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Дорогі друзі! 
Ось і настав час нашої десятої ювілейної міжнародної науково-

практичної конференції. І зовсім невипадково (як усе у світі чисел) 
цей ювілей співпав із 70-літтям нашого Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України. Минулого року ми 
відзначали століття НАН України і тому обрали дещо 
футуристичну тему «Майбутнє науки в обріях права». Тож цього 
разу ми вирішили трохи врівноважити цей наївний порив 
поміркованим консерватизмом.  

Тема «Юридична наука у громадянському суспільстві», яку так 
і не вдалося точно перекласти англійською мовою, була пов’язана з 
нашими непростими реаліями сьогодення. Попри очевидний 
поступ у розвитку громадянського суспільства в Україні, 
з’являються і нові виклики. Від імені громадянського суспільства 
сьогодні хто тільки не говорить. Громадська думка при прийнятті 
важливих політичних і юридичних рішень часто протиставляється 
науковому підходу, а активна громадськість — часто 
відстороненим від «світських справ» науковцям. Нам як ученим 
закидають, що ми працюємо на державу, яка за однією з концепцій, 
що стала домінуючою в сьогоднішньому публічному просторі, 
розглядається мало не як природній антагоніст громадянського 
суспільства. Водночас мало хто задумується, чи можливе 
громадянське суспільство (а це, все-таки модерне поняття) без науки, 
зокрема без науки правової. Чи можлива в демократичній державі 
юридична наука, яка перебуває поза громадянським суспільством, 
будучи від нього дистанційованою інституційно і творчо? На моє 
глибоке переконання, саме науковці і мають бути авангардом 
громадянського суспільства, а наука як система і корпорація — його 
базовим інститутом і частиною організму. 

На обкладинці Ви бачите латинський вислів «Auctoritate magis 
quam imperio». Це цитата з Тита Лівія (Ab Urbe condita І, 7, 8), у 
якій ідеться про стиль правління попередника римських рексів —
 міфічного Евандра. Перекласти поданий вислів можна як: «Не 
стільки владою, як авторитетом». Авторитет (лат. — »Auctoritas») 
для римлян був суто юридичною категорією (хоча й з легким 
доважком метафізики та алхімії). В юридичному сенсі auctoritas 
означала здатність своєю волею надавати діям інших людей 
юридичного значення. Цінували цю загадкову силу набагато 
більше за звичайну владу (potestas). 

Проілюструвати, як це працювало, можна сюжетом з 
вергілієвої Енеїди (І, 76–77), де богиня Юнона просить напівбога 
Еола потопити троянський флот, на що той відповідає:  

 
Tuus, O regina, quid optes explorare labor; mihi iussa capessere fas est 
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У перекладі М. Білика цей уривок звучить так:  
 

Твоя лиш турбота, царице, 
знати, чого побажать, а мені лише те, що велиш ти, 
Треба здійсняти. 

 

Попри безумовні літературні якості українського перекладу, 
юридичний зміст у ньому дещо втрачається, адже, як видається, 
«fas» означає тут не примусовий закон, а те, що є дозволеним. У 
Еола не було прямих повноважень втручатись до царини свого 
батька — Нептуна. Не був він і підлеглим Юнони, щоб 
підкорятись її наказам. Тому володар вітрів підкреслює тут 
самостійність і добровільний характер своїх дій, які лише 
санкціонуються авторитетом могутньої богині. Цей уривок 
доводить і те, що авторитет, на відміну від влади, не має чітко 
обмеженої сфери компетенції, натомість він дає змогу вирішувати 
практично будь-які питання.  

Так само Октавіан у своїй автобіографії (Res gestae divi Augusti) 
надає найбільшого значення тому, що він ніколи не порушував 
звичаї предків, відмовлявся від диктатури, довічного консулату та 
інших непотрібних йому формальностей. Передусім він 
пишається своїми здобутками на посаді народного трибуна, а не 
консула. У найвідомішому місці відповідного тексту (ХХХIV, 3) 
Божественний Август описує ситуацію, коли він, здається, досяг 
уже в житті всіх можливих тріумфів і почестей. В цей 
кульмінаційний момент він порівнює себе із римськими 
сенаторами і каже, що персональним авторитетом перевершив їх 
усіх сукупно, не відрізняючись, при цьому, за обсягом владних 
повноважень від інших своїх колег по маґістратурі. 

У контексті перманентних змін, оптимізацій, дерегуляцій та 
десакралізацій вітчизняної potestatis, саме auctoritas має стати 
базовою та незмінною цінністю громадянського суспільства і 
привернути його до наукового знання та мудрості.  

Й подібно до того, як римський сенат володів Summa Potestatis 
від римського народу, наш інститут має закріпити за собою Summa 
Auctoritatis всієї української юридичної науки. 

З ювілеєм, дорогий інституте!  
 
Голова ради молодих учених  
Інституту держави і права  
імені В. М. Корецького НАН України 
кандидат юридичних наук    О. О. Малишев 
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Розділ І Наукові засади розбудови держави та 

формування громадянського суспільства 
 

 
Г.І. Балюк  
Ю. Л. Власенко  
Д. П. Цвігун  
(Київ) 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ  
ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ НАУКИ 

1. Глобальні процеси становлення сучасного світу, нових 
систем цінностей і світосприйняття призвели до зміни поглядів на 
науку, її місце і роль у суспільстві, вплив на історичний розвиток 
суспільства і держави. 

2. Багаторічні дискусії, обговорення дозволяють говорити про 
те, що сформувалися різні підходи і оцінки науковцями поточної 
ситуації і поглядів на майбутнє юридичної науки, зокрема 
еколого-правової науки. Зазначені підходи можна класифікувати 
на основні три групи. По-перше, є група науковців, що наполягає 
на збереженні відношення до науки, якщо не як єдиного, то 
пріоритетного способу пізнання, а наукові знання вважає єдиною 
раціональною підставою вибору шляхів, засобів і стратегій 
розвитку сучасної цивілізації.  

Нинішня ситуація, яка характеризується досить негативно, 
цією групою науковців пов’язується, головним чином, з втратою 
наукою цінностей в суспільній свідомості, а відповідно, і ролі в 
соціальних практиках. Основною причиною такого становища 
визнається панування тотально сформованої ринково-
споживацької ідеології, яка у суспільній свідомості породила 
ілюзію того, що ці завдання і проблеми сучасної цивілізації, якщо 
не повністю, то головним чином, вирішуються в сфері бізнесу і 
технологій. При цьому наголошують на тому, що сучасні 
політичні еліти і підприємницькі кола, як правило, готові 
підтримувати лише конкретні прикладні дослідження, які 
витребувані різного роду технологіями, в тому числі, 
політичними. Стосовно, фундаментальних досліджень, то вони 
поступово згортаються навіть у сфері природничих наук. Така 
ситуація в науці відзначається як загальна тенденція [1]. 

3. Другий підхід об’єднує уявлення науковців, які схиляються, 
кажучи умовно, до «еволюціоністського» трактування поточних 
змін місця і ролі науки в сучасному суспільстві. Концептуальна 
основа цього підходу - це розвиток етапів еволюції науки, типів 
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наукової раціональності. В зв’язку з цим, становище, яке склалося 
нині сприймається цією групою науковців не як криза наукової 
свідомості суспільства, а як ще один етап еволюції науки, який 
називається ними «постнеокласичною науковою раціональністю». 
Особливістю другого підходу вважається включення в структуру 
наукового пізнання поряд з завданнями, цінностями, цілями самої 
науки також і ціннісно-цільових структур суспільства, які склалися 
на даному етапі [2].  

В цьому підході науковці прагнуть, перш за все, зрозуміти чи 
збереже наука своє місце в цивілізації, яка йде на зміну 
технологічній? Чи залишиться наука такою, якою вона була 
раніше? Зокрема, які перспективи автономії теоретичних знань в 
суспільстві, в економіці, вплив на всі види сфер якого сьогодні 
поширюють закони ринку тощо [3]. 

Як бачимо, перспективи другого підходу, зберігають ціннісне 
відношення до науки, однак не схильні при цьому абсолютизувати 
традиційне бачення її місця і ролі в суспільстві до переосмислення 
і її ролі, і статусу в нових історичних умовах.  

4. Щодо третього підходу, то він пов’язаний з прийняттям 
герменевтико-діалектичної методології. Представники цього 
підходу вважають, що традиційний природничо-науковий 
гносеологічний ідеал не працює, у зв’язку з чим, сьогодні наука 
вже не здатна вирішувати проблеми суспільства. Обґрунтовується 
такий висновок як об’єктивна причина зниження соціальної 
витребуваності фундаментальних наукових досліджень. В таких 
обґрунтуваннях, при дослідженні соціальних проблем, в тому 
числі природничих, необхідна інша методологія, альтернативна 
традиційній методології наукового пізнання. І в якості такої 
альтернативи, пропонується інструментарій герменевтики. При 
цьому проблеми традиційної гносеології витісняються питаннями 
інтерпретації текстів. Прийнято вважати, що в рамках даного 
підходу вдалось виявити ряд суттєвих проблем сучасного 
суспільства. Однак, слід вважати, що пропозиції на генералізацію 
герменевтики як способу пізнання на сьогодні недостатньо 
утвердились. 

5. Вважаємо, що є всі підстави приєднатися до позиції 
Н. П. Тарасова про те, що незалежно від розуміння місця і ролі 
науки в суспільному світі, бачення напрямів її розвитку як 
фундаментальна проблема не лише самої науки, але і всієї 
сучасної цивілізації, оцінка перспектив наукової раціональності 
визнається в цих сферах. 

6. Однією з основних тенденцій сучасної природничої науки є 
підвищення значення методологічних досліджень. Для розуміння 
методологічних проблем, зокрема еколого-правової науки, її 
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«зовнішні» характеристики вимагають доповнення її 
«внутрішнього» стану. Кажучи інакше, мова йде про 
методологічну самооцінку еколого-правової науки. Як бачить 
еколого-правова наука своє місце і роль в період корінних 
соціально-економічних перетворень в Україні. Це породжує 
комплекс проблем, які задовільного теоретичного і 
методологічного вирішення на сьогодні не мають. 

7. Методологія еколого-правової науки не є її найбільш 
сильною стороною (не хотілось б говорити про те, що можливо це 
найбільш «слабка» ніша даної галузевої науки). Водночас, не можна 
говорити про те, що такі дослідження повністю відсутні [5; 6; 7].  

Однак такі дослідження не можуть забезпечити вимоги 
сьогодення, ступінь опрацьованості, якого вимагає той рівень 
проблем, які стоять сьогодні як перед усією вітчизняною 
юридичною наукою в цілому, так і перед еколого-правовою 
наукою зокрема. Отже, однією із основних тенденцій сучасної 
еколого-правової науки є необхідність як збільшення так і 
поглиблення методологічних досліджень в даній сфері. 

8. На сьогодні також необхідно дати відповідь на питання про 
важливість екологічної політики в Україні, її основні цілі, 
напрями, завдання. Одним із першочергових пріоритетів реформ, 
визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», 
схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, [8] є 
реалізація Програми збереження навколишнього природного 
середовища, яка передбачена, серед чотирьох векторів саме у «векторі 
безпеки», яка до цього часу була реалізована тільки частково. 

На виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
«Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого 
розвитку на період до 2030 року» в Україні було розроблено 
національну систему цілей сталого розвитку [9], що має 
забезпечити підґрунтя для забезпечення такого стану довкілля, що 
сприятиме якісному життю і благополуччю нинішніх та 
прийдешніх поколінь; створити необхідні умови для 
суспільного договору між владою, бізнесом і громадянським 
суспільством щодо підвищення якості життя громадян і 
гарантування соціально-економічної та екологічної 
стабільності; охорони громадського здоров’я тощо. 

В указі Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 
«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» 
проголошується його метою (ціллю) забезпечення національних 
інтересів України щодо сталого розвитку економіки, 
громадянського суспільства і держави для досягнення зростання 
рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав 
і свобод людини і громадянина [10]. Визначені 17 цілей сталого 
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розвитку хоча і відповідають цілям, визначеним ООН в 2015 році, 
але вони зовсім розмиті і не конкретизовані, на нашу думку, що 
унеможливлює їх подальшу ефективну реалізацію. 

Незахищеність національних екологічних інтересів України та 
відсутність екологічних пріоритетів господарської діяльності 
неухильно веде Україну до стану країн, що розвиваються із 
сировинною спрямованістю і втрачають національний 
суверенітет. Ступінь захисту національних екологічних інтересів 
залежить від рівня розуміння важливості екологічної політики, 
ефективність якої залежить від компетентності осіб, які 
приймають рішення в екологічній сфері.  
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(Минск, Беларусь) 

ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Анотація. В доповіді автор розкриває пріоритетність економічної 
політики порівняно з іншими аспектами сталого розвитку, 
розкриваючи еколого-правовий механізм як корпускулярну систему. Крім 
того, автор аналізує фактори, які розкривають проблеми охорони 
навколишнього середовища, а також ілюструють потенціал щодо їх 
вирішення.  

Ключові слова: сталий розвиток, правовий простір, громадянське 
суспільство, фактор. 

 
В науке экологического права стратегия устойчивого развития 

воспринимается в качестве доктринальной основы, на которой 
базируется современная система научных взглядов на правовое 
обеспечение отношений, возникающих в обществе по поводу 
окружающей среды [1; 2]. Согласно сложившимся в 
международном праве представлениям, устойчивость общества 
базируется на трех «взаимосвязанных и подпирающих друг друга 
основах» — экономическом развитии, социальном развитии и 
охране окружающей среды [3]. В развитие этого тезиса в рамках 
понятия «зеленой» экономики» признается, что экономика 
зависима от природной среды [4]. Из содержания международных 
документов мы видим, что в современных условиях экологический 
фактор поставлен на уровень безусловного приоритета, что, на наш 
взгляд, определяет место, которое наука экологического права, 
сочетающая в себе природоохранное содержание с юридически и 
институционально выверенной формой, занимает в обеспечении 
устойчивого развития общества и правового государства. 

Научные исследования в области экологического права имеют 
различную направленность — от самых общих — теоретических и 
теоретико-методологических до сугубо прикладных. 
Поставленные задачи обусловливают результат — теоретико-
концептуальные выводы, обоснование методов и самой 
методологии, либо выработка узкопрактических рекомендаций. 
Правовой анализ эколого-значимых в жизни общества явлений 
представляет собой формализованный взгляд, позволяющий 
видеть их с природоохранной точки зрения, а также формировать 
потенциал природоохранных мер с целью оптимального 
регулирования экологических отношений. В этом смысле эколого-
правовой механизм — это своего рода корпускулярная система, 
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элементы (правовые институты) которой взаимодействуют между 
собой, исходя из того места, которое они занимают в 
экологическом сопровождении экономической деятельности, а 
также с ее главным (системообразующим) элементом, 
воплощающим цель существования системы, которым, по мнению 
ученых, является обеспечение права человека на благоприятную 
окружающую среду, как права неотъемлемого и конституционно 
оформленного. Такая постановка вопроса в аксиологическом 
плане демонстрирует приоритетность природоохранной политики в 
сравнении с иными целями устойчивого развития —
 экономическим и социальным развитием, обеспечение которых 
становится фактором ее осуществления. Это, в свою очередь, 
указывает на усиление влияния роли эколого-правовой науки и на 
расширение ее правового пространства в экономическом и 
социальном направлениях. Применяемое нами понятие «правовое 
пространство» позволяет указать не только на многоаспектный и 
на многоуровневый характер связей, имеющих место и вновь 
образующихся во внутригосударственном масштабе и во 
взаимодействии на межгосударственном и надгосударственном 
уровнях, но также на формирование новых сфер правового 
регулирования. Например, имея целью сформировать единое 
экономическое и таможенное пространство, Договор о 
Евразийском экономическом союзе 2014 г. создает новое эколого-
правовое пространство, а также пространство трудовых 
отношений и миграции и т.д. [5] Категория «правовое пространство», 
разработка которой осуществляется научной школой 
Ю.А. Тихомирова [6] представляется весьма плодотворной в 
контексте обоснования ареала исследования эколого-правовой науки. 

В этом смысле одной из важнейших функций науки предстает 
научное предвидение, которое в юридической науке 
осуществляется в рамках прогностической функции, позволяющей 
на основании познанных закономерностей и выявленных 
тенденций выдвигать гипотезы и выстраивать прогнозы, 
анализировать различные варианты и видеть альтернативы, тем 
самым определяя оптимальные пути и перспективы дальнейшего 
развития государственной и правовой систем.  

Экологическое право в самом широком понимании исследует 
закономерности правового обеспечения общественных отношений 
по поводу окружающей среды, что указывает не только на 
направления научного поиска и прогноза, как способа познания, 
но и демонстрирует определенные проблемы, наличие которых 
обусловлено рядом факторов, проявившихся уже в период 
становления экологического права как отрасли права и отрасли 
законодательства и, как следствие, науки, эти отрасли 
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обслуживающей. К числу таких факторов мы относим следующие: 
а) естественно-научный, в силу того, что научные изыскания 
оптимального правового регулирования экологических 
отношений проистекают из знаний о природе, о ее охране, т.е. 
опираются на область естественных наук, и, прежде всего, - науки 
экологии; б) экономический в силу ее вредного воздействия 
экономической деятельности на окружающую среду; 
г) международно-правовой, в основе которого лежит разработка и 
принятие международных документов по охране окружающей 
среды. Рассмотрим названные факторы.  

Первый фактор. Особенностью механизма эколого-правового 
регулирования является то, что формирование средств охраны 
окружающей среды (и, как следствие, соответствующих им 
эколого-правовых институтов) зачастую имеет внешне 
обусловленный характер и связано с открытием или научным 
обоснованием на уровне естественных наук (экологии, биологии, 
химии, физики) новых закономерностей, влекущих 
дополнительные воздействия на окружающую среду и требующих 
создания новых инструментов ее охраны. Формированию того или 
иного правового института в экологической сфере предшествует, 
как правило, объективно обусловленная потребность в 
определенного вида природоохранной деятельности. Такого рода 
меры, изначально несущие сугубо естественнонаучную основу, 
будучи закрепленными на уровне правовой нормы, далее 
образуют новый институт экологического права [5; 6].  

Второй фактор. Экологические проблемы общества 
обусловлены интенсивностью хозяйственной деятельности, 
которая обеспечивает человека необходимыми ему продуктами 
производства. Проблема нахождения баланса между 
экологическими и экономическими потребностями общества, 
таким образом, не может не быть также и проблемой экономики. 
Согласно современным представлениям, окружающая среда 
выполняет такие экономические функции, как быть 
общественным благом, служить источником производственных 
ресурсов, использоваться для размещения отходов. С научной 
точки зрения экологические проблемы состоят в оптимальном 
распределении окружающей среды между альтернативными 
(конкурирующими) ее функциями. Одним из определяющих 
факторов науки экологического права является эколого-
экономическое обеспечение баланса между общественным и частным 
интересом на основе и с учетом принципа «зеленой экономики». 

Международно-правовой фактор обусловлен тем, что 
государства, стремящиеся быть участниками международных 
процессов, вынуждены принимать правила игры, предлагаемые на 
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этом уровне принятия решений. Форма таких решений — общие 
многосторонние договоры, признание которых государством 
влечет последующие изменения в национально-правовой системе 
охраны окружающей среды.  

О консерватизме юридической науки принято говорить в силу 
того, что правовое регулирование общественных отношений 
должно обладать определенной устойчивостью и стабильностью. 
По этой причине правовая наука в ее классическом понимании 
всегда отстает на определенном временном отрезке от 
фактических общественных отношений, юридическое 
обеспечение которых она призвана оформлять. Приведенные 
выше факторы демонстрируют не только проблемы, которыми 
развитие общества осложняет поиск оптимального эколого-
правового регулирования, но также указывают на прорывные 
направления, где максимально могут быть использованы 
возможности науки экологического права, а некоторый 
отложенный эффект, как показывает практика и личный опыт 
автора, является следствием того, что на уровне нормотворчества и 
дальнейшего правоприменения новации воспринимаются с 
определенным запозданием. 
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Від редколегії: Професор історії права відділу історико-юридичних 
наук юридичного факультету Університету Аліканте (Іспанія), доктор 
права, доктор історії Мя М. Мартінес Альміра презентувала нам 
статтю на тему «Символи та архітектура у пейзажах 
мультикультурного співжиття», яка друкується у цій збірці іспанською 
мовою. Стаття підготовлена у рамках розпочатого в 2016 році 
дослідницького проєкту I+D+i (дослідження, розвиток, інновації) під 
назвою «Світська держава та політики співіснування» (DER2016-79293-P) 
та розпочатого в 2019 році проєкту фонду Герди Хенкель «Іспанська 
канонічна колекція». 

Право сповідувати і практикувати свою віру і наочно це 
демонструвати є фундаментальним правом людини, що гарантується 
на міжнародному рівні. У статті йдеться про пошук шляхів 
забезпечення збалансованого правового регулювання індивідуальних і 
колективних релігійних практик в просторі мультикультурних міст 
сучасної Європи, зокрема Іспанії. Тут ідеться насамперед про 
використання релігійних символів у архітектурі, масові заходи та 
звукові ефекти, що часом можуть призводити до порушення публічного 
порядку або проявів ворожості з боку представників інших суспільних груп.  

На думку авторки, світськість держави має поєднуватись з 
гарантуванням свободи символічного вираження та повагою до 
культурних, мовних та релігійних ідентичностей з дотриманням тих 
рамок, які продиктовані кожним з відповідних прав.  

Наголошується на цінності відповідного історичного досвіду Іспанії, 
оскільки Іберійський півострів споконвіку був Батьківщиною 
представників різних культур та релігій. Так, згадується укладений 
29 липня 1287 р. мирний договір між королем Альфонсо ІІІ Арагонським 
та Абд-аль-Вахідом (сином Аль-Фатіха) Туніським. За цим договором 
християнам дозволялося мати в Тунісі церкву зі своїми 
священнослужителями. Крім того, їм за християнським звичаєм 
дозволялося супроводжувати Тіло Христове боєм дзвонів, і щоб у 
поховальних процесіях священники несли хрест та кадила до місця 
захоронення без жодної перешкоди з боку тунісців або будь-кого іншого. 
Король Альфонсо натомість зобов’язувався захищати туніських 

                                                           
*
 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i, 

El Estado secular y las políticas de coexistencia (2016-). DER2016-79293-P; y el 
Proyecto Gerde-Henkel Colección Canónica Hispana (CCHE), (2019-) 
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мусульман, які «залежали від його влади», щоб з ними не сталося нічого 
неприємного у його володіннях. 

Авторкою робиться висновок, що історичний досвід, за умови 
належної контекстуалізації, має враховуватись у діалозі щодо сучасних 
проблем співжиття різних суспільних груп у мультукультурному 
просторі. Але всякі переговори вимагають присутності сторін. І така 
присутність має бути противагою історично властивій вирішенню 
подібних питань непублічності (дослівно — окультизму і секретизму). 

Ключові слова: архітектурні символи, звукові сигнали, релігійні 
символи, свобода совісті, права меншин, мультикультурність, 
урбаністичний простір.  

