ми, ïідтримóвав ïîстіéниé çв’яçîк ç 
каôедрîю кîнститóöіéнîгî ïрава Наöі-
îнальнîгî óніверситетó «Одеська юри-
дична академія», викîнóвав îбîв’яçки 
çастóïника гîлîви сïеöіаліçîванîї вче-
нîї ради ç çаõистó дîктîрськиõ дисер-
таöіé, гîлîвнîгî редактîра æóрналó 
«Þридичниé вісник».

Світла ïам’ять ïрî Марка Ïилиïî-
вича Орçіõа – автîритетнîгî вченîгî- 
кîнститóöіîналіста, грîмадськîгî діяча 
і чóéнó людинó – надîвгî çбереæеть-
ся ó серöяõ óсіõ, ç ким він ïраöював  
та сïілкóвався. 
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