 
1. Estado de la cuestión. Entre los derechos fundamentales de la 

persona la libertad religiosa, y el derecho a confesar y practicar un 
credo y expresarlo, tanto de forma libre como colectivo, es uno de los 
más controvertidos y discutidos actualmente. Si bien el artículo 18.1 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la 
libertad de religión y, en consecuencia, la de manifestarlo en cualquier 
esfera que el individuo decida, pública o privada, así como la 
instrucción y observación del culto en cualquiera de sus ritos y 
ceremonias, no siempre resulta fácil ni lo está permitido.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales son parte de la legislación internacional que 
merece la atención del historiador del Derecho para comprender la 
evolución y el devenir de la libertad de credos y de sus 
manifestaciones en la esfera pública y privada. Efectivamente, así se 
evidencia en el plano público, en la visibilidad de estas personas y de 
los símbolos que les representan, tanto a nivel arquitectónico como a 
nivel acústico, tomando en consideración llamadas a las distintas 
congregaciones mediante sonidos en horas y días determinados. 
Reclamos y manifestaciones que en muchos países europeos, y 
especialmente en España están condicionadas a restricciones locales, 
cuando se supone puedan atentar contra los valores de una sociedad 
democrática. He aquí la clave para comprender quejas y denuncias 
respecto al uso de símbolos y reclamos que puedan molestar o causar 
alteración de la paz y convivencia pacífica. 

Es este el momento de plantear una serie de cuestiones que 
ayuden a comprender y abordar situaciones novedosas fruto de la 
inserción y acogida de gentes de distintos lugares y orígenes en países 
laicos, pero que aceptan la diversidad y la pluralidad como elementos 
de coexistencia. Por ello planteamos si es posible aunar laicidad, 
libertad de manifestación simbólica y respeto a las identidades 
culturales, lingüísticas y religiosas con las expresiones en la 
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arquitectura como soporte material pero también en otros muchos de 
carácter inmaterial, y nos referimos aquí en la emisión de sonidos, 
llamadas, y mensajes con intención de convocatoria y reclamo de 
presencia. Todo ello sin que suponga intimidación ni transgresión de 
los límites que cada derecho impone. 

2. Objetivos y planteamiento metodológico. A partir de estos 
presupuestos legales, y de la efectiva presencia de símbolos en nuestros 
lugares de convivencia, el historiador del Derecho se interroga por el 
tratamiento legal que estas manifestaciones han tenido en un espacio 
connotado por la presencia de distintas comunidades religiosas. La 
Península Ibérica fue solar para gentes con credos distintos y experiencias de 
convivencia condicionadas por factores tanto políticos como sociales y 
económicos, que llevaron a pactar y acordar lugares de desarrollo vital, y 
formas de manifestar sus creencias. Es aquí donde cabe cuestionar hasta qué 
punto, en un mundo sensorial, imágenes y sonidos han sido 
fundamentales no solo para reconocer al otro, sino para sumar adeptos.  

Durante siglos estos elementos arquitectónicos y acústicos, 
imágenes y sonidos, han convivido en espacios públicos, gracias a la 
regulación jurídica realizada por el poder público. Interesa cuestionar 
hasta qué punto los poderes públicos han sido los artífices de 
políticas permisivas, de autorizaciones con fines diversos: primero 
para garantizar una presencia delimitada en espacios concretos, 
conforme a lo dispuesto y acordado de manera recíproca entre confesiones 
distintas -con representantes a nivel territorial local pero también extra 
territorial-; segundo para facilitar lugares de encuentro, de congregación en el 
espacio público, exigiendo a los usuarios contraprestaciones de cualquier 
género, por lo general económicas a través de tributos; y tercero para 
canalizar formas de ayuda y asistencia que aliviaran o compartieran las 
cargas y obligaciones derivadas de la solidaridad entre congéneres; más aún 
cuando entre ellos hubiera vínculos religiosos. 

Pero también con la finalidad de contener, de regular, de silenciar 
y ocultar realidades, personalidades y vivencias de todo género.  

Metodológicamente este trabajo analiza tres aspectos que pueden 
ayudar a comprender, constante el tiempo, los esfuerzos y medidas 
tomadas a distintos niveles para mantener signos y símbolos 
arquitectónicos en paisajes de convivencia. Un factor fundamental, que 
ayuda a comprender la permisividad en esa simbología visual y 
acústica consentida es la obligación a contribuir por parte de cada fiel 
al sostenimiento de esos elementos arquitectónicos y personales que 
hagan posible su mantenimiento. Una responsabilidad en el sustento 
de edificios y centros congregacionales el derecho de asistencia y 
celebración de actos en favor de la colectividad, generando así nuevos 
derechos para la asistencia y bien social, por los que también se 
devengaban intereses.  
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En la Península Ibérica la arquitectura y comunicación acústica en 
espacios de convivencia religiosa fue materia objeto de regulación 
jurídica, en cada una de las comunidades religiosas que coexistieron en 
nuestro territorio. Lo singular, lo verdaderamente interesante es 
comprender esa permisividad en clave de relaciones o política tanto 
interna como internacional. La presencia de musulmanes en toda la 
cuenca mediterránea durante la Edad Media y en países que mantenían 
relaciones comerciales entre sí, potenció el desarrollo de políticas de 
reciprocidad. También acaeció así respecto a los judíos, que desde el 
segundo siglo de la era cristiana compartieron solar peninsular, y con 
ello surgieron problemas derivados de la radicalización, incomprensión 
y desconocimiento sobre el significado de esos referentes visuales y 
acústicos, que en la actualidad se justifican desde el punto de vista de la 
armonía urbanística y el respeto democrático hacia la diversidad.  

3. Análisis de los precedentes histórico-jurídicos. Nótese que son varios 
los escenarios que aportan datos sobre convivencia, coexistencia y 
acomodo a las manifestaciones de personas en un mismo espacio pero 
con credos distintos en nuestro territorio peninsular. Desde época 
visigoda hasta prácticamente finales del siglo XVIII la presencia de 
fieles judíos, cristianos y musulmanes.» Se evidencia no solo en la 
arquitectura sino también en la legislación,

 
dando lugar a una vasta 

normativa con mayor profusión de prohibiciones y limitaciones, 
especialmente en los momentos posteriores a la persecución de quienes 
perseveraban en su fe, por norma general contraria al cristianismo.  

El tema se debe abordar desde un punto de vista territorial pero 
vinculado al proceso de cambio de soberanía y autoridad que se dio en 
el tiempo, y que permite encontrar paralelismos respecto a las 
exigencias y requisitos para las comunidades que en cada momento 
fueron consideradas «minoritarias». 

Las soluciones a los conflictos o exigencias por tema de religión 
durante siglos tuvieron puntos comunes o elementos coincidentes, y 
que en última instancia respondían a las mismas necesidades, 
fundamentalmente económicas. Así por ejemplo, el 18 de yumāda de 
686, 29 de julio de 1287, se firmaba un tratado de paz entre ʿAbd al-
Wāḥid [hijo de al-Wāṯiq] de Túnez y Alfonso III de Aragón, por el que 
se otorgaba y concedía al rey, a su «qāʿid» o gobernador y a los 
cristianos que estuvieran con él, que tuvieran una iglesia en Túnez, con 
sus sacerdotes para celebrar el culto de la Iglesia y el culto de Jesucristo; 
y de forma particular que se les permitiera conducir el cuerpo de 
Jesucristo, con señal de campanas; como era costumbre corriente entre 
los cristianos, por los lugares al uso; además que los sacerdotes llevasen 
cruz e incensarios para los cristianos muertos hasta el lugar de 
enterramiento, sin obstáculo ni oposición por parte del tunecino ni de 
ningún otro. Un compromiso que llevaba parejo el del rey Alfonso de 
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proteger a los musulmanes que «dependían de la autoridad» del 
tunecino para que nada les sucediera en sus dominios; nada 
desagradable, matiza el texto. Promesa que trasladaría a su hermano el 
Rey de Sicilia para que procediera del mismo modo. Sirva este ejemplo 
para evidenciar la importancia de modelos de comportamiento 
ancestrales, que necesitan contextualización para evitar anacronismos, 
pero que ayudan a entender las claves de una convivencia siempre en 
búsqueda de un valor fundamental, antes como ahora: la paz.  

4. Reflexión final. La tolerancia o intolerancia, visual y sonora, en 
materia de religiones ha sido siempre una cuestión de negociación 
entre el poder establecido y los administrados. Es una evidencia 
histórica, que ahora exige ser conocida para dar respuestas 
integradoras, respetuosas y constitucionales (en sentido amplio). Pero 
todo negocio exige la «presencia» de las partes; y esa presencia está en 
contra del ocultismo, del secretismo, de la falta de transparencia 
respecto a lo que se es y se hace. 
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Г. В. Дзербіна  
(Мінск) 

СТАТУТ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 1529 г.  
ЯК НОВЫ ЭТАП КАДЫФІКАЦЫІ ПРАВА  
РАМАНА-ГЕРМАНСКАЙ ПРАВАВОЙ СЯМ’І 

Анотація: Розглядаецця роль наукової доктрини у підготовці 
кодифікації права XVI ст. – Статуту Великого князівства 
Литовського. Обґрунтовується значення Статуту ВКЛ 1529 р. як 
ренесансної підготовки великої кодифікації права (XVIII–XIX ст.) 
романо-германської правової родини.  

Ключові слова: кодифікація, доктрина права, школа права 
коментаторів, школа права гуманістів. 

 
Гістарычным характарам прававой культуры абумоўлена  

зберажэнне ўсіх сацыяльна каштоўных элементаў права, 
напрацаваных у мінулым. Прававая традыцыя рамана-германскай 
прававой сям’і ад старажытнасці да часоў буржуазых рэвалюцый і 
фарміравання нацыяльных заканадаўчых сістэм грунтавалась на 
каштоўнасцях рымскага права,  на якіх здзяйснялісь кадыфікацыі 
права еўрапейскіх краін.   

Эпоха вялікіх кадыфікацый Еўропы XVIII–XIX  стст. прынесла 
новае разуменне кадыфікацыі як кодэкса або асобнага адзінага 
заканадаўчага тэксту, сістэмна сфарміраванага  з рэгуляваннем па 
галінах права, які гарантаваў індывідам іх правы і абавязкі 
адпаведна тэорыі кадыфікацыі Новага часу J. Benthama. Аднак як 
адзначыў польскі даследчык S. Salmonowicz, застаюцца 
актуальнымі праблемы дэфініцыі кадыфікацыі, тэрміналогіі, 
тыпалогіі, метадалогіі і думкі кадыфікацыйнай, перад усім у XV–
ХVI стст., як першым этапе кадыфікацыйнага руху ў еўрапейскіх 
краінах, на якім фарміравалісь метадалагічная і дактрынальная 
падставы эпохі вялікіх кадыфікацый.  

 У дадзеным аспекце Статут Вялікага Княства Літоўскага 
(далей — ВКЛ) 1529 г. з’яўляўся  выразным адлюстраваннем 
кадыфікацыйных дасягненняў еўрапейкай навукі і практыкі 
папярэдніх часоў і адачасова пачаткам моцнага кадыфікацыйнага 
руху ў ВКЛ XVI ст.  Важнасць даследаванню практычнага 
ўвасаблення кадыфікацыйнай думкі і метадалогіі пры распрацоўкі 
Статута надае вызначэнне S. Salmonowicza кадыфікацыі як 
сістэматызаванага твора з мэтай рэфармавання і уніфікацыі права, 
якому дзяржаўнай уладай надаецца абавязковая моц права 
(выключаючы прыватныя зборы, спісы звычаёвага права, зборы 
ўрадавыя, якія не маюць абавязуючай моцы). Кадыфікацыя XVI ст. 
адпавядае крытэрыям, прпанавым даследчыкам. 
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Бельгійскі гісторык права J. Vanderlinden далучыў да 
кадыфікацыі адпаведныя прыватныя зборы і спісы звычаёвага 
права, аднак адзначыў неабходнымі якасцямі кадыфікацыі 
сістэмнасць і ўнутраную ўзгодненасць збора, лагічную і ясную 
структуру, санкцыю ўлады. Польскі гісторык права W. Uruszczak 
пашырае разуменне кадыфікацыі як  пісанага збору права, які 
змяшчае асноўную частку сістэмы права дзяржавы, прызнаецца 
абавязковым на моцы заканадаўчага акту або звычаю. Даследчык 
адзачыў розны змест, прававую моц, форму, персанальны і 
тэрыторыяльны   діапазоны  і тэхніку кадыфікацый часоў 
Рэнесансу.  

Прызнанымі ўвасабленнямі рэнесансавага кадыфікацыйнага 
руху разглядаюцца, як выдома, Караліна (1523) і Статуты ВКЛ 
(1529, 1566, 1588). Тэарэтычная і метадалагічная аснова 
кадыфікацый была распрацавана школамі каментатараў і  
гуманістаў. Каментаторы (Cinus de Pistoia, Bartolo da Sassoferrato, 
Baldus de Ubaldis) на падставе аналізу і сінтэза зместу Дігест 
распрацавалі агульныя, універсальныя паняццці, катэгорыі і 
прынцыпы і з дапамогай дэдукцыі прымянялі іх да асобных 
прававых палажэнняў. Шырока выкарыстоўвалась экзегеза 
асобных рымскіх тэкстаў  з  мэтаў выпрацоўкі новых законаў,  іх 
спалучэнне з кананічным, звычаёвым правам і мясцовым 
заканадаўствам ў адпаведасці з ідэяй натуральнага права.  

Bartolo da Sassoferrato (1314–1347) узначаліў аўтарытэтную 
Балонскую школу, яго каментары рымскага права значна 
паўплывалі на развіццё тэарэтычых праблем прыватнага і 
публічнага права рамана-германскай прававой сям’і, юрыдычнай 
адукацыі, распрацоўку заканадаўства і судовую практыку 
еўрапейскіх краін XIV–XVII стст., у тым ліку ВКЛ.  Важная месца ў  

гісторыі еўрапейскай палітычнай думкі належыць творам 
Bartolo аб лепшых формах праўлення, прыродзе тыраніі і 
прававых сродках барацьбы з ёй. У бібліятэкі Жыгімонта-Аўгуста, 
вядомай сваёй багатай прававой літаратурай,  налічвалась дзевяць 
кніг каментатара. Працы вучонага. як і ўвогуле школы  

каментатараў, адыгралі значную ролю ў развіцці юрыдычнай 
навукі, практыкі, заканадаўства і палітычнай думкі ВКЛ. 
Кадыфікацыя XVI ст. грунтавалась на адпаведнасці заканадаўства 
праз прызму ідэі натуральнага права. 

 Новая школа гуманістычная сфарміравалась у XVI ст. 
у Францыі ( J. Cuiacius, F. Blduinus, A. Alciatus), асноўнымі ідэямі 
школы была цэтралізацыя дзяржаўнай улады і кадыфікацыя права 
для фарміравання адзінага дзяржаўнага заканадаўства на падставе 
рэцэпцыі рымскага права як права натуральнай справядлівасці.  
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     Адным з аўтарытэтных паслядоўнікаў Bartolo у ВКЛ 
з’яўляўся гуманіст Petrus Royzius, doctor utriusque iuris, працаваў у 
ВКЛ з 1552 па 1571 гг. У сваім трактаце, напісаным на аснове 
судовай практыкі ВКЛ «Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicen 
Regii iureconsulti de rebus in sacro auditorio Lituanico ex appelatione 
iudicatis»,1563, спасылаўся на Bartolo і дыскутаваў па праблемах 
матэрыяльага і працэсуальнага права, сфармуляваў асноўныя 
прынцыпы канцэпцыі права гуманістычнай школы ўвогуле і 
шляхі ўдасканалення права і судовай сістэмы ВКЛ.  

Аўтар адзначыў вызачальную ролю справядлівых законах і 
справядлівых выканаўцаў законаў для жыцця грамадскай 
супольнасці і стабільнай дзяржавы, абгрунтаваў тэзіс аб 
адпаведнасці дзейнасці урадавых структур, якія праводзяць 
законы ў жыццё,  прынцыпу панавання справядлівасці. 

Асноўнай мэтай права гуманіст лічыў, як і пераважая 
большасць тагачасных юрыстаў, усталяванне яго дзеля  дабра 
людзей. Каштоўны вопыт навукоўца і практыка быў скарыстаны 
пры кадыфікацыі права, пры  падрыхтоўкі Статутаў 1566 г. і 1588 г. 
Менавіта удзелу навукоўцаў, як адзачаецца І. І. Лаппо,  належыць 
дасягення значна дактрынальна  дасканалейшага ўзроўню 
кадыфікацыі Статута 1566 г., што зацвердзіў і Бельскі прывілей 
1564 г. Гуманістычная школа права надавала вялікую значнаць 
узнаўленню сапраўдных тэкстаў рымскіх крыніц, садзейнічала 
рэцэпцыі рымскага права і удасканаленню тэрміналогіі, 
катэгарыяльнага апарата. 

Праца над першым агульным для ВКЛ кадыфікаваным 
заканадаўствам - Статутам ВКЛ 1529 г. - доўжылася з 1501 г., праект  
быў падрыхтаваны ў 1522 г. У прывілеі 1522 г. зацверджана, што 
адно пісанае права і адзіны закон распрацоўваецца на падставе 
згуртавання ў гэтым спісу прывілеяў і пэўных статутаў, законаў, 
ухвал і зацверджаных пастаноў. Магчыма такім чынам прывілей 
1522 г. зацвердзіў форму сістэматызацыі, якая ўжывалась пры 
распрацоўкі Статута Ласкага 1506 г. для Кароны Польскай., збор 
актаў у храналагічнай паслядоўнасці ( блізкі да кансалідацыі).    

Аднак у 1529 г. статут быў распрацаваны як паўнавартасная 
кадыфікацыя, на падставе вядомай інстытуцыйнай сістэмы: асобы, 
рэчы. спозыскі, раздзелены на трынадцать раздзелаў і 244 (288) 
артыкулаў( у розных рукапісных спісах розная колькасць 
артыкулаў). Вядомыя чатыры рукапісных спіскі на 
старабеларускай мове, вызначаныя яшчэ І. Даніловічам: 
Фірлееўскі, Замойскіх, Дзялынскага, Слуцкій.  

 Параўнальна з папярэднім заканадаўствам, агульназемскімі 
прывілеямі і Судзебікам Казіміра 1468 г. кадыфікатары 
распрацавалі тэрміналогію, катэгорыі, надалі абстракты характар 
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нормам права новага заканадаўства, сістэму і, як адзначаюць 
даследчыкі, выканалі на старабеларускай мове, т.ч. за сем год была 
здзейснена кадыфікацыя права на аснове новай сістэмы, 
перапрацаваны назапашаны заканадаўчы матэрыял, выкарыстаны 
новыя крыніцы для распрацоўкі заканадаўства  пад уздзеяннем 
навуковай дактрыны - з’явілась заканадаўства эпохі Рэнесансу.  

У XVI ст. прыярытэт зверхнасці закону у ВКЛ надае яму 
перавагу як крыіцы права, аднак субсідыарныя крыніцы 
дзейічаюць, у якія увайшлі не толькі іншаземныя крыніцы, але і 
звычаў, што спрашчала пры неабходнасці рэцэпцыю і ўзбагачала 
навуковы досвед.  

Канцэпцыя рэнесансавага заканадаўства грунтавалась на 
папярэдней дактрыне школы каментатараў і тэарэтычнай і 
практычай дзейнасці школы гуманістаў. Поспех кадыфікацыі 
права ВКЛ быў звязаны з развіццем рэесанснай культуры, 
аўтарытэтам права, палітычных і эканамічных рэформаў, і ў 
значнай ступені з ўдзелам у кадыфікацыйных работах   
кваліфікаваных навукоўцаў і практыкаў, дактароў рымскага і 
кананічнага права, якія працавалі ў Віленскай капітуле і на 
дзяржаўных урадах.  XVI ст. у развіцці кадыфікацыі права з’явілась 
падмуркам далейшага кадыфікацыйнага руху XVIII–ХIX стст.  
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О. В. Кукуруз  
(Київ) 

СУСПІЛЬНО КОРИСНА ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИКИ І ПРАВА: 
НАУКОВА СКЛАДОВА 

Політика і право є суспільними регуляторами, від якості яких 
залежать майже всі сфери життєдіяльності людини. Суть цих явищ 
зазвичай вивчається окремо двома науками — політологією і 
юриспруденцією відповідно. Однак на практиці політика і право 
не розділені ніякими дисциплінарними межами. Розвиток 
суспільства і держави значною мірою залежить від їх реальної 
взаємодії. Негативні практичні наслідки політики і права в Україні 
мають свої причини і в теоретичній площині. Серед них: 
1) незначна кількість досліджень, де ці поняття розглядаються 
комплексно; 2) застосування різних підходів до їх розуміння 
одночасно (діяльнісного до політики і ціннісного до права; 
динамічного до політики і статичного до права), що 
необґрунтовано надає одному явищу негативних характеристик, а 
іншому — позитивних. Політика часто асоціюється лише з 
боротьбою за владу, а право — з справедливістю. Недостатньо 
поширеним у суспільстві є розуміння політики як мистецтва 
управління суспільними справами, як узгодження різноманітних 
суспільних інтересів, як програм розвитку суспільних сфер тощо. 
Виходячи з вищезазначеного, багато дослідників, серед яких і 
політологи, і юристи, часто намагаються обґрунтувати 
необхідність домінування одного явища над іншим. 

Практика багатьох країн, в яких відбуваються трансформації, 
свідчить, що в такі періоди все змінюється дуже швидко, немає 
нічого стабільного. Все формується одночасно — і нова державна 
політика, і нове законодавство. Відповідно мова не може йти про 
домінування чогось одного. За таких умов політика і право 
повинні сприйматися як два рівноправних і однаково важливих 
регулятори суспільного життя, між якими відбувається взаємодія. 

Взаємодія політики і права (рішень та існуючих правил 
поведінки в суспільстві) відбувається через взаємовплив суб’єктів у 
переговорах, консультаціях, обговореннях, супроводжується 
обміном інформацією між ними та призводить до зміни їх 
поглядів і поведінки, а в кінцевому результаті і до зміни змісту 
рішень і правил поведінки [1, c. 132]. До таких суб’єктів, зокрема 
належать представники органів влади, політичних партій, 
громадських об’єднань, а також політологи і юристи. Від їхньої 
політичної і правової свідомості, політичної і правової культури, 
моральних якостей, потреб та інтересів залежить зміст політичних 
рішень і правових актів. Не всі причетні до формування політики і 
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правотворення мають необхідні для цього знання. В таких 
випадках до розробки правил регулювання відносин у суспільстві 
необхідно залучати науковців. 

В Україні як серед представників влади, так і в суспільстві, 
поширювалися думки, що наука — це лише теорія, яка мало може 
допомогти у вирішенні практичних завдань. Суспільствознавці 
здебільшого сприймалися як особи, які багато розмовляють, але не 
можуть принести відчутної користі суспільству, так як, наприклад, 
представники точних наук. Причини такого ставлення до 
суспільних наук та їх представників наступні: особи, які мали 
владні повноваження, не хотіли прислухатися до науковців, 
оскільки їх метою було забезпечення власних інтересів, а не 
суспільних; науковці не достатньо наполегливо доводили 
значення наукових досліджень для практичних потреб суспільства 
і держави, вважаючи, що їх справа написання наукових статей про 
державотворення, а не саме державотворення. 

На вищеописане ставлення до суспільствознавців вплинуло й 
невірне розуміння професії політолог. Політологів часто 
асоціювали лише з політтехнологами. На переконання авторки, 
між ними є суттєва різниця. Політтехнологи — це особи, які: 
обговорюють політичні події; вміють красиво і багато говорити, 
висувати свої версії політичних подій; результативно виконувати 
замовлення політиків, політичних партій, бізнесменів, часто не 
задумуючись про мету такого замовлення, засоби її досягнення, 
наслідки. Натомість, для покращення якості політичних рішень і 
правових актів, їх взаємоузгодженості, важливими є політологи. А 
це особи, які: мають знання в сфері управління суспільними 
справами; знають політичні закономірності; об’єктивно аналізують 
політику, політичні процеси; науково прогнозують результати дій 
і рішень політиків; надають обґрунтовані рекомендації щодо 
покращення регулювання відносин у суспільстві, ефективного 
розвитку держави тощо [2, c. 65 — 66]. 

Реформа в будь-якій сфері суспільного життя не може 
відбуватися без наукової основи. Наукове дослідження певної 
суспільної проблеми — це визначення справжніх причин її 
виникнення; розуміння впливу, яке вона здійснює на інші об’єкти 
і/чи суб’єкти; оцінка наслідків, до яких вона призвела; 
встановлення певних закономірностей її дії; прогнозування 
подальшого розвитку подій, у випадках, коли її вдасться вирішити 
і коли ні. 

Одним із актуальних завдань української науки є поширення 
наукових підходів до таких важливих регуляторів як політика і 
право. В контексті заявленої тематики — суспільно корисної 
взаємодії політики і права — найвідповіднішим є функціональний 
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підхід до цих явищ. Відповідно до нього політику розуміють як: 
систему, яка забезпечує розвиток суспільства через врегулювання 
конфліктів, агрегацію і відбір інтересів, політичну соціалізацію, 
політичну комунікацію [3, c. 491]; прийняття рішень щодо 
розподілу цінностей у суспільстві [4]; реальний вплив на 
функціонування суспільства [5, c. 90 — 91]. Розуміння політики 
крізь призму її ролі і функцій у суспільстві також розкривається у 
соціоцентричному підході. В межах останнього, політика 
визначається як «один з видів людської діяльності, створена на 
вищому етапі людського розвитку, необхідна для узгодження 
поведінки взаємозалежних спільнот, які складаються з груп, що 
мають схожі і суперечливі інтереси» [6, c. 21]. Функціональні 
аспекти права розкриваються у соціологічному підході до його 
розуміння. Відповідно до нього: право — це засіб соціального 
контролю і досягнення соціальної рівноваги; суспільство і право —
 це цілісні взаємопов’язані явища; право — це не лише те, що існує 
в доктринах природного права і юридичного позитивізму, а й те, 
як воно функціонує в суспільстві [7, c. 36 — 37]. 

Політика і право мають схожі функції в суспільстві, спільну 
мету — ефективний розвиток суспільства. Як вже було відзначено, 
на практиці взаємодія цих двох регуляторів не завжди є корисною 
для суспільства. На думку авторки, для суспільно корисної 
взаємодії політики і права, крім наукової складової важливими ще 
є: ціннісна основа, інформаційно-комунікативний компонент, 
політико-правова відповідальність. Суб’єкти формування і 
реалізації політики і права повинні мати ціннісний орієнтир, 
вміти передбачати кінцевий результат дії цих двох регуляторів для 
суспільства. Для того, аби політичні рішення і правові норми були 
між собою узгоджені в заданому напрямі, між їх суб’єктами 
повинна бути добре налагоджена комунікація, а інформація, якою 
вони обмінюються, має бути достовірною, правильно 
опрацьованою, систематизованою. І, нарешті, суб’єкти, які 
безпосередньо приймають політичні рішення і правові акти 
повинні усвідомлювати свою політичну відповідальність за їх 
діяльність, а в деяких випадках за певні дії повинна бути 
передбачена і юридична відповідальність. 

Зважаючи на вищевикладене, авторкою пропонується 
функціонально-телеологічний підхід до розуміння трьох 
ключових категорій. Політика — це найоптимальніші для країни 
політичні рішення, засновані на врахуванні найбільшої кількості 
інтересів суспільних груп, метою яких є мінімізація конфліктів, 
забезпечення гідних умов життя кожному члену суспільства. 
Право — це формальні і неформальні правила поведінки, 
підтримувані чи не заборонені органами державної і 
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муніципальної влади, метою яких є встановлення і підтримання в 
країні справедливості, рівності, порядку. Взаємодія політики і 
права — це взаємовплив і взаємозумовленість політичних рішень 
та правових норм, метою яких є забезпечення ефективного 
розвитку країни. Суспільно корисна взаємодія політики і права є 
результатом максимального зближення емпіричного і 
теоретичного рівнів політики і права на основі наукових 
досліджень. Чим вагоміше значення для практичного рівня 
політики і права будуть мати наукові дослідження, тим ближчою 
буде політика і право до їх теоретичного розуміння, а їх взаємодія 
стане суспільно корисною. 
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В. К. Малолітнева  
(Київ) 

НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ 
ЗАКУПІВЛІ»: ВПЛИВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ 

«ГОРИЗОНТАЛЬНИХ» ЦІЛЕЙ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

19 вересня 2019 р. Верховною Радою України було прийнято 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України 
щодо вдосконалення публічних закупівель» (далі — Закон), яким 
передбачено викласти діючий Закон України «Про публічні 
закупівлі» у новій редакції (законопроект реєстр. № 1076 від 
29.08.2019 р., який подано на підпис Президенту України) [1]. 
Відтепер правова основа відносин у сфері публічних закупівель 
зазнає значних змін, що у більшій мірі обумовлено виконанням 
Україною своїх зобов’язань щодо адаптації національного 
законодавства до вимог Європейського Союзу (далі — ЄС) згідно з 
Угодою про асоціацією між Україною, з однієї сторони, та ЄС, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, про що чітко зазначено у 
Преамбулі цього Закону. У ЄС, на відміну від України, публічні 
закупівлі активно застосовуються для реалізації «горизонтальних» 
цілей відповідно до різних напрямів державної політики, 
наприклад сталого розвитку [2], які часто не пов’язані із 
функціональною метою закупівель, зокрема придбання державою 
товарів, робіт та послуг на найкращих умовах, що, як правило, 
передбачає придбання товару найвищої якості за найменшу ціну. 
Важливо зазначити, що нова редакція Закону України «Про 
публічні закупівлі» може змінити ситуацію в бік більш 
стратегічного використання публічних закупівель. Таким чином, 
метою даної роботи виступає проведення аналізу положень нової 
редакції Закону України «Про публічні закупівлі», які можуть 
вплинути на реалізацію «горизонтальних» цілей сталого розвитку 
у публічних закупівлях та порядок здійснення закупівель 
національними постачальниками.  

По-перше, істотні зміни торкнулись критеріїв оцінки 
тендерних пропозицій. Саме етап оцінки тендерних пропозицій 
учасників може відіграти важливу роль у стратегічному 
використанні публічних закупівель. Так, крім критерію оцінки 
пропозиції (яким чином ми обираємо найкращі товари), є два 
інших так званих фільтри, які застосовуються для забезпечення 
якості предмету закупівлі. Специфікації виступають найбільш 
прямими, коли замовник визначає затребувану якість товару. 
Потім визначаються кваліфікаційні вимоги до учасників закупівлі 
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шляхом підтвердження їх здатності виробити або поставити товар. 
Втім, ці два фільтри встановлюють лише необхідні мінімальні 
вимоги. Вони не дають можливості для гнучкості у виборі кращого 
товару або послуги. Якщо замовник зупиняється лише на цих двох 
критеріях, він отримує товар з точно мінімальною якістю 
продукції та мінімальною кваліфікацією учасника, що не завжди є 
оптимальним для прийняття правильного рішення. І важливим 
нововведенням Закону виступає запровадження серед критеріїв 
оцінки тендерних пропозицій, такого критерію як вартість 
життєвого циклу, що представляє собою сукупність вартості 
предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, які 
нестиме безпосередньо замовник під час використання, 
обслуговування та припинення використання предмета закупівлі. 
Важливо, що до витрат, які можуть включатися до вартості 
життєвого циклу товару, роботи або послуги, відносяться витрати, 
пов’язані з впливом зовнішніх екологічних чинників протягом 
життєвого циклу товару, зокрема вплив викидів парникових газів, 
інших забруднюючих речовин та інші витрати, пов’язані із зменшенням 
впливу на навколишнє середовище. Дане положення повністю 
відповідає ст. 68 Директиви ЄС 2014/24 про публічні закупівлі.  

Крім того, наразі серед критеріїв, які можуть бути враховані 
разом з ціною, для визначення найбільш економічно вигідної 
тендерної пропозиції, акцентовано окрему увагу на застосуванні 
заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального 
захисту, які пов’язані з предметом закупівлі. Важливим аспектом 
виступає скасування положення, що нецінові критерії, які можуть 
застосовуватись разом з ціною, наприклад, такі як умови оплати, 
гарантійне обслуговування, передача технологій, могли 
використовуватись лише у випадках, коли закупівля мала 
складний або спеціалізований характер. На практиці 
формулювання «складний чи спеціалізований характер закупівлі» 
унеможливлювала у багатьох випадках застосування таких 
нецінових критеріїв через важкість обґрунтування замовниками 
складності закупівлі. Це доходило до ситуацій, коли суди не 
визнавали роботи з будівництва підвідного газопроводу високого 
тиску до відповідного населеного пункту предметом закупівлі, 
який має складний чи спеціалізований характер [3]. В Україні в 
електронній системі закупівель замовники на даний момент 
проводять менше 1% закупівель із неціновими критеріями оцінки 
тендерних пропозицій [4]. Запровадження такого критерію оцінки 
тендерних пропозицій, як вартість життєвого циклу та спрощення 
порядку застосування нецінових критеріїв, можуть виступити 
важливим засобом реалізації «горизонтальних» цілей з охорони 
навколишнього середовища, адже у випадку закупівлі, наприклад 
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«зелених» товарів, зосередження лише на ціні під час самої 
закупівлі не є виправданим, оскільки саме менш низькі витрати 
під час споживання або користування такими товарами 
компенсують високі закупівельні ціни. При цьому, не зважаючи на 
позитивні для потенційної реалізації «горизонтальних» цілей у 
публічних закупівлях нововведення у критеріях оцінки тендерних 
пропозицій, Закон залишає значну питому вагу цінового 
критерію/вартості життєвого циклу, яка не може бути нижчою, ніж 
70%, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу. 

По-друге, наразі згідно з ч. 2 ст. 23 Закону у разі, якщо предмет 
закупівлі в подальшому буде використовуватись фізичними 
особами, технічні специфікації повинні складатися з урахуванням 
потреб осіб з інвалідністю або проектувальних вимог для 
врахування потреб усіх категорій користувачів. Дана норма 
повністю відповідає ст. 42 Директиви ЄС 2014/24 про публічні 
закупівлі. Тобто встановлюється обов’язкова вимога щодо 
врахування потреб та інтересів всіх осіб, включаючи, наприклад, 
людей з обмеженими можливостями. Таке положення допомагає 
реалізовувати соціально відповідальні закупівлі. Втім, слід 
констатувати, що прийняття даної норми було обумовлено саме 
процесами адаптації національного законодавства до вимог ЄС, а 
не цілями внутрішньої соціальної політики України, що може свідчити 
про відсутність пріоритетності національних інтересів та соціальної 
відповідальності держави у своїх рішеннях, не узгодженості державних 
потреб із цінностями, які панують у суспільстві.  

По-третє, слід наголосити на важливих змінах у визначенні 
поняття технічних специфікацій, які полягають у розширенні 
його змісту. Наразі згідно зі ст. 1 Закону технічна специфікація —
 це встановлена замовником сукупність технічних умов, що 
визначають характеристики товару, послуги або необхідні для 
виконання робіт щодо об’єкта будівництва, що можуть включати 
показники впливу на довкілля й клімат, особливості проектування 
(у тому числі щодо придатності для осіб із обмеженими 
фізичними можливостями), відповідності, продуктивності, 
ресурсоефективності, безпечності, процедури забезпечення якості, 
вимоги щодо найменування продукції, під яким вона продається, 
термінологію, символи, методику випробувань і тестування, 
вимоги до пакування, маркування й етикетування, інструкції для 
користувачів, технологічні процеси й технології виробництва на 
будь-яких етапах життєвого циклу робіт, товару чи послуги. 
Ключовим у даному понятті виступає формулювання «на будь-яких 
етапах життєвого циклу робіт, товару чи послуги». Тобто, це більш 
широкий підхід, за якого все, що включає життєвий цикл предмету 
закупівлі, може зазначатись у технічних специфікаціях. Таке 
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положення дає можливість замовнику включати більше вимог, 
пов’язаних, наприклад, з охороною навколишнього середовища. 

Слід зробити висновок, що нова редакція Закону України «Про 
публічні закупівлі» запроваджує нові правові засоби для реалізації 
«горизонтальних» цілей відповідно до різних напрямів державної 
політики, зокрема екологічної та соціальної, що є важливим 
кроком для більш стратегічного використання публічних 
закупівель. Однак, слід констатувати той факт, що запровадження 
таких цілей у закупівлях обумовлено у більшій мірі процесами 
адаптації національного законодавства до вимог ЄС, що часто 
зведено лише до формального перенесення положення із 
нормативно-правових актів ЄС про закупівлі до вітчизняного 
законодавства, адже публічні закупівлі в Україні не визнані на 
рівні програм соціально-економічного розвитку держави в якості 
потенційного засобу досягнення цілей у межах відповідних 
напрямів державної політики країни. Така ситуація, у свою чергу, 
може призвести до неправильного застосування положень, які 
надають можливість реалізації «горизонтальних» цілей у публічних 
закупівлях. Це потребує зміни концептуальних підходів до публічних 
закупівель, що має стати підґрунтям для їх включення у прогнози та 
програми соціально-економічного розвитку.  
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І. В. Музика 
 (Київ) 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ПРАВОВОМУ ВИМІРІ 
Значна частина дослідників пов’язує становлення 

громадянського суспільства з появою права. Така тенденція 
притаманна працям Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Дж. Локка, 
А. Фергюсона, Ф. Хатчинсона, Ж-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, 
Г.В.Ф. Гегеля, І. Канта, Ф. Шміттера, Е. Геллнера, Ф. Лібера, 
А. де Токвіля, П. Новгородцева, Б. Кістяківського, В. Нерсесянца, 
О. Скрипнюка та ін.  

Цілком закономірним сьогодні вбачається висунення ідеї й 
формулювання та обґрунтування концепції правового суспільства 
в працях сучасних вітчизняних учених С. Максимова, 
М. Цимбалюка, Ю. Калиновського, В. Андрущенка, Г. Горяєвої, 
О. Стасевської, В. Толкачова, О. Самсонової, Г. Ковальової, Д. Пеци 
та ін. Проблему правового суспільства, як предмет дослідження, 
одним із перших осмислив С. Максимов. На думку ученого, хоча 
право як соціальний регулятор виникло давно, але служити особі, 
її самореалізації воно починає лише в умовах громадянського 
суспільства, що формується. Тому правове суспільство може бути 
представлено як ідеальний тип, що розкриває певний аспект 
громадянського суспільства, спосіб його буття, або, кажучи 
словами І. Канта, «громадянський стан, що розглядається тільки як 
стан правовий» [1, с. 85]. Як зазначає С. Максимов, громадянське 
суспільство є саморегульованою сферою спонтанності та творчого 
хаосу, що служить запорукою свободи. Можливий руйнівний 
потенціал боротьби різних сил громадянського суспільства 
блокується і спрямовується у творче русло завдяки презумпції 
«суспільного договору», що виражає зміст правових відносин як 
відносин формальної рівності, які стають формою свободи всіх 
членів суспільства. Саморегулювання і панування права є 
відповідно характерними принципами громадянського і 
правового суспільства, а точніше, двох сторін цивілізованого 
єдиного правового громадянського суспільства [1, с. 85].  

Утім, на думку Г. Ковальової, в існуючих філософсько-
правових підходах до аналізу теоретичних основ правового 
суспільства помітно превалює зведення останнього до 
аксіологічної та деонтологічної складових. «Правове суспільство 
розглядається переважно як певна регулятивна ідея, ціннісний 
ідеал та як розширене розуміння громадянського суспільства чи 
правової держави, що може призвести до методологічної 
плутанини і неясності, коли ототожнюються поняття близькі і 
взаємопов’язані, але не тотожні» [2, с. 165].  
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Наразі трактування ідеї суспільного договору, як основної 
засади існування правового суспільства в публікаціях в деяких 
засобах масової інформації у період проведення виборчої кампанії 
2018-2019 р. набули досить спірного характеру. Відтак, С. Дацюк у 
своєму виступі на круглому столі «Європейська перспектива 
України», який відбувся 11 жовтня 2018 року в Європейському 
парламенті у Брюсселі, запропонував «натуралізувати Суспільний 
Договір». Натуралізація, на думку С. Дацюка, означає, що 
«Суспільний Договір існуватиме безпосередньо як текст, на якому 
базуються Конституція та інші закони. Суспільний Договір це не 
одноразовий текст угоди, це натуралізований інститут 
домовленості і передомовленості громадян». Надалі 
проголошувалася, низка таких тез: «1. Конституція більше не є 
способом досягнення довгострокової згоди у суспільстві, бо 
привілейований клас забирає у громади право на республіку через 
узурпацію всіх конституційних інститутів, встановлює контроль за 
телебаченням, здійснює тролінг соціальних мереж і т.д., в той час 
як Суспільний Договір розробляється у безпосередній 
середовищній комунікації (спочатку експертів, потім політично 
активних громадян, а потім і решти всіх, хто цікавиться політикою, 
і зрештою приймається на референдумі разом з Конституцією). 
2. В Конституції ми можемо описати лише одну політичну модель 
суспільства, ми не можемо домовитися про порядок зміни 
декількох політичних моделей та про довгострокову економічну, 
культурну чи соціальну стратегію, в той час як у Суспільному 
Договорі ми домовляємося про шлях, на якому ми будемо 
змінювати декілька політико-економічних та соціо-культурних 
моделей. 3. Конституція опирається на наявні правові норми, які 
мають хоча б теоретичні засади, в той час як Суспільний Договір 
може постулювати нові правові норми, якщо ми про них 
домовляємося, і лише потім можна оформляти їх на рівні теорії. 
4. Конституція містить нормативні статті, в той час як наш 
Суспільний Договір містить принципи співжиття, установки, 
стратегічні орієнтири, стратегічні ресурси (ставки), шлях з 
етапами зміни політико-економічних моделей, способи та 
інструменти руху по цьому шляху. Відтак Суспільний Договір - це 
складний інтегральний документ, в якому громадяни 
домовляються про набагато ширше коло питань, ніж в 
Конституції. І це коло питань і становить ту «спільну річ», яка 
означає Республіку» [3].  

Насправді такі твердження не відповідають реальному стану 
речей, оскільки всі ці пропозиції можуть бути вміщені і частково 
вже вміщені в діючій Конституції України. Фактично ж 
пропонується заміна конституційного порядку (в даному випадку 
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штучного) спонтанним правовим порядком. Ця ідея не є новою. 
Зокрема Ф. А. Хайєк розрізняє два типи порядку — »створений» 
порядок і порядок «внаслідок розвитку». Під порядком вчений 
розуміє як «стан речей, за якого певна множина різноманітних 
елементів так пов’язана між собою, що на підставі своєї обізнаності 
з якоюсь просторовою або часовою часткою цілого ми можемо 
навчитися формувати правильні сподівання щодо решти або 
принаймні такі сподівання, що мають добрі шанси виявитися 
правильними» [4, с. 61–62]. Тобто у кожному суспільстві існує 
певний спонтанний (ендогенний) порядок ніким навмисно не 
створений, як встановлена зсередини рівновага. Спонтанний 
порядок у багатьох відношеннях відрізняється від встановленого 
кимось порядку (екзогенного або штучного), який ґрунтується на 
ідеї ієрархічності суспільства та відносинах владарювання та 
підпорядкування. Штучний порядок завжди служить меті свого 
творця, у той час як спонтанний лише виконує певні функції, не 
переслідуючи певної мети. Формування спонтанних порядків є 
наслідком дотримання їх елементами певних правил поведінки 
без усвідомлення (чіткого формулювання) їх тими, хто їм 
підкоряється. Зокрема, наголошує Ф. А. Хайєк, реально у 
цивілізованих суспільства співіснують обидва типи порядку, 
причому їх не можна комбінувати довільно. За певних обставин ці 
два порядки можуть діяти одночасно, або змінювати один одного 
[4, с. 71]. Прикладом такої одночасної дії є співіснування 
звичаєвого права (або морально-етичних норм громадянського 
суспільства) і позитивного права.  

Можна говорити про те, що в певний час у певному суспільстві 
одночасно в уявній чи прихованій формі співіснують різні види 
права (правового порядку) — тобто паралельно існуючі правові 
реальності. При цьому панівним різновидом права (офіційно 
визнаним суспільством або державою правовим порядком) є той, 
який найбільше відповідає суспільним завданням, потребам та 
умовам життя суспільства або ж меті владарюючої верхівки, 
окремих груп інтересів, політичних партій і політичних лідерів. 
Саме тому, теза С. Дацюка про те, що «в Суспільному Договорі ми 
домовляємося про шлях, на якому ми будемо змінювати декілька 
політико-економічних та соціо-культурних моделей» фактично 
відкриває широкі можливості маніпулювання суспільною 
свідомістю за умови відсутності «червоної межі», встановленої 
нормами діючої Конституції. Ще одним небезпечним наслідком 
встановлення спонтанних порядків є дотримання певних правил 
поведінки без усвідомлення (чіткого формулювання) їх тими, хто 
їм підкоряється, а також наслідків реалізації таких правил 
поведінки. Зокрема, аналогічні деструктивні процеси відбулись у 
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ХХ столітті в європейських державах, що призвело до 
встановлення тоталітарних режимів, дії керівництва яких 
призвели до безпрецедентних багатомільйонних жертв. 

Також, С. Дацюк у своїй публікації «Суспільний договір — на 
обговорення» (Українська правда. 4 жовтня 2019) оприлюднив своє 
бачення процедури т. зв. «огромадження Суспільного Договору», 
яка «складається з п’яти основних процесів: 1) Натуралізація; 
2) Деюридизація; 3) Деполітизація; 4) Надконституційна позиція; 
5) Інституалізація громадської активності щодо Суспільного 
Договору в її продовженому процесному вигляді» [5]. Причиною 
необхідності «деюридизації Суспільного Договору» С. Дацюк 
вважає «нездатність» більшості юристів «мислити на рівні теорій 
права в стані спонтанного розвитку», щоб зрозуміти «необхідність 
творення нового права» коли «ми перезасновуємо Республіку». Він 
наголошує: «Суспільний Договір — це Договір колективності 
Громада-Республіка у вільному громадському праві, яке завжди 
відносно наявного світового права виступає як протоправо, тобто 
право, яке лише формується тут і зараз. Тобто огромадження як 
деюридизація означає таку послідовність дій: спочатку громада 
розробляє, дискутує, обумовлює Суспільний Договір, а потім 
юристи це унормовують, а політики соціалізують» [5]. На нашу 
думку, така позиція є цілком утопічною через низький рівень 
правової культури усіх прошарків сучасного українського 
суспільства. Зокрема, як зазначає С. Максимов, долю політико-
правових реформ, реформи судової системи, нормативно--
правових актів і інститутів багато у чому визначає правова 
культура. Від правової культури залежить, будуть вони діяти чи ні [6].  

Цілком слушною також вбачається думка Д. Пеци, що маючи 
правовий характер, громадянське суспільство сьогодні, як 
видається, є певним типом правової культури, що формує 
відповідну правову поведінку [7, С. 18]. Зокрема, як зазначає, І. 
Дмітриєнко, правова культура не залежить від права (в цьому 
контексті під правом розуміють насамперед юридичне право). … 
Правова культура з’являється не із документів — її там бути не 
може; правова культура з’являється із життя. Процес її становлення 
характеризується формуванням певних культурно-правових 
цінностей, сформованих певною національною часово-
просторовою дійсністю [8, с. 108]. Для функціонування в межах 
певної культури, наголошує С. Максимов, право повинно бути 
визнане як таке, що має в ній значення і цінність, тобто вимагає 
виправданості. На цей процес впливають специфічні риси 
національного характеру, певна система цінностей, а також 
пов’язані з ними особливості філософського світогляду. При цьому 
риси національного характеру і цінності, що поділяються 
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більшістю народу, можуть впливати як позитивно, так і негативно 
на засвоєння ідеї права і формування правової культури. 
Утруднюють формування правової культури українського народу 
певні риси: перевага емоційно-почуттєвого елемента над 
раціональним; індивідуалізм і прагнення до свободи; тенденції до 
взаємної боротьби, до руйнування власних і чужих життєвих 
форм, нестійкість волі через підвищену емоційність [6, c. 19; 20–21].  

Таким чином, визначальною засадою правового суспільства, як 
різновиду громадянського суспільства, є шкала правових 
цінностей, що були покладені в основу життя громадянського 
суспільства відповідно до рівня загальної і правової культури в 
різні часи і, які сформувалися в процесі еволюції правового 
світогляду суспільства під час трансформації моральності як 
конкретно-історичних систем норм і цінностей.  
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держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. Вип. 44. 
С. 105–110. 
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ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ  
ЯК ОДНА З ПЕРЕПОН, ЩО ГАЛЬМУЄ РОЗВИТОК 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

Громадянське суспільство намагається всіма можливими 
правовими заходами впливати на органи державної влади, 
спонукаючи їх належним чином виконувати свої основні 
повноваження. Але, кризовий стан держави та повільні реформи 
постійно поглиблюють конфлікт між громадянським суспільством 
і владою, що є небезпечним і становить загрозу для існування 
самої країни. До того ж, розвиток громадянського суспільства в 
Україні залежить від рівня правового нігілізму. Правовий 
нігілізм — напрям політично-правової думки, який відкидає 
соціальну цінність права і культивує негативне ставлення до 
нього. Належить до стійких і поширених виявів деформації 
правосвідомості населення. Може мати місце і в прямій, і в 
прихованій формі: від скептичного ставлення до права до повної 
зневіри у його реальних та потенційних можливостях [1, c. 42]. 

Україна є яскравим прикладом тієї країни, де правовий нігілізм 
дуже поширений. Після розпаду СРСР, у спадок Україна отримала 
юридично необізнаних громадян. До причин виникнення цього 
негативного явища в нашій країні вчені відносять наступне: 
Україна — це досить молода держава, яка створює свій 
політичний, соціальний, економічний та правовий курс; 
унеможливлення охоплення національним законодавством 
повністю сфери, яку воно повинно регулювати; наявність у 
законодавстві Україні нестабільності, суперечностей та 
швидкоплинності нормативно-правових актів; відсутність в 
Україні високого рівня правової культури, правової свідомості та 
правового виховання як у звичайних громадян, так і навіть у 
більшості людей при владі; неефективність механізму реалізації 
законів, що приймаються; звичайне незнання законодавства; 
значний рівень злочинності; дуже високий рівень корупції, що не 
дозволяє громадянам довіряти владі [2, с. 237]. 

В Україні правовий нігілізм має декілька форм прояву. По-
перше, на даний момент в національному законодавстві є досить 
розгалужена система нормативно-правових актів, які або 
суперечать один одному (колізії), або виключають один одного. Це 
приводить до того, що розуміння тих чи інших норм є двозначним 
і в теоретиків, і в практиків, оскільки обидві сторони трактують їх 
по-різному. Наслідком такого «хиткого» стану законодавства 
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можуть бути різні, категорично протилежні трактування певних 
норм, але всі вони будуть правильні, оскільки правова база не дає 
чіткого визначення самої норми та її розуміння. За цих умов 
існування суспільства виникає гостра потреба у підвищенні вимог 
до правотворчості (діяльність конкретних суб’єктів, яка спрямована на 
створення, зміну та скасування норм) та правозастосування (діяльність 
визначених владних суб’єктів, яка спрямована на прийняття рішення 
щодо впровадження норм на практиці).  

По-друге, правовий нігілізм в Україні проявляється через 
відсутність систематичності внесення змін до національного 
законодавства. Іде мова про те, що деяка частина законодавства є 
наскільки застарілою або неефективною, що було б доцільно її оновити.  

Ще однією формою правового нігілізму є прямі умисні 
порушення чинного законодавства, які на фоні тіньової економіки 
та політики, діяльності невидимих кланів та груп впливу чинять 
тиск як на суспільство, так і на владу. Зловмисники не бояться 
законів, вдало оминають їх. Загальне недотримання або 
невиконання юридичних норм, коли суб’єкти (громадяни, 
посадові особи, державні органи) не дотримуються вимог 
правових норм, прагнуть жити і діяти за «своїми правилами». 
Невиконання ж законів є ознакою безсилля влади. Також, формою 
правового нігілізму є конфронтація представницьких і виконавчих 
структур влади на всіх рівнях. Це свого роду «номенклатурний» 
або «елітарний» нігілізм, пов’язаний із «паралічем» влади, а будь-
які суперечки серед органів влади означають недосконалість 
права, закону. Тут поєднуються державний і правовий нігілізм, 
який дезорганізує норми управління, що склалися у суспільстві. І, 
нарешті, найпоширеніша форма правового нігілізму —
 порушення прав людини, таких як право на життя і здоров’я, 
честь, гідність. Слабка правова захищеність особистості підриває 
віру в закон, у здатність держави забезпечити порядок і спокій в 
суспільстві, захистити людей від злочинного посягання. Усе це 
поєднується з випадками порушення законності й представниками 
правоохоронних органів [3, с. 46–47]. 

Задля того, щоб покращити ситуацію в державі, слід 
застосувати деякі заходи, які допоможуть усунути або хоча б 
зменшити прояв правового нігілізму в Україні. Для цього 
необхідно: внести зміни до певних законів, що неможливо зробити 
без належної правової освіти, тому слід залучати до 
законотворчості науковців; підвищити авторитет державної влади, 
але в той же час давати змогу громадським організаціям впливати 
на політичне життя країни; поширювати правову пропаганду в 
засобах масової інформації, спонукати до розвивитку правового 
виховання в сім’ях; покращити правову освіту в школах та ВНЗ; 
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проведення профілактики злочинів, особливо у владній сфері; 
покращити систему соціального захисту державним службовцям, 
підняти заробітну плату, що забезпечить їм гідний рівень життя та 
унеможливить розвиток корупції, та встановити контроль за 
діяльністю держслужбовців; безкоштовно поширювати нормативні 
акти серед громадян, проводити правові лекторії та семінари [4, с. 194]. 

Отже, підбиваючи підсумки, слід зазначити, що правовий 
нігілізм повністю ліквідувати на сьогоднішній день, на жаль, 
неможливо. Але слід почати вживати заходи, щоб хоча б зменшити 
його прояв. Необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед 
громадян починаючи зі школи, що дозволить нашій державі, через 
деякий час, стати, нарешті, правовою з розвивинутим 
громадянським суспільством. Це створить умови для відродження 
суспільства та його безпеки, а також стане ключовою ланкою 
довіри між громадянами та державними інституціями. 
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TEISĖS ISTORIJOS VIETA TEISINIAME DISKURSE: 
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Від редколегії: Стаття професора кафедри публічного права 
Вільнюського університету, доктора суспільних наук Є. Г. Маховенка 
має назву «Місце історії права в правовому дискурсі: досвід юридичного 
факультету Вільнюського університету». Історія права потребує 
якісного методологічного оновлення. Традиційно домінуючий в історії 
права юридичний позитивізм робить акцент на вивченні права в його 
конкретних проявах, що заважає абстрагуванню і з’ясуванню розвитку 
права як єдиного феномена. Теорія права, що мала би це компенсувати, 
на певному етапі розвитку частково втратила свою всезагальність, 
набувши рис національної теорії права. Юридичний позитивізм, завдяки 
якому, утім, право колись вперше відокремилось від середньовічної 
схоластики і стало власне модерною наукою, на Заході поступово 
збагатився теоретичними напрацюваннями інших шкіл, тоді як у 
СРСР ідеологічне відстоювання позитивістських підходів загальмувало 
розвиток методології юридичної науки, зокрема, історії права. 
Приєднуючись до позиції Г. Дж. Бермана, автор зазначає, що вузький 
позитивістський погляд на право позбавляє представників інших 
гуманітарних наук можливості ефективно його вивчати, дуже обмежує 
значення права як складного соціального явища. 

Попри нові можливості, які дало відновлення незалежності Литви, 
позитивізм тривалий час ще домінував у історико-правовій науці, яка 
поринула в глибоку кризу. Автор демонструє це на прикладі доволі 
консервативних литовських підручників з історії права, які виходили 
впродовж 1990-х рр. Вказується на позитивну роль, яку зіграла стаття 
Й. Гальгінайтіса 2002 року, опублікована в журналі «Право», що 
видається юридичним факультетом Вільнюського університету. На 
підставі концепції автора було здійснено об’єднання курсів історії права 
Литви та зарубіжних країн. Соціологічний підхід дав змогу 
прослідкувати зародження права у додержавну добу, його походження 
напряму від суспільства. Все це значно розширило предмет історії права, 
хоча назва науки і навчальної дисципліни лишилась незмінною. Автором 
спростовується думка, що такі радикальні зміни є «заколотом» проти 
теорії права. Передусім він доводить, що говорити про примат теорії 
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права над його історією не слід, адже історія права може впливати на 
теорію. Правовий позитивізм ХІХ ст. сформувався на основі досягнень 
історії права. Коли теорія права «загальмовується» чи «зупиняється», 
історія права може випереджати розвиток теорії.  

Історики права з Вільнюського університету наголошують на 
неперервності та певній однорідності історії права як постійного 
якісного росту права, що має початок, але не має кінця. Історія права є 
мандрівкою, у якій беруть участь усі народи. У цій мандрівці насправді 
немає етапів чи зупинок, немає чийогось особливого шляху. При 
виникненні нових правових форм старі форми не відмирають повністю, 
а у вигляді своєї, за влучним висловом автора, «резервної копії» 
лишаються частиною правової реальності. Саме такою мала би бути 
історія права у майбутньому, утім, достатнього запиту саме на таку 
очищену історію права у суспільстві поки що немає, і ця ситуація має 
бути змінена з огляду на об’єктивні потреби.  

У ході викладання історії права слід продемонструвати зв’язок 
чинного та існуючого законодавства. Студент має розуміти, що чинне 
право пов’язане не лише з сучасністю, а є сформованим тисячолітньою 
працею предків. Таким чином, історія права набуває суто практичного 
значення. При її вивченні важливо думати не про дати, події, факти і 
назви правових актів, а розуміти алгоритм вирішення суспільних 
проблем правовими засобами, осягнути логіку суб’єктів правотворчості 
й правозастосування.  

Автор вважає такий підхід до викладання історії права 
продуктивним також з огляду на потребу прищеплення молодому 
поколінню юристів європейських цінностей демократії, рівності, 
верховенства права, поваги до особистості і прав людини, зокрема, прав 
меншин. Якщо цінності ЄС і всієї західної правової традиції будуть 
домінувати в умах юристів, то буде майбутнє і у самої цієї традиції, 
так само, як і у правової системи ЄС та незалежної Литви. 

Ключові слова: історія права, юридичний позитивізм, соціологія 
права, європейські цінності. 

 
XXI a. pirmąjį dešimtmetį sparčiai plėtojantis Lietuvos teisei, ypač 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos ir NATO valstybe nare, kilo poreikis 
iš naujo apmąstyti teisės istorijos vietą teisiniame diskurse, jos 
vaidmenį formuojant būsimojo teisininko profesinę sąmonę, ugdant 
pilietiškumą, klojant pilietinės visuomenės ir demokratijos pamatus. 

Istoriškai susiklosčiusią teisės tyrinėjimo ir dėstymo šakiniu, 
geografiniu ir chronologiniu principais praktiką nesunku suprasti —
 pasirinkus tam tikros šakos, šalies ar epochos teisę, apsiribojus tam 
tikra problematika ir įsigilinus į tam tikrus klausimus, lengviau pasiekti 
apčiuopiamą rezultatą. Vis dėlto mokslo ir mokymo sumetimais teisę 
suskirsčius į tam tikrų šakų, šalių, laikotarpių teisę, kilo rizika prarasti 
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teisės, kaip bendro socialinio reiškinio, vaizdą ir teisės raidos, kaip 
vientiso ir nepertraukiamo proceso, suvokimą. 

Ilgą laiką pagrindinė minėtosios rizikos valdymo priemonė buvo 
teisės teorijos mokslas ir atitinkama akademinė disciplina, kurioje teisė 
buvo aptariama atskirai nuo konkrečios galiojančios nacionalinės ar 
transnacionalinės teisės. Teisės istorija prie to prisidėdavo tik iš dalies, 
nes pati buvo suskaidyta į tam tikrų kraštų ir epochų teisę. Tačiau XXI 
a. išleisti teisės teorijos vadovėliai [1, 2, 3, 4, 5] parodo, kad šis mokslas 
įgijo daug nacionalinės teisės teorijos, orientuotos į Lietuvos teisinės 
sistemos realijas, bruožų. Teisės teorija yra iš dalies praradusi bendrąjį 
pobūdį ir pateikia, pavyzdžiui, ne abstrakčias ir universalias įstatymo ir 
įstatymų leidybos bei teisėkūros definicijas, o jų nacionalinę 
interpretaciją, vadinasi, tiria ne teisę per se, o aktualią, mūsų valstybėje 
galiojančią, teisę. Be to, dar pastebima pernelyg didelė teisinio 
pozityvizmo įtaka teisės teorijos mokslui. 

Be abejo, teisės istorijos tyrėjas turi su pagarba žvelgti į teisinį 
pozityvizmą, nes tapęs bendrąja europietiška teisės istorijos 
metodologija, teisinis pozityvizmas pirmąkart užtikrino kryptingus, 
nuoseklius ir rezultatyvius istorinio teisės paveldo tyrimus. Galima 
teigti, kad tik patekęs į teisinio pozityvizmo aplinką teisės istorijos 
mokslas atitrūko nuo viduramžių scholastikos ir tapo moderniu 
mokslu. Teisinis pozityvizmas konkuravo su kitomis mokyklomis ir 
įrodė savo reikalingumą, tačiau kiekviena mokykla pamažu sensta. 
Daugumoje Vakarų teisės tradicijai priklausančiose šalyse teisinio 
pozityvizmo egzistavimą pratęsė modernizavimas, t. y. jo teiginių 
išplėtojimas perimant tam tikrus dalykus iš alternatyvių mokyklų arba 
net su jomis susiliejant ir sudarant mišriąsias mokyklas (pavyzdžiui, 
trečioji pozityvizmo banga, arba neopozityvizmas), tačiau Lietuvai po 
1940 m. primesta teisinį pozityvizmą suabsoliutinusi sovietinė 
ideologija nutraukė ir ilgam sustabdė jo raidą. Sovietmečio teisės 
istorijos mokslo atstovai Lietuvoje aklai vadovavosi teisės teorijos 
mokslu (pastarasis net buvo paskelbtas metodologiniu visų kitų teisės 
mokslų, įskaitant teisės istoriją, pagrindu), todėl pateko į gilią krizę. 

Anot H. J. Bermano, teisės istorijos vizija, susijusi su pozityvistiniu 
požiūriu į teisę, yra ribota ir glaudžiai susijusi su daugiau ar mažiau 
nutolusia praeitimi ir atskira tauta. Tai gali būti net ne istorijos, o tik 
laikinos politikos ir vyraujančių vertybių vaizdas. Pernelyg siauras 
požiūris į teisę atima iš istorikų, politologų, sociologų, filosofų 
galimybę ją rezultatyviai studijuoti. Jeigu teisė būtų vertinama tik kaip 
normos, procedūros ir formalumai, ji visai nedomintų kitų socialinių ir 
humanitarinių mokslų atstovų, kurie dėl to netektų vieno iš 
turtingiausių šaltinių, padedančių geriau perprasti tiriamus dalykus. 
Būtina vengti teisės siaurinimo iki kokiam nors darbui atlikti reikalingų 
techninių įgūdžių, teisės atskyrimo nuo istorijos, visos teisės 
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tapatinimo su nacionaline teise ir visos teisės istorijos tapatinimo su 
nacionaline teisės istorija, taip pat kurti mokslą, apimantį visas 
tradicines mokyklas ir kartu peržengiantį jų ribas [6, p. 12]. 

1990 m. atkūrus nepriklausomybę ir atsitraukus sovietmečio 
ideologijai, susiklostė palankios sąlygos teisės istorijos tyrėjams 
pakeisti teisinį pozityvizmą kitu, teisės istorijai priimtinesniu teisės 
mokymu. Tačiau dėl įvairių priežasčių šios paieškos užsitęsė ir į XXI 
amžių teisės istorija įžengė išgyvendama rimtą krizę. 2002 m. išleisti 
Lietuvos teisės istorijos [7] ir Užsienio teisės istorijos vadovėliai [8], 
akumuliavę ir koncentruotu pavidalu pateikę akademinei visuomenei 
teisės istorijos mokslo pasiekimus ir pristatę jo aktualią būklę, 
metodologiniu požiūriu nieko nesiskyrė nuo 1997–1998 m. vadovėlių 
[9, 10], o pastarieji rėmėsi teisiniu pozityvizmu ir siūlė visuomenei labai 
konservatyvią teisės viziją. 

Pozityvią vaidmenį teisės istorijos mokslo ir studijų atžvilgiu 
suvaidino J. Galginaičio straipsnio publikavimas 2002 m. Vilniaus 
universiteto žurnale «Teisė» [11] ir Vilniaus universitete 2005 m. 
įgyvendintas Lietuvos teisės istorijos ir Užsienio teisės istorijos studijų 
dalykų sujungimas į konsoliduotą Teisės istorijos kursą. Pasinaudojus 
sociologine teisės samprata, dar prieš atsirandant valstybei pavyko 
išvesti teisę iš visuomenės ir parodyti jos augimą, taip pat gerokai 
išplėsti teisės istorijos mokslo objektą — pereita nuo pozityviosios 
teisės istorijos prie teisinės sistemos, susidedančios iš teisėkūros, 
jurisdikcijos ir jurisprudencijos posistemių, istorijos, nors tai nepakeitė 
nei mokslo, nei studijų dalykų tradicinių pavadinimų, kuriuose liko 
žodžiai «teisės istorija». 

Tačiau lemiamą reikšmę turėjo H. J. Bermano mokymo apie Vakarų 
teisės tradiciją pasirinkimas ir įtvirtinimas kaip teisės istorijos mokslo 
paradigmos (mums paradigma yra tai, ką «lipdo» akademinė 
bendruomenė; savo ruožtu akademinė bendruomenė susideda iš 
žmonių, kurie «lipdo» paradigmą. Paradigma yra glaudžiai susijusi su 
tam tikromis sąvokomis, kaip antai teorija, doktrina, mokykla, 
koncepcija, pasaulėžiūra, vizija. Savo apimtimi paradigma yra daugiau 
nei teorija, bet mažiau nei pasaulėžiūra. Mums paradigma yra svarbi 
tuo, kad tarsi formatuoja problemą ir pasiūlo jos sprendimo maketą ar 
matricą [12]). 

Galbūt tai atrodo kaip «sukilimas» prieš teisės teoriją, tačiau, mūsų 
nuomone, teigti, kad teisės teorija yra «motina», o teisės istorija — jos 
«dukra», mūsų nuomone, reikštų pernelyg supaprastinti jų sąsają. 
Teisės istorija yra toks pat metodologinis mokslas kaip ir teisės teorija. 
Daugelis teisės teorijos teiginių atsirado tik dėl to, kad buvo atskleisti 
tam tikri teisės istorijos faktai, kurie buvo interpretuoti, buvo nustatyta 
jų tarpusavio priklausomybė, raidos dėsningumai, o vėliau ši medžiaga 
tapo teisės teorijos dalimi. Pastaroji gauna iš teisės istorijos ne kažkokių 
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pavyzdžių, iliustruojančių jos teiginius, o medžiagą savo «kūnui» 
konstruoti ir maitinti (juk ir XIX a. teisinis pozityvizmas susiformavo 
teisės istorijos mokslo laimėjimų pagrindu). Teisės istorija iš dalies 
formuoja teisės teoriją, veikia jos raidą ir suteikia kryptį. Sulėtėjus ar 
sustojus teisės teorijos pažangai, teisės istorija turėtų ne vilktis iš 
paskos, o pralenkti ją ir «pavėžėti» kitų teisės mokslų atžvilgiu. 

Tarp teisės istorijos, teisės teorijos ir įvairių šakinių teisės mokslų ir 
studijų dalykų nėra priešpriešos ta prasme, kad visų teisės tyrimų 
objektas iš esmės yra tas pats — teisė, tik vienais atvejais teisė tiriama 
daugiausia perspektyviuoju (numatomas teisės augimas, apibrėžiami 
pageidautini rezultatai, nustatomi siektini idealai — teisės teorija, teisės 
filosofija), kitais — aktualiuoju (dabartinė teisės padėtis kaip to augimo 
rezultatas — konstitucinės, baudžiamosios, civilinės teisės mokslai ir 
kt.), trečiais — retrospektyviuoju požiūriu (genezė, ankstesnė situacija, 
raidos dėsningumai ir tendencijos — teisės istorija). 

Šiuo momentu Vilniaus universiteto Teisės fakultete dirbantys 
teisės istorijos tyrėjai remiasi įsitikinimu, kad istorija yra teisės 
augimas, kopimas į aukštumas, vykstantis ir dėl pokyčių visuomenėje, 
ir dėl vidinių teisinės sistemos egzistavimo dėsnių. Tas augimas buvo, 
yra dabar ir bus ateityje tol, kol egzistuos pati teisė, nes istorija yra teisės 
savybė. Ši istorija yra vientisas nepertraukiamas procesas, neturintis 
spragų ir nežinantis pertraukų, turintis pradžią, bet dar neturintis 
pabaigos. Tai ilga «kelionė», į kurią anksčiau ar vėliau vyko visos 
tautos.  

Šią bendrą tautų «kelionę» įmanoma aprašyti nepateikiant nei datų, 
nei vietovardžių, nei asmenvardžių, neišvardijant įstatymų ar rinkinių, 
t. y. nesiejant su konkrečiomis tautomis, kraštais ir laikotarpiais. Tai 
būtų pasakojimas apie vieną iš kitos kylančias teisės sąvokas, 
besiformuojančius teisės institutus, susijungiančius į dar didesnius 
teisės padalinius, steigiamas teisėkūros ar teisės taikymo institucijas, iš 
tam tikrų idėjų kylančias ir besiplečiančias teisines mokyklas, teorijas ar 
koncepcijas — »grynasis» arba «idealusis» teisės istorijos mokslas, 
susiliejantis su teisės teorija į mokslą, kuriam dar nėra pavadinimo. 
Tačiau šiuo momentu visuomenėje vargu ar yra tokios išgrynintos 
teisės istorijos paklausa. Kol kas mums visiems būtų lengviau pažinti 
šią «kelionę» suskirsčius ją į tam tikrus etapus, pažymėjus «sustojimus» 
(esminius tesės lūžius, vartojant H. Bermano terminiją — »teisines 
revoliucijas») ir pateikus konkrečių nagrinėjamų dalykų pavyzdžių bei 
padarius nuorodų į tam tikrų tautų, kraštų ir epochų teisę. Galima 
teigti, kas jau pavyko «atitraukti» teisės istoriją nuo bendrosios 
istorijos, kuri iš esmės yra nacionalinė (tautos ar krašto istorija, susijusi 
su konkrečiu valstybingumu ir periodizuojama atsižvelgiant į to 
valstybingumo raidą) ir padaryti ją transnacionaline (teisės kaip 
bendrojo socialinio fenomeno) istorija, tačiau dėl «iliustravimo» 

 47



pavyzdžiais iš nacionalinės teisės istorijos ir nuorodų į konkrečią teisę, 
ši vizija dar netapo «grynąja» teisės istorija. 

Teisės istoriją suvokdami kaip tam tikriems dėsniams pavaldų 
įprasmintą teisės patekimą į kokybiškai vis aukštesnę pakopą, 
vykstantį teisinių sistemų pliuralizmo, koegzistavimo, 
bendradarbiavimo ir konkuravimo sąlygomis, tyrėjai teigia, kad kartą 
sukūrusi teisę, visuomenė jos jau nebepraranda, nes nuo atsiradimo iki 
mūsų dienų teisė buvo ir yra veiksmingas socialinis reguliatorius. 
Kiekvieno tipo teisė išauga iš ankstesnio tipo teisės ir kiekviename 
krašte visuomenė, «startavusi» su pirmojo tipo teise, paeiliui pasiekė 
arba pasieks antrojo, trečiojo bei ketvirtojo tipo teisę. Kartą sukurti 
konkretūs teisiniai mechanizmai ir procedūros neprarandami, jie 
nuolat atnaujinami, o nebereikalingi šalinami iš apyvartos, bet lieka 
kaip atsarginiai — prireikus juos galima atkurti (tos pačios formos ar 
modernizuotus) — jų «taupyklė» yra nieko nepamirštantis ir viską 
saugantis teisės mokslas. Dichotomija galiojusioji teisė — galiojančioji 
teisė negali būti interpretuojama kaip mirusioji teisė — gyvoji teisė, nes 
galiojančioji yra dabartinė, o galiojusioji — ankstesnė tos pačios 
gyvosios teisės būklė. 

Laikant teisės augimo viziją bendrąja teisės istorijos mokslo 
paradigma, teisę galima surūšiuoti pagal jos kokybinius požymius, 
apibūdinančius tiek turinį, tiek formą. Kokie yra šie požymiai ir kiek jų 
yra, kurie iš jų yra svarbesni, kiek jų tam tikroje teisėje reikia atskleisti 
tam, kad būtų konstatuotas jos priklausymas konkrečiam teisės tipui? Į 
šiuos ir kitus klausimus turėtų atsakyti teisės tipologiją kuriantis 
tyrėjas. Toks rūšiavimas yra sunki mokslo problema, o jo rezultatai 
visada turi ir šalininkų, ir oponentų. 2013 m. pasirodęs teisės istorijos 
vadovėlis [13] buvo pirmoji Lietuvoje integruota (Lietuvos ir užsienio) 
teisės retrospektyva, pateikta remiantis kokybinio teisės augimo, 
istorinių teisės tipų kaitos ir teisinės sistemos posistemių sąveikos 
vizija. 

Nors pirmykštės lygybės (kai elgesio taisyklės yra bendros visiems 
tam tikro kolektyvo (genties, valsčiaus bendruomenės ir kt.) nariams), 
luominės lygybės (kai normos yra bendros visiems tam tikro luomo 
nariams), pilietinės lygybės (kai teisės normos yra bendros visiems tam 
tikros valstybės piliečiams (o tam tikros normos yra bendros ir visiems 
žmonėms)) ir visuotinės lygybės (kai teisės normos yra bendros visiems 
žmonėms nepriklausomai nuo jų pilietybės) teisės tipų kaitos vizija jau 
yra nusistovėjusi, definicijų «išgryninimas» ir geresnės terminijos 
paieškos tebevyksta. 

Dėstant teisės istoriją svarbu parodyti galiojančios ir galiojusios 
teisės sąsają, įprastų teisės kategorijų atsiradimą ir raidą, pabrėžti 
skirtingų teisinių sistemų sąveiką. Studentai turėtų suprasti, kad teisės 
sistemos nebuvo ir nėra izoliuotos, kad galiojanti teisė yra paveldas, 
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kuriam sukurti prireikė žmonijos (ne tik teisininkų, ir ne tik tėvynainių) 
kelių tūkstantmečių triūso, ir kad šis paveldas turi ne tik 
fundamentaliąją, bet ir taikomąją vertę. Studijuojant teisės istoriją 
svarbu ne mintinai iškalti datas, įvykius, teisynų pavadinimus ir kitus 
faktus, o suprasti tuo metu praktikuotą visuomenės problemų 
sprendimo teisinėmis priemonėmis algoritmą, teisėkūros ir teisės 
taikymo subjektų, teisinių santykių dalyvių logiką. 

Dėstant teisės istoriją itin svarbu teikti medžiagą nuosekliai ir 
nepertraukiamai. Būtina stengtis, kad kiekvienas naujas klausimas būtų 
susijęs su jau aptartaisiais, kiekviena nauja sąvoka būtų kildinama iš 
anksčiau perprastųjų. Turime laikytis kiekvieno instituto atsiradimo 
nuoseklumo, paisyti jo vietos bendrajame teisės raidos procese (antai 
teismo precedentas atsirado vėliau nei norminė sutartis, bet anksčiau 
nei norminis teisės aktas, todėl nagrinėtinas kaip trečioji iš penkių 
aptariamųjų teisės normų formų). Pabrėžtinos teisės institutų 
atsiradimo priežastys, teisėkūros subjektų tikslai ir motyvai. 
Pavyzdžiui, svarbu suvokti, dėl ko atsirado teismas, kaip šalia 
kompensacijos nukentėjusiajam atsirado bauda valstybei, kam prireikė 
hipotekos, nors jau buvo turto įkeitimo institutas. 

Kaip studijų dalykas teisės istorija augina specialistą, prisideda prie 
bendrųjų ir profesinių kompetencijų formavimo ir tobulinimo. Kaip 
mokslas teisės istorija ne tik užtikrina atitinkamų studijų kokybę, bet ir 
nukreipia dėmesį į kur kas platesnę auditoriją, orientuojasi į 
pasaulėžiūros formavimą, bendrosios erudicijos, kūrybingos ir nuolat 
tobulėjančios asmenybės, pilietinės visuomenės ir demokratinės 
Lietuvos valstybės nario ugdymą. Baigęs universitetinės teisės studijas, 
jaunas specialistas šį darbą toliau dirba savarankiškai, nes teisės, kaip ir 
kitų mokslų, mokomasi visą gyvenimą. Europos Sąjunga yra bendrija, 
grindžiama teisės principais, o jos vertybės sudaro patį jos gyvavimo 
pagrindą. Šios vertybės yra pagarba žmogaus orumui, laisvė, 
demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, 
įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Šios vertybės yra 
bendros valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje 
vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, 
solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė (ES sutarties 2 str.). Universitete 
sukauptas žinių bagažas ilgainiui sensta, bet jei mokslininkų ir 
dėstytojų pagalba teisininko sąmonėje yra įsitvirtinę ES ir visai Vakarų 
teisės tradicijai būdingi teisės principai ir vertybės, jis deramai spręs 
kylančias problemas. Šiems principams bei vertybėms įsitvirtinus 
kiekvieno piliečio sąmonėje, bus užtikrinta tiek Lietuvos, tiek Europos 
Sąjungos, tiek ir Vakarų teisės tradicijos ateitis. 
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TEISĖ YRA LABIAU MOKSLAS AR AMATAS:  
KOKS TURĖTŲ BŪTI TEISININKŲ  
MOKYMAS UNIVERSITETUOSE? 

Від редколегії: Стаття викладача кафедри публічного права 
юридичного факультету Вільнюського університету (Литва), доктора 
юридичних наук Д. Валанчіенє, що друкується в цій збірці литовською 
мовою, має назву: «Чи є право більшою мірою наукою чи ремеслом: яким 
має бути навчання юристів в університетах». Авторка звертає увагу 
на те, як вже у ХІХ столітті в часи небувалого розквіту юридичної 
науки загострився спір про ненауковість юриспруденції. Утім, з 
наведеної на початку статті цитати Г. В. Ф. Гегеля можна зрозуміти, 
що ремеслом право робить не стільки брак науковості, скільки 
корпоративна позиція спільноти юристів-практиків, що оберігають 
знання про право від сторонніх осіб, тоді як наука тяжіє до того, щоб 
бути надбанням усього суспільства.  

Знову це саме питання постає перед нами сьогодні. В умовах 
глобалізації розмиваються кордони, як державні, так і міждисциплінарні. 
«Ремісничий» характер юриспруденції ускладнює її інтеграцію до 
світової науки і робить її дещо незрозумілою. Так само в системі 
університетської освіти домінує підхід, що більшою мірою орієнтований 
на практику, тобто на право як ремесло. Науковці, які сумніваються в 
науковості права, виходять у своїх міркуваннях із застарілого розуміння 
науки як феномену або із сучасного стану юриспруденції, що не 
обов’язково відображає її об’єктивну природу. Розглянувши ключові 
позиції різних вчених, авторка приходить до висновку, що 
юриспруденція насамперед є наукою. Саме з пріоритету наукового 
характеру права слід виходити при підготовці майбутніх юристів. 
Коли студент навчається на юридичному факультеті, то ще невідомо, 
чи буде він юристом-практиком чи науковцем. Авторка зазначає, що 
хоча світ змінюється, в ньому завжди буде місце для хорошої юридичної 
науки і хорошої юридичної практики. Добрий практик завжди має 
розвинене відчуття реальності та моралі, тоді як добрий науковець має 
логічне і фактологічне розуміння реальності, а також своє бачення, як її 
можна змінити. Разом з тим освіта, побудована на наукових засадах, дає 
змогу розвинути світогляд і сформувати ціннісні орієнтири 
майбутнього фахівця, допомогти йому знайти себе в професії, дати 
інструменти для постійного самовдосконалення і прийняття рішень зі 
складних питань у світі, який змінюється.  

Ключові слова: юридична наука, юридична практика, юридична 
освіта, юридичне ремесло, міждисциплінарність.  
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Įvadas 

Dar 1887 m. Harvardo Universiteto Teisės fakulteto dekanas 
C. C. Langdell yra pasakęs, kad, jeigu teisė nėra mokslas, tai ji yra 
amato rūšis, ir jos praktikos perdavimas turi būti paliktas tiems, kurie 
užsiima praktika [1], o, pasak G. W. F. Hegel, teisininkų luomas, ypač 
išmanantis įstatymus, dažnai šitai laiko savo «monopoliu» ir 
prašalaičiui neleidžia kištis į jo profesiją [2]. 

Šiandien pasaulis yra pokyčių laikotarpyje, keičiasi vertybės, 
požiūriai, mąstymo paradigmos. Nors šios abejonės kyla jau daugybę 
metų, tačiau ir šiomis dienomis prie to yra sugrįžtama ir neišvengiamai 
yra abejojama, ar teisė yra tikrai mokslas. O gal teisė yra tik gerai 
išvystyta profesija ir amatas? Koks turėtų būti teisininkų mokymas 
universitetuose? Šių klausimų kėlimas yra pirmiausiai labai svarbus 
teisės mokslininkams, nes, jeigu kyla abejonių, ar teisė yra panaši į 
mokslą, ar amatą, teisės mokslininkai vis labiau praranda savo 
mokslinį «svorį». O tuo pačiu tokie klausimai įtakoja visas teisės sritis. 
Jeigu teisė nuolat praras savo mokslinį «svorį» ir kitų pagarbą, ji 
netobulės, taps vis labiau dogmatinė ir sustojusi vienoje vietoje. O tai 
įtakos ir daugybę kitų problemų. Šiuolaikiniame mokslo pasaulyje 
tarpdiscipliniškumas yra labai svarbus naujojo mokslo bruožas, 
skatinantis «atsiverti» visus mokslus, «griauti sienas» tarp jų. Skirtingų 
mokslų atstovai, siekdami didesnio pažinimo, supranta, kad 
nebeužtenka apsiriboti ir ieškoti atsakymų tik savo srityje.* 
O teisininkų ruošimas universitetuose susiduria su naujais iššūkiais 
šiuolaikiniame besikeičiančiame pasaulyje. 

Šio straipsnio tikslas — išanalizavus mokslinę literatūrą, atsakyti į 
klausimus, ar teisė labiau panaši į mokslą, ar amatą, ir, kaip turėtų būti 
ruošiami teisininkai universitetuose. 

Metodai: konceptuali, sisteminė mokslinės literatūros analizė, 
lyginimas apibendrinimas. 

1. Ar teisė yra labiau mokslas ar amatas?  

Teisė paprastai yra susiskaldžiusi į mokslinę (fundamentaliąją) ir 
praktinę (taikomąją). Toks susiskaldymas prisideda prie teisės 
moksliškumo problemų. Štai E. Mackuvienė pastebi, kad «diskursuose 

                                                           
* Apie tai daugiau žr. VALANČIENĖ, D. Naujojo – sudėtingųjų dinaminių 
sistemų – mokslo įtaka teisės mokslui. Teisė, 2011, t. 78, p. 197–210; 
VALANČIENĖ, D. Teisės mokslas ir kiti mokslai: šiuolaikiniai 
tarpdiscipliniškumo atspindžiai. Future of Science from the juridical prospects. 
Collection of academic works. Materials of the IX International young scholars’ 
juridical conference (Kyiv, December 5, 2018) for 100 years of the National 
Academy of Sciences of Ukraine, p. 33–39; VALANČIENĖ, D. Teisės mokslo 
tarpdiscipliniškumas empiriniu požiūriu. Teisė, 2019, t. 112, p. 91–106. 
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apie teisės prigimtį, teisinės veiklos esmę arba teisės moksliškumą yra 
pakankamai ryškios dvi tendencijos: pirmoji — teigti, kad teisinės 
veiklos specifiką, teisės esmę yra pajėgūs nusakyti tik teisininkai 
praktikai, antroji — manyti, kad tik metafizinis, metateorinis požiūris 
yra tinkamas siekiant atskleisti teisės esmę, prigimtį, teisės 
dėsningumus» [3]. G. Gretton pastebėti, kad teisės praktikai dažnai 
teisės mokslininkų nelaiko «tikraisiais» teisininkais. Tačiau, pasak jo, 
teorija ir praktika — tai klaidinga dichotomija [4]. Štai K. Lewin tai 
patvirtina teigdamas, kad, kai originalūs teisiniai moksliniai tyrimai 
padarys «proveržį», tada teisiniai tyrimai turės didesnę svarbą nei 
tyrimai, kurie tik imituoja arba numato teisinę praktiką. Praktika gali 
greitai padaryti pranašumą ir aktualumą teisinei praktikai, tačiau 
teorija gali padaryti gerokai didesnį poveikį teisės praktikai per ilgesnį 
laiką [5]. 

B. G. Scharffs yra pasakęs, kad teisė dažniausiai yra suprantama 
kaip amatas. Pasidomėjus amatų tradicijomis, tokių kaip dailidės, 
puodžiaus, siuvėjo ir t. t. galime išmokti įdomių dalykų ir apie teisės 
amatą [6]. XX a. pr. T. Veblen tvirtino, kad «teisės fakultetai 
universitetui tinka ne daugiau nei šokiai [7]. Dar 1848 m. J. Kirchman 
[8] yra pasakęs, kad teisiniai tyrimai yra beverčiai, nes siekia ne atrasti 
bendras tiesas, bet tik susikoncentruoja į esamą teisinę sistemą. 
Abejojančių teisės mokslo moksliškumu yra visuose istoriniuose 
etapuose, tačiau šių abejonių galimos priežastys: teisės mokslas vis dar 
siejamas su modernizmu; teisės mokslo uždarumas; didelis atotrūkis 
tarp mokslininkų ir praktikų; teisės mokslo praktiškėjimas, atsiribojant 
nuo fundamentalių teorinių problemų sprendimo, teorijų kūrimo ir t. t.; 
paties požiūrio į mokslą apskritai ir jo galimybes nekeitimas [9]. M. M. 
Siems pabrėžia, kad reikia skatinti bendradarbiavimą tarp atskirų 
disciplinų [10]. Tik keisdami požiūrį į patį mokslą apkskritai, kitomis 
akimis, kada mokslai atsiveria, naudoja įvairias metodologijas, jungiasi 
į bendrus tyrimus, susitelkia, tik tada galėsime pakeisti požiūrį ir į teisės 
mokslą. Šie procesai pasaulyje vis labiau vyksta, vis labiau griūva «sienos» 
tarp mokslų ir jie vis labiau atranda bendrų sąlyčio taškų [11, 12]. 

2. Koks turėtų būti teisininkų mokymas universitetuose? 

Teisininkų mokymas yra kritikuojamas apie šimtą metų teisinėje 
mokslinėje literatūroje [13]. Ir šiandieniniame pasaulyje galime rasti 
pasisakymų apie teisininkų mokymo krizę [14, 15]. Ruošti studentus 
būti savo srities specialistais nėra tas pats, kas ruošti juos būti 
mokslininkais. Praktinės srities atstovų žvilgsniu, būti sėkmingu 
mokslininku — tai reiškia pakeisti praktiką reikšmingu būdu. Taigi 
mokslininkai nukreipiami tai pačiai praktikų «auditorijai». Daugelio 
teisės fakultetų tikslas yra paruošti teisininkus, bet ne mokslininkus. 
Tiesa yra tai, kad pabaigę studijas, studentai yra «išmokę teisę», o tai 
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yra «įgūdžių rinkinys» praktikai, o ne galimybė dalyvauti 
«moksliniame gyvenime». Taigi galima pastebėti, kad paprastai yra 
didžiulė praraja tarp mokslo ir praktikos, o, kaip pastatyti «tiltą» tarp 
jos, reikia laiko ir tiek teisininkų praktikų, tiek mokslininkų noro. 
Galbūt iš tiesų kiekvienas praktikas neturi būti mokslininkas, tačiau 
studijuodamas universitete, kiekvienas praktikas turi pajausti «mokslo 
dvasią», o ne tik praktinius dalykus ir aspektus, todėl dažnai ir gali 
pasirodyti, kad teisė labiau panaši į amatą. Negalima suabejoti, kad 
kiekvienas būsimas teisininkas privalo universitete įgyti mokslinio 
metodo pagrindus, kurie leistų jam atlikti taikomuosius tyrimus ir taip 
kelti savo profesinę kompetenciją. Taigi, teisininkų mokymas 
universitetuose turėtų susitelkti ne tik į teisines taisykles.  

Paprastai teisininkai yra mokomi, kaip teisiškai mąstyti 
sudėtingose praktinėse situacijose, tačiau dažnai užmirštama, kaip 
galima ir yra svarbu panaudoti etinius ir socialinius gebėjimus [16]. 
Taip pat turėtų būti mokoma sumanumo ir jautrumo [17], moralinės 
patirties [18], teisės suvokimo, pažymint metodologinę ir 
epistemologinę įvairovę [19] ir mokoma studentus mąstyti patiems 
[20]. C. Menkel-Meadow [21] teigia, kad teisininkų mokyme 
svarbiausias aspektas yra problemų sprendimo gebėjimai, kurie yra 
susiję su šiais aspektais: sąžiningumu, taika, sprendimų priėmimu, 
lyderyste, kūrybiškumu, bendradarbiavimu ir valdymu. S. Cacesse [22] 
teigia, kad, kalbant apie teisės studijų pokyčius, pirmiausiai, reikia 
akcentuoti «barjerų» mažinimą tarp skirtingų disciplinų (vertybės ir 
principai turi tarp jų cirkuliuoti), atsiverti naujoms paradigmoms, 
mokyti studentus įvairiausių socialinių mokslų tiesų ir istorijos, atverti 
nacionalines sienas ir akcentuoti studentams pasaulinį vaizdą tiek 
institucijų, tiek teisinės kultūros, tiek teisės mokslo įvairiausių aspektų. 
Teigiama, kad yra pats laikas «pasiduoti» teisiniam nacionalizmui. 

Būtų galima pateikti vieną iš šiuolaikinių tarpdisciplininių judėjimų 
pavyzdžių, kuris akcentuoja «geresnių teisininkų formavimą», 
analizuojant literatūroje aprašomas amžinąsias žmogiškąsias 
problemas — teisės ir literatūros judėjimą. Šis judėjimas  
«atneša» žmogiškąjį elementą į teisę ir praturtina tesininkų ruošimo 
procesą [23]. Kalbant apie teisę literatūroje, galima būtų suklasifikuoti 
įvairiausiais aspektais literatūros kūrinius, kuriuose galime rasti ir 
teisinių reiškinių*. 

Labai yra svarbu yra tai, kad teisė ir teisininkai yra tokie, kokius 
juos padaro teisės mokyklos [24]. Nuo to, kaip studentai bus ugdomi 

                                                           
*
 Pavyzdžiui, kalbant apie teisingumą, pravartu būtų pasiskaityti literatūros 

kūrinių: «The Apology (the trial of Socrates)», «The Merchant of Venice», «The 
Brothers Karamazov», «Inherit the Wind», «The Ox-Bow Incident», «Jugment at 
Nuremberg».  
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priklausys teisės mokslo ateitis. Universitetai neišvengiamai turi 
atspindėti «mokslo dvasią». Todėl teigti, kad teisė yra ne mokslas yra 
klaidinga ir labai neapsvarstyta. Teisė yra labai rimtas mokslas. Amato 
bruožas lieka labiau praktiniuose aspektuose, bet ir to nereikėtų 
pernelyg atskirti nuo mokslo, nes kiekvienas geras praktikas turi gerai 
būti išstudijavęs teorinius, mokslinius dalykus, besimokydamas 
universitete. Tik problema, ar universitetas labiau ruoš teisininkus 
amatininkus ar platesnio požiūrio ir gero mokslo kultūra 
«apsiginklavusius» teisininkus. Gero mokslo nereikia bijoti, nes tik gera 
teorija ir mokslas suteiks paţangos praktikai. Studentus reikia mokyti 
fundamentaliųjų dalykų, kurių jiems labai prireiks, o ne pulti jų 
«panardinti» vien tik į praktinius aspektus. Todėl teisės mokslininkai 
pirmiausiai patys sau turi atsakyti, į ką jie labiau panašūs — į 
amatininkus, ar į mokslininkus? Pasaulis įvairus ir jame visko yra ir 
visko reikia, todėl, kas nori būti amatininku, tas tegul imasi amato, o 
tas kuris nori mokslo, tegul kelia hipotezes ir jas tikrina (nė vienas iš jų 
neturi jokio pranašumo — abu svarbūs ir abiem reikia labai daug 
intelekto ir inteligencijos). O galiausiai rimtai pažvelgti į patį mokslą, 
matyti jį kitokiomis akimis. O į teisę žvelgti kaip į įvairiapusį ir 
sudėtingą «darinį», kuriame telpa visko labai daug.  

Išvados: 

1. Į klausimą, ar teisės mokslas labiau panašus į mokslą, ar į amatą, 
galima atsakyti taip — teisė yra rimtas mokslas, rimta mokslinė 
disciplina. Problema tame, kad abejojantys, vadovaujasi pasenusiais 
įsivaizdavimais apie patį mokslą, o nerasdami «šiuolaikinėje būsenoje» 
atsakymų, pradeda teigti, kad teisė yra tiesiog amatas. Teisė yra labai 
«spalvinga», talpinanti savyje labai daug.  

2. Pasaulis keičia savo būseną, tačiau šioje transformacijoje visados 
išliks vietos geram teisės mokslui, kaip ir gerai teisės praktikai 
(amatui). Be to, ši transformacija ragina suartėti šiuos du nuolatos 
konfliktuojančius dėl autoriteto  

polius — šiuolaikiniu moksliniu metodu grįstą mokslą ir mokslo 
bei patirties žiniomis besiremiančią praktiką (amatą).  

3. Geras praktikas (amatininkas) turi išugdytą realybės ir moralės 
jausmą, mokslininkas — realybės loginį ir faktinį supratimą ir jos 
keitimo vaizduotę. Idealu, kad kiekvienas iš jų būtų susipažinęs su 
kiekvieno privalumais. Teisininkų mokymas universitetuose turėtų 
būti toks, kad teisės studijų metų kiekvienas studentas turėtų turėti 
progą apmąstyti ne tik savo dalykines žinias, bet ir savo vidines 
vertybes, o svarbiausiai — turėtų gebėjimų priimti sprendimus 
sudėtingame ir besikeičiančiame pasaulyje. Tai universiteto, žmogaus 
ir gyvenimo nuolatinio tobulėjimo misija.  
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Т. І. Бондарук  
(Київ) 

ПРАВОВЕ МИСЛЕННЯ ЯК КЛЮЧОВА КАТЕГОРІЯ 
ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОЗНАВСТВА  

Як відомо, традиційно у загальнотеоретичній правовій 
літературі виділяються три рівні правосвідомості: буденний 
(повсякденний, побутовий), практичний (професійний) і 
теоретичний (науковий). За аналогією з цими рівнями можна, 
очевидно, виділити відповідні рівні розуміння права та на цій 
основі визначити об’єктом історико-правового дослідження 
українське правознавство. Це дає можливість зосередити увагу на 
носіях практичного та теоретичного типів правосвідомості —
 правознавцях, які мають «спеціальну суб’єктність», набуту через 
допуск до правничої сфери. Власне сам механізм дії права не може 
функціонувати без професійно підготованих суб’єктів і 
специфічної сфери — юриспруденції або правознавства [5, с. 188]. 

Дослідження українського правознавства дозволить поглянути 
на історико-правову реальність очима сучасного їй судді, 
нотаріуса, практикуючого юриста, викладача права тощо та з’ясувати 
їх власне ставлення до правових ситуацій, явищ, процесів, і 
опосередковано — ставлення до права «людей неюридичних».  

Ключовою категорією такого історико-правового дослідження 
може бути категорія правового мислення. Акцентування уваги на 
правовому мисленні зумовлене серед іншого необхідністю 
створення ґрунту для саморефлексії українського правознавства. 
Власне віднайдення традицій правування в широкому сенсі на 
українських землях з позиції «правознавствоцентризму» — все у 
сфері права проходить через людину-правознавця — значною 
мірою дасть відповіді щодо ходу всього культурно-правового 
процесу. І врешті створить можливість більш менш впевнено 
формулювати інтелектуально-правову традицію як складову 
культурної традиції.  

Правове мислення як продукт та водночас вихідна ланка 
правової діяльності та правової культури включає формально-
логічні, ментально-антропологічні, цивілізаційно-культурологічні 
аспекти. Загалом, можна погодитися з визначенням правового 
мислення як поетапної, розумової, творчої, інтелектуальної 
діяльності в процесі правової комунікації, направленої на 
пізнання, оцінку правових явищ, використання норм права, 
правових принципів для реалізації суб’єктивних прав та обов’язків 
як самого професіонала-правознавця, так і інших суб’єктів права, 
що зосереджена на оцінюванні правомірної чи неправомірної 
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поведінки за допомогою використання суджень, що створюються під 
впливом як раціональних, так і ірраціональних чинників [2, с. 237], 
щоправда з певними застереженнями, спричиненими зосередженням 
уваги авторки передусім на практичній сфері правознавства.  

Не викликає заперечень і акцентування уваги на правовому 
мисленні як на продукті певної культури, певної цивілізації та 
компоненті правового менталітету у зв’язку з чим зокрема 
М. І. Козюбра, солідаризуючись з Рене Давидом, говорить про 
зовнішній прояв у правовому мисленні не лише професійного, але 
і буденного рівня праворозуміння і правосвідомості.  

Водночас, певні сумніви викликає апеляція шанованого 
професора до категорії правового мислення у царині так званого 
неюридичного сприйняття права (буденний рівень 
праворозуміння), яке при цьому, на його думку, формується 
переважно під впливом почуттєвонаочного сприйняття права, без 
спеціальних юридичних знань і не завершується виробленням 
більш-менш чіткого поняття про право як системне явище [3, c. 96]. 
Так само не конкретизує суб’єкта О. Ф. Скакун, яка під правовим 
мисленням розуміє вищу аналітичну здатність особи 
опосередковано і узагальнено за допомогою понять, суджень, 
умовиводів, що фіксуються словами, відображати істотні 
закономірні зв’язки дійсності, вирішувати соціально-правові 
суперечності [9, с.113]. Водночас, очевидно, що хоча вироблення 
правових позицій, правових цінностей, правових уявлень у так 
званій зовнішній правовій культурі (тобто правових позицій та 
цінностей населення) відбувається повсякчас, то їх «обробка» 
здійснюється у внутрішній правовій культурі, головним змістом 
якої є професійна юридична діяльність та її результати [4, с. 56]. 
Власне формування правового мислення як процесу є чи не 
основним завданням юридичної освіти. А здатність до правового 
мислення виступає однією з характеристик професійної 
придатності правознавця, спектр реалізації якої досить широкий.  

Диференціація правового мислення залежно від рівнів 
праворозуміння на типи (практичний (професійний), науковий 
(теоретичний) і філософський) дозволить сформувати свою 
«номенклатуру питань» до того чи іншого суб’єкта-правознавця. 
Для практичного рівня праворозуміння притаманна оцінка права 
та інших правових явищ переважно з позицій раціоналізму, тобто 
тих спеціальних знань, здобутих під час навчання у юридичних 
навчальних закладах та вимог практики. Теоретичний (науковий) 
рівень праворозуміння відрізняється від практичного тим, що на 
цьому рівні відбувається пізнання найсуттєвіших сторін, якостей, 
зв’язків права у формі теорій, тобто певної системи понять, 
категорій і законів науки. А відмінності між науково-теоретичним 
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і філософським розумінням права слід розглядати в дещо іншому 
ракурсі — співвідношення гносеологічних і аксіологічних аспектів, 
істини і цінностей. Якщо науково-теоретичний рівень передбачає 
таке дослідження права, при якому увага зосереджується на 
пошуку його об’єктивних закономірностей і детермінантів, то на 
філософському рівні право виступає як духовний феномен, який 
включає ідеальний елемент, сферу духу [3, с. 99]. 

З огляду на функціональний аналіз правового мислення воно 
як специфічна форма соціального мислення характеризується 
наявністю таких основних функцій правового мислення, як: 
інформаційно-пізнавальна, аналітично-оцінювальна, інтерпретаційна, 
евристична, прогностична та регулятивна. А їх виділення та аналіз 
мають суттєве значення для теорії права, оскільки дають достатню 
основу для виділення останнього як самостійного напряму мислення 
та дослідження сутності правового мислення [7, с. 90]. 

І. Я. Андрюшко на основі використання миследіяльнісного 
підходу за якого інституціоналізація правової діяльності 
відбувається шляхом диференціації та спеціалізації правового 
мислення, пропонує з урахуванням поділу правової діяльності на 
фахову (юридичну) та нефахову (компетентну) розглядати 
правове мислення як таке, що має центровану структуру: коли її 
центром виступає правове мислення юристів-професіоналів, а 
периферією — компетентне правове мислення. При цьому, на її 
думку, правове мислення не є однорідним у своїй «щільності»: 
можна говорити про існування його ядра, представленого 
науковим та практичним правовим мисленням, сфера 
розгортання якого — фахова правова діяльність, та про зовнішню 
оболонку, яка формується внаслідок діяльності у правовій сфері 
нефахівців [2, с. 4, 13]. 

Як уявляється, правове мислення на науковому і 
філософському рівнях правосвідомості значною мірою 
зумовлюється стилем наукового мислення, який, на думку 
І. Колесник, має амбівалентну природу: наукову та 
соціокультурну (аксіологічну). При цьому наукова складова стилю 
містить картину світу, наукову парадигму конкретної доби, 
предметно-дисциплінарний інструментарій, понятійний апарат, 
провідні ідеї, техніки, методики дослідження, а соціокультурна 
(аксіологічна) має свою ієрархію: загальнокультурні цінності 
(соціальні естетичні, моральні, ідеологічні, художні, економічні); 
особистісні цінності, (походження, характер, сім’я, оточення, 
освіта, смакова культура, мотивація професійного вибору, 
аналітичні здібності, нахил до теоретизування, рефлексії, 
концептуалізації тощо [4, с.46].  
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Виходячи з цього можна стверджувати, що стиль правового 
мислення, як категорія, окрім означеного, має включати додаткові 
параметри, серед яких включеність спеціально-правових знань, 
уявлень, поглядів тощо в історичний, філософський, політичний 
контекст та загально-правовий дискурс, який постулюють зокрема 
різні типи праворозуміння. 

Якщо поглянути на право як на антропогенну комунікативну 
реальність, що має конкретно-історичний зміст, як систему, що 
складається з онтологічно включених у неї складових структурних 
елементів, що становлять її сутність […], як систему, що 
самоорганізується [7, c. 196], то можна припустити, що роль 
правового мислення на всіх стадіях творення права, яке одночасно 
є ідеєю і реальним фактом, нормами і правовідносинами, 
імперативно-атрибутивними переживаннями і соціалізованими 
цінностями, текстом і діяльністю щодо його інтерпретації та 
реалізації, є ключовою. 

Отже, категорія правового мислення, покладена в основу 
історико-правового дослідження українського правознавства, дає 
можливість зосередити увагу на його сутнісних ознаках на різних 
етапах правового розвитку. При цьому визначення, 
характеристика і аналіз стилю правового мислення як результату 
впливу об’єктивних і суб’єктивних елементів на окремого 
правознавця або на загал правознавців у той чи інший період 
виступає одним з маркерів інтелектуальних традицій, що 
дозволить врешті решт подолати «драму України, і не лише її 
інтелектуальної та естетичної культури, а й усієї її історії, яка 
полягає передовсім у спазматичності, хворобливій «дискретності» 
її уявлень, масових, і не тільки, про своє минуле … коли незрідка 
цілі епохи і формації цього минулого підпадали під амнезію — 
вимушене або мимовільне безпам’ятство. Або ж під нещадну 
фальсифікацію того чи іншого штибу [10, с. 37]. 
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В. І. Бірюков  
(Київ) 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 
У РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Громадянське суспільство є обов’язковим елементом 

демократичних суспільств. У спеціальній літературі можна знайти 
різні тлумачення цього поняття. Зокрема О. Ф. Скакун зазначає, 
що громадянське суспільство - це система взаємодії в межах права 
вільних і рівноправних громадян держави, їх об’єднань, що 
добровільно сформувалися та перебувають у відносинах 
конкуренції і солідарності, поза безпосереднім утручанням держави, 
покликаної створювати умови для їх вільного розвитку [1, с. 58]. 

В Енциклопедії історії України вказано, що громадянське 
суспільство є таким суспільством, яке має достатню «силу», що 
забезпечує певну автономію та захист громадян від авторитарних і 
гегемоністських зазіхань держави [2, с. 215]. 

Таким чином, повноцінне функціонування громадянського 
суспільства неможливе в умовах тоталітарних, авторитарних чи в 
інших режимів, що обмежують демократію і права особи.  

Оскільки громадянське суспільство є категорією загальною, 
можна виділяти його окремі елементи. Так, Дж. Александер 
визначає три рівні громадянського суспільства як незалежної 
сфери суспільного життя, в якій люди формулюють і реалізують 
свої соціальні права та обов’язки, діючи солідарно:  

1. культурний рівень (рівень цінностей);  
2. інституційний рівень;  
3. практичний рівень людської взаємодії [3].  
В контексті двох останніх із зазначених рівнів, юридична наука 

та юриспруденція традиційно відіграють важливу роль в усіх 
суспільствах, а не лише громадянському.  

При цьому, за допомогою законодавства, юриспруденції та 
юридичної науки виправдовувались багато злочинів скоєних як 
проти окремих осіб, так і проти цілих спільнот. Особливо 
показовим у цьому аспекті є двадцяте століття, яке рясніє 
прикладами використання тоталітарними та іншими 
недемократичними режимами правових інструментів у 
«неправовий» спосіб. За допомогою прийняття неправових 
законів, тобто таких, які не відповідають поняттю «верховенство 
права», та з використанням так званих «правоохоронних органів» і 
судової влади запроваджували антисоціальні режими в рамках 
чого було скоєно багато злочинів. При цьому, з формального боку 
такі злочини de jure сколювались в межах чинного законодавства.  

 63

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Derzhava


В цьому контексті варто згадати працю Лона Ф. Фулера 
«Позитвізм і вірність праву — відповідь професорові Гарту», у якій 
досить детально досліджені зазначені вище аспекти правової 
системи нацистської Німеччини. У зв’язку з чим автор робить 
обґрунтований висновок про те, що оскільки у багатьох нормах 
нацистського законодавства була відсутня моральна складова, то 
такі норми не можна відносини до правових норм [4, с. 117–121]. 

Слід повною мірою підтримати підхід, за яким без моральної складової 
правової норми не виникає права як такого. Тобто формальні норми 
законодавства не стають правовими, якщо суперечать суспільній моралі. 

 У цьому випадку можна вести мову про те, що юридична 
наука повинна сприяти визначенню конкретних орієнтирів 
(маркерів) для громадянського суспільства, які не повинні 
порушуватись. При цьому вихід влади за визначені межі є 
підставою для правомірного супротиву з боку суспільства. Такий 
висновок цілком узгоджується з положеннями ст. 5 Конституції 
України, згідно з якими носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і 
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Важливим завданням юридичної науки в цьому контексті є не 
лише проведення відповідних досліджень, але й широке 
оприлюднення (популяризація) їхніх результатів, що має призводити 
до надійного щеплення суспільства від піддавання на маніпуляції як з 
боку внутрішньої влади, так і з боку інших держав чи спільнот.  

Сьогодні досить поширеною є думка про те, що суспільство 
знаходиться у стані інформаційного тероризму, за допомогою 
якого відбуваються масований вплив на суспільну свідомість. 
Приймаючи такий підхід варто зазначити, що українське 
суспільство знаходиться у епіцентрі зазначеної терористичної 
діяльності, результатом чого є нестабільний політичний розвиток 
держави. Можна констатувати, що Україна знаходиться у зоні 
значної соціальної турбулентності, що на фоні війни, яка точиться 
на сході держави створює величезні ризики як для існування 
громадянського суспільства, так і для держави в цілому. 

За такого розвитку подій, одним із засобів, що дозволяє 
уникнути маніпуляцій (одного із основних методів зазначеного 
«інформаційного тероризму) є аналіз подій і вчинків саме на 
ціннісному рівні. Юридична наука дозволяє це робити у правовій 
сфері, зокрема у сферах укладення міжнародних домовленостей, 
здійснення реформування законодавчої бази та практики її 
застосування. При цьому технічний інструментарій юридичної 
науки дозволяє це робити з високим ступенем точності. 

Власне формування чітких стандартів суспільного устрою, є одним 
із ключових завдань юридичної науки і має бути стратегічним 
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напрямком її розвитку. Засади верховенства права, моральності права, 
свободи особистості та невідворотності покарання за скоєне 
правопорушення повинні розглядатись як основні мірила розвитку 
суспільства. Це дозволить досягнути і забезпечити кожному її члену 
достатній рівень свободи, незалежності та захисту прав і стане 
надійною запорукою розвитку громадянського суспільства. 

У постколоніальному, пострадянському українському суспільстві 
досягнення таких цілей є вкрай важким завданням, особливо 
враховуючи постійний і потужний вплив з боку агресивного сусіда, для 
якого такі демократичні цінності як свобода особистості та суспільства 
ніколи не відігравали важливого значення, а натомість зазвичай 
викликали агресію на владному, культурному та соціальному рівнях. 

Варто відзначити, що процес формування багатьох інститутів 
громадянського суспільства неодноразово пришвидшувався 
завдяки брутальним діям української влади, яка не брала до уваги 
суспільну думку громадян. Так, саме в результаті відповідних 
конфліктів відбулись Помаранчева Революція та Революція Гідності. 

Нажаль процес створення повноцінного громадянського 
суспільства в Україні не набув незворотного стану, а питання чи 
попередній досвід призведе до зміни парадигми у поведінці нових 
владних інституцій є відкритим. Хочеться сподіватись, що 
зазначений досвід дозволить вирішувати соціальні конфлікти між 
владою і громадянським суспільством у цивілізований спосіб із 
найменшими ризиками для розвитку і безпеки держави. 

При цьому, усі такі конфлікти мають ставати предметом 
прискіпливого дослідження з боку юридичної науки, що дозволить 
зробити і оприлюднити об’єктивні висновки, що слугуватиме 
поступальному розвитку громадянського суспільства в Україні.  
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П. С. Демченко  
(Київ) 

РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. 
Перед тим, як перейти до окреслення значення ролі 

юридичної науки у рамках становлення та вдосконалення 
громадянського суспільства в Україні, необхідно надати загальну 
характеристику поняття «громадянського суспільства», 
особливостей підходів до його визначення у вітчизняній правовій 
доктрині та чинників, які впливають на його розвиток. 

Перш за все, необхідно зазначити, що на сьогодні в 
Конституції України відсутнє закріплення поняття 
громадянського суспільства в Україні. Втім, на конституційно-
правовому рівні закріплено низку принципів, котрі є підґрунтям 
для його становлення та розвитку — закріплення гарантування 
особистих прав, свобод та їх невичерпності усіх людей та громадян 
в Україні (ст. 21; ч. 1 ст. 22 Конституції); визнання принципу 
верховенства права (ч. 1 ст. 8 Конституції) та рівність усіх перед 
законом (ч. 1ст. 24 Конституції); визнання дії держави, її органів та 
посадових осіб лише у межах Конституції та законів України (ч. 2 
ст. 6; ч. 2ст. 19 Конституції); існування політичного , економічного, 
соціального плюралізму в державі (ч. 1 ст. 15 Конституції) [1].  

У сучасній юридичній науці також склалася ситуація з 
відсутністю єдиного визначення громадянського суспільства. 
Відповідно, серед поглядів українських вчених-
конституціоналістів існують різні думки щодо визначення поняття 
«громадянське суспільство». Ю. М. Тодика зазначає, що 
громадянське суспільство — це система самостійних і незалежних 
від держави суспільних інститутів і відносин, що забезпечують 
умови для реалізації приватних інтересів і потреб індивідів і 
колективів, для життєдіяльності соціальної та духовної сфер, їх 
відтворення і передачі від покоління до покоління [2, с. 187]. 
О. В. Скрипнюк вважає, що громадянське суспільство — це система 
суспільних відносин, що спрямовані на мобілізацію та захист 
суспільством і його представниками, як індивідуальними, так і 
колективними, своїх легітимних прав та інтересів у всіх сферах 
суспільного та державного життя [3, c. 242]. На думку О. В. Совгирі, 
громадянське суспільство є якісною характеристикою певного 
соціуму, в якому досягнуто високого рівня утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини, які забезпечуються та реалізуються основними 
конституційно-правові приписами [4, c. 88–89].  
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Наведені погляди на сутність поняття «громадянське 
суспільство» у вітчизняному конституційному праві дають змогу 
розуміти дане явище як колективну та добровільну консолідацію 
суспільства на основі принципів верховенства права та правової 
держави, яка об’єднана спільними завданнями у досягненні 
конкретної мети та визначених завдань. Зі змісту теоретичних 
напрацювань щодо становлення та функціонування 
громадянського суспільства необхідно підкреслити важливість 
застосування наявних засобів забезпечення та стимулювання його 
вдосконалення. Одним з таких є забезпечення розвитку науки та 
науково-технічних розробок, в тому числі в царині юридичної 
науки. У такому випадку правові дослідження повинні 
здійснюватися при урахуванні динаміки розвитку суспільних 
правовідносин, економічного розвитку, впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу в життя особи, суспільства, держави 
та світу, а також урахування внутрішньої та зовнішньої суспільно-
політичної ситуації в Україні та світі.  

Крім того, також існують інші фактори, які впливають на 
розвиток юридичної науки на сучасному етапі. Наприклад 
Т. І. Гуменюк приводить думку, що сучасна юридична наука 
знаходиться під впливом низки об’єктивних чинників, які 
вказують на вектори її розвитку на сучасному етапі: соціологізація 
сучасної юриспруденції; обумовленість напрямів розвитку 
юридичної науки різними типами праворозуміння; дослідження 
євроінтеграційних проблем розвитку та функціонування правової 
системи; взаємозв’язок розвитку юридичної науки з основними 
напрямами розвитку та модернізації юридичної освіти; зростання 
питомої ваги порівняльно-правових досліджень та вдосконалення 
інших складових правової методології [5, c.192]. 

Таким чином, необхідно констатувати факт, що розвиток 
юридичної науки знаходиться у прямій залежності загальних 
процесів розвитку громадянського суспільства та існуючих у 
ньому суспільних правовідносин. Разом з тим юридична наука є 
одним з каталізаторів розвитку громадянського суспільства та його 
вдосконалення у відповідності до реалій сьогодення в нашій 
державі та світі. 

Слід зазначити, що згідно з Указом Президента України 
№68/2016 від 26.02.2016 р. «Про сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні» закріплюється необхідність 
вироблення нових підходів в умовах зростання його ролі у 
найрізноманітніших сферах — від просування реформ на 
державному і місцевому рівнях, європейської інтеграції та 
розвитку електронного урядування до надання волонтерської 
допомоги Збройним силам України [6]. 
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Акцентуючи увагу саме на сучасних проблематичних 
питаннях теорії та практики української юриспруденції, доречним 
буде зазначити, що відповідно до Стратегії розвитку наукових 
досліджень Національної академії правових наук України на 2016–
2020 рр. визначено 12 перспективних напрямів, а саме: правові 
механізми забезпечення і захисту прав і свобод людини; проблеми 
формування національної правової системи України та її 
адаптація до європейського права; правове забезпечення 
державного будівництва та розвитку політичної системи; правові 
основи територіальної організації влади та місцевого 
самоврядування в Україні та напрями їх вдосконалення; 
поглиблення приватноправових засад функціонування 
громадянського суспільства в умовах євроінтеграції; правове 
регулювання інноваційного розвитку України; правове 
забезпечення інформаційної сфери України; правове 
забезпечення розвитку фінансової системи; функціональні та 
прикладні проблеми наукового забезпечення боротьби зі 
злочинністю в Україні; правове забезпечення в галузі національної 
безпеки та міжнародного правопорядку; правове забезпечення 
формування та реалізації екологічної політики, земельної та 
аграрної реформи в Україні, регулювання правової охорони та 
захисту прав інтелектуальної власності [7]. 

При детальному вивчені питання, які закріплюються у 
наведеній Стратегії щодо кожного з напрямів дослідження, 
необхідно зазначити, що три з відповідних (правове регулювання 
інноваційного розвитку України; правове забезпечення 
інформаційної сфери України; правове забезпечення в галузі 
національної безпеки та міжнародного правопорядку) прямо або 
опосередковано впливають на пов’язані з особливостями 
врегулювання правовідносин у сфері сучасних інформаційних 
технологій. Крім того, акцентуючи увагу на особливості 
дисертаційних досліджень, потрібно зазначити, що з 1040 
затверджених тем кандидатських та докторських дисертацій за 
2018 рік, 77 (7,4%) були присвячені особливостям використання 
комп’ютерної техніки, електронних програм та інформаційних 
мереж. І хоча значна частка з зазначеної цифри (30 тем 
дисертаційних досліджень або 39%) закріплені за спеціальністю 
12.00.07– «адміністративне право; фінансове право; інформаційне 
право», необхідно зазначити досить позитивною тенденцією в 
досліджені правових питань в сфері інших галузей правової науки, 
які пов’язані — з особливостями захисту прав та інтересів людини 
у цифровій середі; забезпечення функціонування механізму 
державної влади в умовах інформатизації; особливостей 
інформаційної та кібернетичної безпеки в рамках національної 
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безпеки України; проблематиці використання криптовалюти та 
електронних договорів, особливостям права інтелектуальної 
власності на електронні вироби; проблематиці запобігання 
злочинності з використанням комп’ютерної техніки та 
електронних програм [8]. 

Наведений приклад сучасних юридичних досліджень є лише 
одним з десятків фундаментальних напрямів дослідження, які 
націлені на вдосконалення розвитку та функціонування 
громадянського суспільства в Україні. В цілому, ж роль юридичної 
науки полягає у обґрунтуванні усіх матеріальних та 
нематеріальних явищ навколишнього світу, що перебувають у 
сфері правового врегулювання.  
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NOTES FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE ON THE 
ROLE OF JURIDICAL DOCTRINE IN PROMOTING THE 

RULE OF LAW, AND INSTITUTION BUILDING 
The theme «juridical doctrine and civil society» is at the same time 

far-reaching and new in a historical period characterized by the 
complexity of the dynamics of international relations, by the radical 
transformations of the ways of living due to scientific and technological 
progress, by the economic and social effects of the so-called 
globalization and, lastly, reactions to globalization itself. All these 
factors require a frequent revision of rules and institutions in order to 
adapt to the changes underway. 

What is legal science’s proper role in contemporary society?1 What 
should be the interrelationships between institutions representing legal 
science and public authorities, between the juridical doctrine and law-
making and institution-building processes? 

This fascinating subject is worthy of analysis in relation to different 
legal levels (international, ‘supranational’, national), different forms of 
state (democratic state, socialist state, etc.), various possible 
configurations of the systems of legal sources (Anglo-Saxon common 
law, Roman law), as well as in relation to some economic-structural 
characters of the national legal systems (newly independent countries, 
states with economies in transition, etc.), or to the novelties of some 
sector regulations (environment, space, etc.). 

I would first like to recall that, according to Article 38, paragraph 1, 
letter d), of the Statute of the International Court of Justice «the 
teachings of the most highly qualified publicists of the various nations» 
is among the subsidiary means for determination of rules of law. They 

                                                           
1 Considering the wider question about science’s proper role in democracy, 
according to a widespread opinion, a half-century ago the answer would have 
clearly been: to “speak truth to power.” Today, however, the answer should be 
much more articulated [1]. 



still seem current in this regard the notations of Francesco Capotorti, 
according to which the authority of the doctrine is strengthened by the 
frequency of the opportunities of confrontation between its representatives; 
opportunities that occur in places formally determined (as commissions) or 
in scientific places of particular importance (as institutes).2 

However, my analysis of the juridical doctrine - as corpus of 
knowledge and theoretical reflection coming from legal scholars - does 
not concern its possible character of subsidiary source of law, but its 
role in the interpretation,3 governance, and orientation of legal - 
institutional systems. 

Law scholars have not paid (sufficient) theoretical attention to this 
subject. In this context, I would like to further delimit the field of 
investigation to the role of juridical doctrine in the activities aimed to 
the promotion of the rule of law, and institution building for 
democracy and sustainable development. 

The credibility of independent researchers as well as well of 
established, prestigious institutions representing juridical doctrine, has 
become of a great importance in particular for addressing the 
sustainable development objectives, also in relation to the nature of 
some issues to be faced at all levels (international, European, national). 
In this regard, we might think of the environmental law issues, e.g. 
those about climate change, where it is clear the importance of the 
reliability of the scientific assessments and proposals, including those 
on modern and effective legal regulations.4 

The importance of the scientific basis of the activities aimed at the 
promotion of the rule of law, and institution building for democracy is 
evident when analysing the challenges and the new approaches of the 
international and European Cooperation. Since the late 1980s, the 
international donor community has in fact been pursuing a set of 
policies that have increasingly linked the allocation of assistance to the 
conditions and structures of governance of the potential beneficiary 

                                                           
2 In addition to the advantage of listening to the opinion of each scientist, there 
is in this case the possibility to use resolutions approved by the institution most 
often concerning current themes and thus contributing to the progressive 
development of international law [2, p. 126]. 
3 Jurists perform interpretative activities of the law, to which no juridical value 
is attributed, but only an authority of a moral nature, connected to the prestige 
acquired by them in various ways [3, p. 109]. 
4 In contemporary society, the jurist, to be a jurist of interests, must have, 
besides the knowledge of the law, also the ethical authority to have a leading 
role in the evaluation of the having to be [4, p. 132]. 
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countries.5 This implies the proposal of legal models, coming from the 
experience as represented by the juridical doctrine. 

After the end of the Cold War, and the adoption of the Maastricht 
Treaty, aid conditionality has become one of the guiding principles also 
of the EU foreign policy, oriented on rewarding countries making 
progress in the establishment, and performance of renewed, democratic 
institutions. This has found expression - among other things - in the 
new Association Agreements with three Eastern Partnership’s 
countries (Georgia, Moldova, and Ukraine). [6] 

As far as it can be considered in this analysis, it is worth to note that 
the EU put unprecedented efforts in channelling the post-communist 
European countries strong desire to join the EU into the expectation and the 
definition of an ambitious project of modernization of the state. Democracy 
building activities have had their focus on the state and its institutions, as the 
foundation for long term democratic stability. This is confirmed by the 
experience of the evolving relations between the EU and Ukraine. 

The effectiveness of the reform process, and the pursuit of the key 
political aims of promoting the rule of law, democracy, and human 
rights - together with the fight to bureaucracy and corruption - have 
been seen by the international and European Cooperation as closely 
related to the strengthening of the legal culture, which accompanies 
them and gives them, or might give, «auctoritas».6 

The juridical doctrine has provided guidance to the international 
community and the EU, as well as to national authorities of beneficiary 
countries, on the key conceptual and methodological issues surrounding the 
promotion of the rule of law. Both international community and the EU, and 
beneficiary countries have needed support and instruments provided for by 
high qualified legal advisors and institutions. 

In contrast with this need, however, in the last few years law 
scholars have been often victims of repression from various national 
governments, some governments of EU countries included, due to their 
critical scientific and / or political positions.7 The fact that a large part 
of scholars are public employees makes them particularly exposed to 
restrictions by the authorities. 

Some authoritarian elites facing criticism from scholars, consider in 
fact easier to restrict their freedoms and diminish their influence than 

                                                           
5 Aid conditionality policies have increasingly taken on board questions of 
democracy, good governance, and human rights in the formulation of long-
term partnerships with recipient countries [5]. 
6 The phrase “auctoritate magis quam imperio” it remains one of the best ways 
to describe a form of power based first on moral authority [7]. 
7 Some studies have pointed to the connection between this worrying trend and 
processes of authoritarian regression, where the curtailment of academic 
freedom is often an indicator of wider human rights violations [8]. 

 72



to dialogue with them. This is the case of Amendments to the 2011 Law on 
National Higher Education adopted in Hungary on April 4, 2017, 
officially intended to regulate the activities of all foreign universities 
operating in the country, but according to a widespread interpretation8 
specifically drawn up to stop the activity of the Central European 
University (CEU), a well-known private higher institution of education. 

Then, I would like to underline the current relevance also in Europe 
of safeguarding strong, independent, prestigious scientific institutions, 
in Hungary as in Italy or Ukraine. 

Both the international legal order and the internal ones are looking 
for new equilibria and are committed to revisiting principles and 
institutions that have proved insufficient or inadequate at the beginning of 
the Third Millennium. The strengthening of the rule of law, and institutions 
for democracy and sustainable development are key priorities. 

The international organizations (OSCE, NATO, and the Council of 
Europe in first line) maintain a constant level of vigilance over the 
activities pursuing the rule of law and institution building in the 
Eastern European countries, with monitoring, evaluation, and reports 
on related activities; the EU make use of the requirements of 
harmonization, approximation and, in the case of the associated 
countries, implementation of the acquis communautaire. 

Issues concerning the value and influence of scholars and their 
representing institutions are extremely complex particularly in 
countries which undergo a deep, structural reform process, and in 
countries which must face a post-conflict situation, or an ongoing armed 
conflict. In these countries, in fact, juridical research performs very relevant 
public interest functions both with regard to the legal-institutional evolution, 
and the understanding and governance of social dynamics. 
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ЕКОЛОГО-ПРАВОВА НАУКА ЯК ЧИННИК 
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЕКОЛОГІЧНОГО 

ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ 
Сучасний стан розвитку науки екологічного права в межах 

класичних науково-дослідних та навчальних установ дозволяє в 
тій чи іншій мірі оцінити її вплив на існуючу ситуацію щодо 
верховенства права в Україні та, особливо, екологічного 
правопорядку.  

По-перше, на мою думку, в цілому діяльність таких установ, 
особливо за період існування суверенної держави Україна, 
сприяла формуванню розвитку теоретико-методологічних засад 
екологічного права як комплексної галузі права та законодавства. За 
період, що розглядається ефективно розвинулися в цілому такі 
наукові напрямки як: предмет, методи, принципи екологічного 
права; його система (хоч і не без проблем наукового 
опосередкування); екологічні права та обов’язки громадян та 
гарантії їх реалізації та захисту; право власності на природні 
об’єкти та їх ресурси; право природокористування; право 
екологічної безпеки.  

Водночас, по-друге, не достатньо досконало досліджуються 
сучасні питання формування інституту екологічного управління, 
його мети, завдань, системи, форм, видів, способів здійснення. 
Можливо саме відсутність такої доктрини та належного 
впровадження її у правовий механізм функціонування держави 
спричиняє такі перекоси, як утворення у складі діючого Уряду 
України органу з несумісними завданнями. Йдеться про 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, де 
енергетична складова суперечить цілям охорони довкілля, яке 
чомусь вирішили тільки захищати (як відомо захист — це система 
заходів, спрямованих на гарантування суб’єктивних прав людини і 
громадянина при їх порушенні з метою поновлення та яка є 
складовою більш широкого блоку заходів — охорони. З таких 
міркувань довкілля можна охороняти, охороняючи - захищати). 
Натомість напрацьовані наукою екологічного права ідеї в цій 
сфері дуже часто стають надбанням науки адміністративного 
права, яка постійно втручається у дослідження цього предмета 
правового регулювання.  

Так само, по-третє, поки що слабко досліджено цілісні 
доктринальні питання економіко-правового забезпечення охорони 
довкілля, хоч в його межах проводились окремі дослідження щодо 
фінансування природоохоронних заходів, екологічного 
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інвестування, екологічного страхування, екологічного аудиту, 
екологічного стимулювання, застави природних ресурсів, 
договірного регулювання екологічних правовідносин тощо. Те ж 
саме можна говорити про формування еколого-правової 
відповідальності як самостійного виду юридичної 
відповідальності, хоча, як відомо, робилися спроби обґрунтувати 
можливість прийняття спеціального закону про екологічну 
відповідальність на засадах інтегрування до європейського 
законодавства, де прийнято відповідну Директиву, а в окремих 
європейських країнах - спеціальні закони (Німеччина, Іспанія).  

По-четверте, потребують більш предметного дослідження 
питань екологічних правовідносин, їх об’єктів, суб’єктного складу, 
підстав виникнення, змін та припинення. Особливо такі дослідження 
мають сприяти ефективному застосуванню правових норм у всіх 
сферах суспільного життя. Адже право живе, коли воно належним 
чином працює. Натомість занадто академічна спрямованість 
читання навчальних дисциплін з питань екологічного права і 
законодавства свідчить про її неефективність, про зниження 
заінтересованості серед молодих юристів до вирішення правових 
проблем у галузі екології. Водночас актуальність проблем 
екологічних правовідносин очевидна. Доцільно вказати хоча б на 
розширення об’єктного складу таких відносин за рахунок 
визнання об’єктами, що потребують охорони клімату, 
біологічного різноманіття, космічного простору, альтернативних 
джерел енергії тощо. Екологічне право має охороняти і захищати 
передусім саме такі об’єкти, як власне і все природне середовище. 
Натомість сумнівним видається включення до його об’єктів 
людини, її життя і здоров’я. Це зумовлює до розпорошення зусиль 
науки на непритаманні їй теми, як от продовольча безпека у 
складі економічної безпеки, або ж трансплантологія як сфера 
медичного права.  

По-п’яте, об’єктивна реальність зумовлює переглянути й 
наукові підходи до місця в системі екологічного права 
природоресурсного та природоохоронного права. Адже 
економічна складова сталого розвитку поки що переважає у 
взаєминах суспільства і природи, що проявляється в реалізації 
сучасної державної політики передусім у забезпеченні потреб в 
окремих природних ресурсах і комплексах. Тому потребують 
розвитку питання формування як земельного, так і надрового, 
водного, фауністичного, флористичного права як відносно 
самостійних галузей права та законодавства. Так само доцільно 
було б доводити існування ландшафтного права та його 
складових: природно-заповідного, курортного, рекреаційного 
права, права екологічної мережі. Прорахунки державної політики, 
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особливо не спроможність ефективно вирішити питання з 
відведенням у навколишнє природне середовище шкідливих 
факторів хімічного, фізичного чи біологічного впливу, зумовлює 
до розробки пропозицій не лише з формування права екологічної 
безпеки, а й кліматоохоронного права. 

По-шосте, авторитет еколого-правової науки (якщо він 
визнаний в суспільстві та державі) повинен полягати у спонуканні 
інших галузевих наук до вироблення спільно ефективних шляхів 
реалізації існуючих світових принципів, таких як екологізація 
всього суспільного виробництва, наукової, управлінської, 
інвестиційної, інноваційної та іншої діяльності, сталого розвитку, 
міжсекторального партнерства, особливо у питаннях прийняття 
екологічно виважених рішень та інше.  

Такі спільні зусилля, по-сьоме, могли б сприяти виробленню 
єдиних чи спільних підходів до вирішення питань належного 
екологічного правопорядку, верховенства екологічного права 
шляхом формування свідомо відповідальних за екологічне 
майбутнє громадянина, суспільства, державу. 

Отож, авторитет екологічного права як науки, на мою думку, 
залежить від багатьох зазначених вище чинників, серед яких, до 
речі, слід назвати належний спосіб оприлюднення результатів 
еколого-правових досліджень, особливо в журналах серії Скопус, 
включених до світових інформаційно-інноваційних джерел. Як 
відомо, такі журнали беруть до публікації оригінальні 
інноваційного характеру праці і відмовляють, коли робота носить 
суто описовий характер. На жаль, більшість наукових розробок 
зводиться саме до такого. Доцільно зазначити, що українська 
юридична спільнота до цього часу не спромоглася сформувати 
серію таких журналів в Україні. Було б надзвичайно 
переконливим, що авторитет екологічного права підтверджується 
існуванням такого журналу.  

Вказане сприяло б формуванню не лише 
висококваліфікованих науковців екологічного права, а й 
ефективних юристів-практиків, здатних підняти на належний 
рівень верховенство екологічного права та законодавства і 
екологічний правопорядок у суспільстві та державі. 
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ЧИ Є ПРАВОВА ДОКТРИНА АВТОРИТЕТОМ ДЛЯ 
ЗАКОНОДАВЦЯ І СУДОВОЇ ВЛАДИ? 

Відомий вчений В. І. Синайський, праці якого стали класикою 
цивілістики, серед джерел цивільного права виділяв правотворчі сили, 
до яких відносив законодавця, суд і науку права, підкреслюючи, що 
«законодавець не завжди встигає йти за життям, а головне — вчасно 
охоронити його здорові правові паростки. Звідси в сучасному праві 
більш виразно, ніж раніше, виходять на перший план а) суддя як 
правотворча сила і б) наука права» [1, с. 69–71]. Ці та інші висновки 
автора не втратили своєї актуальності і сьогодні. Так, В. І. Синайський 
далі стверджує, що участь юристів-теоретиків (науки права) в 
правотворчості не означає «визнання за теоретичною юриспруденцією 
правотворчої ролі в якості джерела права, оскільки творча робота 
юристів-теоретиків не має за собою зовнішньої обов’язкової сили. 
Авторитет науки права, її правових положень — внутрішній; цей 
авторитет пояснюється правильністю та доцільністю самих положень. 
У цьому останньому відношенні правотворча роль юристів-теоретиків 
величезна. Обробка права, особливо систематична, слугує нерідко 
багатим джерелом норм права, створених юриспруденцією шляхом 
тлумачення і з’ясування загального сенсу норм права, заснованих на 
законі, звичаєвому праві, судовій практиці» [1, с. 71]. 

Американський вчений Х. Дж. Берман зазначає, що «право 
включає в себе не тільки правові установи, правові вимоги, правові 
рішення тощо, а й те, що правники (включаючи іноді й 
законодавців, суддів, інших офіційних осіб, коли вони виступають 
як правники) говорять про ці правові установи, вимоги і рішення. 
Право містить в собі і науку про право — правознавство, те метаправо, за 
допомогою якого його можна і аналізувати, і оцінювати» [2, с. 25]. 

Сьогодні питання авторитету правової доктрини є 
надактуальним з огляду на ті зміни, що відбуваються у різних 
сферах суспільної діяльності. Участь науковців у процесах 
правотворення не обмежується дослідженнями у науково-
дослідних інститутах за місцем роботи, науково-педагогічною 
діяльністю, веденням юридичних клінік, оприлюдненням 
досягнень у наукових публікаціях. Правознавці беруть участь у 
науково-експертній діяльності, науково-консультативних радах, 
створених для забезпечення діяльності найвищих державних 
органів України. У результаті проведення судово-правової 
реформи у 2014–2017 роках науковці отримали можливість стати 
суддями Верховного Суду, обійняти посади у ВККС, ВРП, стати 
членами громадської ради доброчесності. 
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Перманентне реформування судової системи, правоохоронних 
органів в умовах економічної нестабільності, воєнних дій на території 
України потребують фундаментального оновлення законодавства, 
метою якого має стати посилення захисту прав і свобод громадян, а 
також застосування судами оновленого процесуального 
законодавства — все це обумовлює соціальну значимість 
юриспруденції, потребу суспільства в юристах вищої кваліфікації. 

На жаль, чим далі, тим частіше ми стикаємося чи спостерігаємо 
у різних сферах суспільного життя із тим, що потреби 
юрисдикційних органів не завжди забезпечені якісним науковими 
орієнтирами, необхідними для виконання покладених на них 
завдань, що в кінцевому рахунку не сприяє ефективному захисту 
порушених прав фізичних та юридичних осіб, дотриманню 
верховенства права, забезпеченню інтересів держави. 

Так, наприклад, у висновках Науково-консультативної ради, створеної 
відповідно до ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на 
запити суддів, які звертаються до науковців за доктринальним 
тлумаченням окремих норм законодавства, можна отримати 
загальноописовий текст без викладення позицій вчених та їх аналізу, що, 
на жаль, не сприяє утвердженню авторитету науки серед практиків.  

Не слід недооцінювати випадки такої недбалості під час 
підготовки висновків науково-консультативних або науково-
експертних рад тощо. У разі отримання і використання таких 
висновків не зовсім добросовісними чи не досить фаховими 
суддями, адвокатами може призвести до неправильного 
вирішення справи судом, ухвалення судом неправосудного 
рішення, спричинити розбалансування основ цивільного обороту, 
що зашкодить ефективному захисту порушених прав фізичних та 
юридичних осіб та підриватиме авторитет правосуддя загалом. 

Недостатній професіоналізм суддів або їх несумлінне, а іноді і 
недбале ставлення до дорученої справи стає підставою для їх 
відповідальності, однак таке ж безвідповідальне ставлення 
науковців до своїх обов’язків не тягне за собою навіть осуду колег.  

Неякісні наукові правові тексти рано чи пізно можуть лише 
стати предметом глузувань науковців і практиків. Причини 
виконання неякісних текстів численні і різноманітні, і не всі вони в 
кінцевому рахунку причинно пов’язані з особистістю науковців. 

Відсутність належного фаху науковців зумовлена багатьма 
чинниками. Зокрема, популярність професії юриста призвела до 
появи численних державних, відомчих, приватних та інших 
навчальних закладів юридичного профілю, в яких далеко не 
завжди навчально-методична база, необхідні навчальні, методичні 
матеріали відповідають сучасним вимогам. 
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Мовчазне підтримання псевдонаукових ідей і проектів, 
замовних дисертаційних робіт, нецурання плагіату і компіляції 
зумовило появу цілої плеяди псевдонаукоців, які все частіше 
стають викладачами, суддями, прокурорами, займають високі 
пости в законодавчому чи виконавчих органах держави. 

Слід зауважити, що демократичні перетворення, які 
«пробуксовуючи», таки відбуваються в Україні, пов’язані із 
запровадженням принципу верховенства права в усі сфери 
соціальної життєдіяльності, а його дотримання сприяє 
підтриманню авторитету відповідних органів державної влади. 
Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права. Всі ми звикли до того, що забезпечення 
верховенства права належить до завдань та засад діяльності поліції 
(ст. 6 Закон України «Про національну поліцію»), прокуратури 
(ст. 3, 36 Закон України «Про прокуратуру»), судів (ст. 129 
Конституції України, ст. 2, 6, 48, 57 Закон України «Про судоустрій 
і статус суддів»), Конституційного Суду України (ст. 147 
Конституції України, ст. 1, ст. 2 Закон України «Про 
Конституційний Суд України»). Звичайно, що законодавство про 
наукову і науково-педагогічну діяльність не передбачає серед 
принципів, мети чи завдань діяльності науковців підтримання 
верховенства права, адже його норми мають загальний характер. 
Однак саме із юридичних ВНЗ починається ознайомлення 
майбутніх правників усіх фахів із азами верховенства права. 

Слід зауважити, що непрофесійні дії суддів, прокурорів, 
поліцейських, що підривають авторитет правосуддя, прокуратури, 
органів правопорядку є підставою для настання дисциплінарної 
відповідальності їх працівників. Крім цього, у кожній із названих 
сфер юридичної діяльності затверджені і діють відповідні етичні 
правила: Кодекс суддівської етики, Кодекс професійної етики та 
поведінки прокурорів, Загальні правила етичної поведінки 
державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, Правила етичної поведінки поліцейських. На 
жаль, схожих нормативів щодо науковців в Україні немає.  

Одним зі шляхів підвищення кваліфікації науковців, 
виховання в них доброчесності, почуття відповідальності за 
доручену справу може слугувати, наприклад, Кодекс етики 
проведення наукових досліджень, за умови імплементації 
міжнародних стандартів при його розробці. 

Так, Національна академія наук України є членом 
Європейської федерації академій наук і гуманітарних наук 
(ALLEA), якою розроблено Європейський кодекс поведінки для 
добросовісності досліджень (далі — Кодекс), спрямований на 
сприяння відповідальному проведенню досліджень з метою 
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підвищення їх якості та надійності. Кодекс містить ідеї для 
формування національної політики на інституціональному рівні. 

Кодекс встановлює принципи достовірності досліджень, 
критерії належної дослідницької практики і описує способи 
запобігання порушенню цілісності досліджень. 

Так, у ч. 1 Кодексу встановлено, що належна дослідницька 
практика заснована на фундаментальних принципах чесності 
дослідження. Вони спрямовують дослідників у своїй роботі, а 
також у вирішенні практичних, етичних і інтелектуальних 
завдань, притаманних дослідженням. Принципами чесності є:  

надійність в забезпеченні якості досліджень, відображена в 
дизайні, методології, аналізі та використанні ресурсів; 

чесність в розробці, проведенні, рецензуванні, звітності та 
передачі результатів досліджень прозорим, справедливим, повним 
і об’єктивним способом; 

повага до колег, учасників досліджень, суспільства, екосистеми, 
культурної спадщини й навколишнього середовища; 

відповідальність за дослідження від ідеї до публікації, за його 
управління і організацію, за навчання, контроль і наставництво, а 
також за його більш широкий вплив. 

До наукових проступків та інших недопустимих практик 
належать фабрикація, фальсифікація і плагіат при формуванні 
пропозиції, проведенні або розгляді дослідження, або при 
повідомленні результатів дослідження [3].  

Ці три форми порушення вважаються особливо серйозними, 
оскільки вони спотворюють результати досліджень.  

Звичайно, що наведені правила стосуються наукових досліджень в 
усіх наукових галузях. Що стосується правової доктрини, то у 
подальшому порушення належної дослідницької практики може 
завдати шкоди окремій людині, групам людей, суспільству в цілому. 

На нашу думку, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, зокрема й Рада молодих вчених при Інституті можуть 
взяти за взірець Європейський кодекс поведінки для добросовісності 
досліджень, втілити його засади у правила поведінки науковців, які 
мають бути ухвалені на національному рівні. 
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EFFECTIVE ENFORCEMENT PROCEEDING AS A BASIS 
FOR A DEMOCRATIC STATE OF LAW IMPLEMENTING 

THE PRINCIPLES OF SOCIAL JUSTICE 

The basis of the concept (doctrine) of a democratic state of law is 
the certainty of the applicable law in force, which is a guarantee of the 
rights and obligations of citizens [1; p. 221–228]. This presumption 
forms a core principle of the civic society. Due to the fact that the 
democratic state of law [3; p. 207–214] derives from the ideas of 
liberalism [3; p. 24–43], it is known as a concept in the culture of 
Western states (German Rechtsstaat, or Anglo-Saxon rule of law) [4; p. 
177–201], and thus the economies of capitalist states. Hence, for the 
state of law to exist, it is essential to respect the principle of the right of 
access to the court and the protection of property rights, which, in 
order to be effective, require legal institutions (tools) guaranteeing their 
enforcement. For these reasons, among others, an effective judiciary is 
strictly dependent on legal enforcement proceeding.  

The notions of enforcement and enforcement proceedings within 
the system, particularly the legal one, are often applied 
interchangeably. However, in terms of legal terminology, they are not 
synonymous. First of all, it should be noted that enforcement is a legal 
institution of a substantive nature, whereas enforcement proceeding 
remains a procedural one. Enforcement is the power of the authorities 
(state) to apply, on the basis and within the limits of law (the principle 
of legalism), coercive measures aimed at fulfilling the obligation of the 
debtor (obligated person) towards the creditor (entitled person) [5; p. 9–
10]. Due to the fact that the creditor’s entitlement (claim) must be 
declared by the court (judicial control over the claim), it is the creditor 
who, prior to the initiation of the enforcement, pursues the principle of 
the right of access to the court of both his own and the debtor’s, which 
takes the form of obtaining an enforcement order (e.g. a final judgment 
or a European Account Preservation Order with an enforceability 
clause, which constitutes an enforcement title).  

Within the legal system and the concept of the state of law, 
enforcement plays a crucially important role due to its function. First 
and foremost, it should be mentioned that through enforced 
implementation of legal norms specified in the enforcement title and by 
ensuring enforceability, it performs the educational and disciplining 
function. Enforcement as such is therefore a guarantee of respect for the 
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rule of law, protection of citizens’ rights, trade safety (respect for 
property rights), etc. in a given country.  

Enforcement proceeding, on the other hand, constitutes a set of 
procedural legal norms which regulate the exercise of rights by the 
creditor, while respecting and protecting the minimum rights of the 
debtor. At this point, it should be noted that not only citizens, 
associations of citizens, business entities, but also the state itself, its 
organizational units or authorities, may be creditors, provided that 
their claim has been previously recognized by the common court. 
Hence, the preservation of the division of powers is a fundamental 
element for the functioning of the state of law. Issues related to the 
enforcement, which is the result of the debtor’s failure to perform 
obligation voluntarily and thus gives rise to a claim, are regulated, inter 
alia, by the Article 6 (1) of the European Convention of Human Rights 
and, in the case of the Republic of Poland, the Article 45 (1) of the 
Constitution of the Republic of Poland. The lack of ability to proceed with 
the claim enforcement would not only contradict the principle of legalism, 
but also make it illusive and undermine the exercise of the principle of the 
real access to the court, which forms the foundation for the state of law. 

The enforcement proceedings, apart from specific norms, are 
governed by the main principles (meta-legal-norms), such as: the 
principle of effective judicial protection, the principle of efficient 
enforcement, the principle of the access to the court, the basis of 
formalism, or the cardinal that the subject-matter of the action is 
delimited by the parties [6; p. 119–138]. 

Therefore, any amendments to the legal provisions, whether in 
terms of enforcement (e.g. limitation period for claims) or enforcement 
proceedings, where the position of the enforcement authorities (e.g. 
bailiff) or creditors may be undermined for the benefit of the debtor [7] 
shall be carried out with the utmost care. The consequence of changes 
which are inadequate or contrary to the fundamental principles of law 
may have negative impact on the trade, especially involving private 
transactions, which form the basis of democratic (capitalist) states, and 
on the rule of law. In view of the changes in the provisions of the Polish 
Civil Code and the acts regulating the activities and rights, including 
the costs of proceedings, of the civil enforcement in the Republic of Poland, 
which were adopted in 2018, the example of Poland is an interesting 
research material for the thesis outlined in the subject of this article.  
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THE MECHANISM OF INTERNATIONAL LEGAL 
REGULATION IN THE SPHERE OF LABOUR: 

MAIN PARTICULARITIES 

The creation of the Internationa Labour Organisation in 1919 
played a major role in shaping the institutional framework for the 
international legal regulation of labour at the universal level. The 
foundation of the ILO reflected the increasing trend of public law 
regulation in international labour law.  

In contrast to domestic law, which is characterised by a single 
hierarchy in inherent single hierarchy of legal sources, international 
law is inherent plurality of such hierarchies, more precisely, there are 
several parallel hierarchies united by a common peak – imperative 
universal norms (generally accepted international principles and 
international norms (standards) of labour law). Consequently, 
international labour law is a multi-level legal system.  

The mechanism of international legal regulation in the sphere of 
labour is a system of legal means (norms, legal relations, acts of 
exercising the rights and obligations of subjects) that ensure the 
implementation of international legal norms.  

This legal mechanism has the following characteristics:  
It is based on the interaction of international and domestic 

(national) means of legal regulation. It is in connection with this that 
the stage of ratification (recognition) of international legal acts, the 
international and domestic mechanisms for the implementation of the 
norms of international law stand out.  

It includes two sides: regulatory and protective. The regulatory part 
of this mechanism is intended for the non-conflict realisation of the 
rights and obligations of the participants, while the security part is 
associated with circumstances of a negative nature, which are 
expressed in the presence or real risk of violation of international legal 
norms. This part of the legal mechanism is nothing but international 
control over the observance of international standards of labour rights, 
as well as the consideration of complaints of violation of the above-
mentioned international legal norms.  

The mechanism of international legal regulation in the sphere of 
labour is based on social dialogue. This is its distinctive branch feature. 
As previously noted, the ILO operates on the basis of a tripartite 
composition, member states are represented in the organisation by 
government delegates and delegates from associations of employees 
and employers. They participate in all stages of rule-making, from 
setting the agenda of the Conference to the adoption of international 
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legal acts. However, this is not limited to their participation in the 
mechanism of international legal regulation.  

In 1998, the ILO prepared a special advocacy work aimed at more 
fully applying the four principles and the associated rights that are key 
to achieving social justice. By adopting the Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work and the Mechanism for its 
Implementation, the ILO member states recognised their commitment 
to act in accordance with the basic values arising from their 
membership in the ILO, namely, freedom of association and the right to 
collective bargaining, the elimination of all forms forced or compulsory 
labour; prohibition of child labour; and non-discrimination in labour 
and occupation. This obligation is valid even if countries have not yet 
been able to ratify the eight major conventions, have proclaimed these 
principles. At the same time, the ILO itself is obliged to provide the 
countries with the assistance necessary to accomplish these tasks.  

At the same time, a mechanism was adopted for the 
implementation of the Declaration, which helps to identify the needs of 
states so that they can more fully apply the above principles and rights. 
Member States are required to submit annual reports on the observance 
of all fundamental rights that they have not ratified the relevant ILO 
conventions. The reports are considered by the Governing Board with 
the participation of a group of independent experts whose comments 
are published in the introduction to the annual review. In addition, the 
Director-General prepares an annual global report on one of the four 
groups of principles and rights that analyses the state of the world - 
both ratified and unratified by the conventions of the countries - and 
proposes new forms of technical assistance to the ILO. The report is 
discussed at the International Labour Conference, and then the 
Governing Body is developing an action plan for technical cooperation 
for the next four years. The Declaration and the mechanism for its 
implementation are intended to promote the application of the 
proclaimed principles and to encourage the ratification of the 
fundamental conventions through dialogue and technical assistance. 
The purpose of the Declaration and the mechanism for its 
implementation was not to create a parallel set of norms, but to assist 
Member States in fully respecting the fundamental principles and 
rights in the field of labour, including the achievement of the maximum 
number of ratifications of all fundamental conventions. Following this 
task, all Member States will be subject to the ILO’s regular monitoring 
system for these acts.  

A number of supervisory mechanisms exist whereby the 
Organisation examines the standards-related obligations of member 
States deriving from ratified Conventions. This supervision occurs both 
in the context of a regular procedure through periodic reports (article 
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22 of the ILO Constitution), 2 as well as through special procedures 
based on representations or complaints to the Governing Body made 
by ILO constituents (articles 24 and 26 of the Constitution, 
respectively). Moreover, since 1950, a special procedure has existed 
whereby complaints relating to freedom of association are referred to 
the Committee on Freedom of Association of the Governing Body. The 
Committee on Freedom of Association may also examine complaints 
relating to member States that have not ratified the relevant freedom of 
association Conventions.  

The ILO cooperates with the Labour Inspection Service of Ukraine 
for a certain period of time. Within several technical cooperation 
projects, the ILO has developed a number of training and information 
manuals that have been used as resource materials for large-scale 
training of labour inspectors.  

Ukraine, like most other countries, faces tremendous challenges in 
the field of occupational safety and health. The task is to ensure that 
national stakeholders work together to ensure the implementation of 
occupational safety and health programs and the coverage of all 
employees.  

The ILO supported the Government and Ukrainian social partners 
in the field of occupational safety and health in developing and 
implementing a national program and strategy in this area with a view 
to reforming the safety and health management system, identifying 
new approaches based on the existing socio-economic structure and 
encouraging the active participation of trilateral partners in addressing 
occupational safety and health issues.  

The State Labour Service of Ukraine, which has absorbed the 
functions of several labour inspection services, including labour 
protection issues, is a key partner in the implementation of the National 
Program and Occupational Safety Strategy and will inform about 
measures to reform the health and safety management systems.  

Thus, international labour standards are supported by a system of 
control that is unique at the international level and helps to ensure that 
countries implement the conventions they are ratifying. International 
labour standards are universal instruments adopted by the 
international community and reflecting common values and principles 
on work-related issues. The ILO regularly reviews the application of 
the rules in the Member States and indicates areas where they could 
improve their application. If there are any problems with the 
application of standards, the ILO seeks to help countries through social 
dialogue and technical assistance. 
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Розділ ІV Вплив громадської думки і суспільних настроїв 

на юридичну науку та практику 
 

 
Т. Г. Ковальчук  
(Київ)  

ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ 
ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ГАРАНТІЙ ПРАВА  

НА БЕЗПЕЧНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ  
В умовах екологічної кризи, радіаційного забруднення частини 

території України, харчові продукти мають бути не тільки 
якісними, тобто мати сукупність властивостей для задоволення 
потреб організму людини в енергії та поживних речовинах, а і 
безпечними, у тому числі екологічно безпечними для її здоров’я та 
життя [1, с. 3]. 

Правову основу забезпечення права громадян на безпечні для 
здоров’я та життя харчові продукти, складають положення 
Конституції України (ст.ст. 3, 42, 50), уніфікованого та 
диференційованого законодавства, яке постійно розвивається та 
змінюється, у тому числі з урахуванням адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС [2, с. 133–134].  

Важливою складовою такого законодавства є національні 
стандарти України, зокрема: ДСТУ 4161-2003 Системи управління 
безпечністю харчових продуктів, який встановлює загальні 
положення та вимоги до системи управління безпечністю 
харчових продуктів на основі концепції «Аналіз небезпечних 
чинників та критичні точки контролю», як запобіжної системи, 
яка передбачає систематичну ідентифікацію, оцінювання та 
здійснення контролю за небезпечними чинниками (біологічними, 
хімічними, фізичними), що впливають на безпечність харчових 
продуктів [3, с. 1]; ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління 
безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій 
харчового ланцюга (22000:20075, IDT), який встановлює вимоги до 
системи управління безпечністю харчових продуктів, якщо 
організація в харчовому ланцюзі має необхідність 
продемонструвати свою здатність керувати небезпечними 
чинниками харчових продуктів для гарантування того, що 
харчовий продукт є безпечним на момент його споживання 
людиною [4, с. 1]; ДСТУ–П ISO/TS 22003:2009 Системи управління 
безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що 
здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю 
харчових продуктів (ISO/TS 22003:2007, IDT) [5] тощо. Зазначеними 
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та іншими стандартами встановлені загальні вимоги щодо 
забезпечення безпечності харчових продуктів у процесі їх 
виробництва, включаючи таку стадію як їх обробка. Однак, при 
дослідженні автором цих тез вимог стандартів щодо різних видів 
обробки харчових продуктів, було знайдено національний 
стандарт щодо такого виду обробки харчових продуктів як їх 
опромінення- Державний стандарт України ДСТУ-Н CAC/RCP 
19:2014 Продукти харчові радіоактивно опромінені. 
Рекомендована міжнародна практика (CAC/RCP 19-1979, Rev/2-
2003, IDT) [6], який було прийнято згідно з Наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 2 грудня 2014 року 
№1428 «Про прийняття національних стандартів України, 
гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними 
документами, міжнародних стандартів як національних стандартів 
України, скасування національних стандартів України та 
міждержавних стандартів в Україні» та набрав чинності з 1 червня 
2015 року.  

Структурно зазначений стандарт складається з Титульної 
сторінки, Передмови, Національного вступу, Вступу та восьми 
розділів: 1. Вимоги;  2. Сфера застосування; 3. Оброблення перед 
опроміненням; 4. Пакування; 5.Підприємство: проектування, 
устаткування і контролювання; 6. Опромінення; 7. Зберігання 
після опромінення й оброблення; 8. Маркування. 

Відповідно до «Передмови» ДСТУ-Н CAC/RCP 19:2014 
визначено, що він внесений Національним університетом 
біоресурсів і природокористування із зазначенням конкретних 
прізвищ науковців — д-ра біологічних наук та канд. біологічних 
наук, які здійснювали його переклад з англійської мови та 
науково-технічне редагування. 

Відповідно до «Національного вступу» ДСТУ-Н CAC/RCP 
19:2014 передбачено, що цей стандарт є повним письмовим 
перекладом CAC/RCP 19-1979 (Rev.2-2003) Recommended 
international code of practice for radiation processing of food ( 
Продукти харчові радіоактивно опромінені. Рекомендована 
міжнародна практика); відповідальним за цей стандарт є 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України. 

В підрозділі 2.1. «Сфера застосування» визначено, що цей 
стандарт стосується харчових продуктів, оброблених гамма-
променями, рентгенівськими променями або прискореними 
електронами для того, щоб разом з іншими способами впливу 
контролювати вміст харчових патогенів, зменшувати мікробне 
обсіменіння та ступінь зараженості шкідниками, пригнічувати 
проростання корнеплодів і збільшувати строк придатності 
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швидкопсувних продуктів. Цей стандарт містить вимоги до 
устаткування, що використовується для опромінення; він також 
розглядає інші аспекту процесу, такі як первинне виробництво 
та/або збирання врожаю, обробку після збирання врожаю, 
зберігання і відвантаження, пакування, опромінення, маркування, 
зберігання.  

Аналіз змісту зазначеного стандарту та перевірка його на 
відповідність чинному законодавству України дає можливість 
зробити автору тез наступні висновки. 

1. В Україні як державі, населення якої постраждало від 
наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС недоцільно 
застосовувати технології опромінення харчових продуктів та 
здійснювати правове регулювання такої діяльності. 

2. «Передмовою» стандарту ДСТУ-Н CAC/RCP 19:2014 
передбачено, що його повне чи часткове видання, відтворення 
задля розповсюдження і розповсюдження як офіційного видання 
на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи 
уповноваженої ним особи заборонено. Таке положення не 
відповідає вимогам Закону України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» (1995 р.), де серед основних 
принципів державної політики у сфері використання ядерної 
енергії та радіаційного захисту передбачено, зокрема, відкритість і 
доступність інформації, пов’язаної з використанням ядерної 
енергії; 

3. В ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
(2017 р.) серед видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля така діяльність як опромінення харчових продуктів не 
зазначена.  

4. В розділі 7 «Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з 
харчовими продуктами» Закону України: «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» не 
врегульовані відносини щодо опромінення харчових продуктів як 
можливої технології їх обробітку. 

5. Як справедливо зазначається в спеціальній літературі 
«оцінка відповідності Європейському законодавству не може бути 
формальною, оскільки сама концепція «конвергенції 
законодавства», застосована до правової системи України, допускає 
наявність у країни власних національних пріоритетів, викликів і 
підходів до ресурсів і побудови системи законодавства» [7, с. 569]. 
Отже, прийняття нормативних актів в Україні має здійснюватись з 
урахуванням інтересів України, чого не було зроблено при 
прийнятті стандарту. 
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6. Державний стандарт України ДСТУ-Н CAC/RCP 19:2014 
Продукти харчові радіоактивно опромінені. Рекомендована 
міжнародна практика (CAC/RCP 19-1979, Rev/2-2003, IDT) не 
виступає гарантією права громадян на безпечні харчові продукти. 

Перелік використаних джерел  
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кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. — земельне 
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1996. 201 с. 

2. Ковальчук Т. Г. Щодо гарантій права на безпечні харчові продукти в 
Україні // Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та 
природоресурсних відносинах: збірник матеріалів Четвертого 
зібрання фахівців споріднених кафедр, (м. Одеса, 6-9 червня 2019 
року) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. 
Григор`єва. Одеса: Гельветика, 2019. 212 с. С. 133–136. 

3. ДСТУ 4161-2003 Системи управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги. Видання офіційне .-К. Держспоживстандарт України. 2003. 13 с. 

4. ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових 
продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга ( 
22000:20075, IDT ). Видання офіційне .-К. Держспоживстандарт 
України. 2007. 30 с. 

5. ДСТУ –П ISO/TS 22003:2009 Системи управління безпечністю 
харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та 
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Е. В. Позняк  
(Київ) 

ЕКОЛОГО-ПРАВОВА НАУКА І КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: 
ФАКТОРИ ЇХ ВЗАЄМОВПЛИВУ НА ШЛЯХУ ДО 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

1. Людство в системі культурно-історичної взаємодії з 
природою сформувало і продовжує розвивати систему знань про 
закони, закономірності, форми, пріоритети, напрями, 
перспективи цієї взаємодії та її наслідки. Відомий дослідник 
проблем становлення та розвитку наукової думки В.І. Вернадський 
наприкінці 30-х років минулого століття писав про біогеохімічну 
енергію, що охоплює усю біосферу та притаманна живій речовині. 
Вчений пропонував назвати її «енергією людської культури або 
культурною біогеохімічною енергією, яка створює ноосферу» [1, с. 126]. 

З часів зародження вчення про ноосферу і до наших днів 
сформувались наукові підходи до усвідомлення суспільством 
нерозривних зв’язків між державою, суспільством, людиною та 
навколишнім природним середовищем. Ціннісної орієнтації 
набули питання культури взаємовідносин людини з природою —
 із відповідним опосередкуванням у праві форм, напрямів і 
особливостей такої взаємодії та формуванням еколого-правової 
культури. Так, в основі еколого-правової науки і культури 
знаходяться положення Конституції України [2] про те, що 
держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її 
історичної свідомості, традицій і культури (ст. 11) та розвиткові 
науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим 
співтовариством (ч. 3 ст. 54); обов’язком держави є забезпечення 
екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 
території України (ст. 16). 

2. Однією з характеристик сучасного стану розвитку еколого-
правової культури як явища правової дійсності є інтеграція 
екологічної, філософської, психологічної, соціологічної, медичної, 
педагогічної, правової та інших сфер знань про взаємодію людини і 
природи. Звідси — важлива особливість еколого-правової науки — її 
нерозривність та спорідненість з іншими сферами знань, які цілісно 
досліджують людину, людське суспільство, природу, 
узагальнюють здобуті в дослідженнях дані, моделюють шляхи 
розгортання майбутнього Планети і людства на основі 
комплексних підходів. Науці екологічного права України цілком 
притаманні й загальні характеристики класичної науки, названі 
представниками філософії науки, а саме: «наука стає самостійним 
фактором формування картини світу; наука стає автономною формою 
культури, починає виконувати функцію соціального інституту» [3, с. 64]. 
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Законодавчо проголошено, що на сьогодні рівень розвитку 
науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, 
підвищення добробуту громадян, їх духовного та 
інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність 
пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела 
економічного зростання і невід’ємної складової національної 
культури та освіти, створення умов для реалізації 
інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-
технічної діяльності, забезпечення використання досягнень 
вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення 
соціальних, економічних, культурних та інших потреб (ч. 3 
Преамбули до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» від 26 листопада 2015 р.). 

Законом України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25 червня 1991 р. у якості принципу затверджено 
науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та 
соціальних інтересів суспільства на основі поєднання 
міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих 
і технічних наук та прогнозування стану навколишнього 
середовища (п. «е» ч. 1 ст. 3). В Україні проводяться систематичні 
комплексні наукові дослідження навколишнього природного 
середовища та природних ресурсів з метою розробки наукових 
основ їх охорони та раціонального використання, забезпечення 
екологічної безпеки (ч. 1 ст. 8). 

3. За словами акад. Ю.С. Шемшученка, «юридична наука має 
стати незмінним дороговказом для практики, вироблення якісно 
нових підходів до правового регулювання суспільного життя, 
побудови правової держави» [4, с. 25]. Виходячи з цього, еколого-
правова наука і культура є основою, передумовою і, водночас, 
показником ефективності законодавства в сфері регулювання 
екологічних відносин правовими нормами та засобами ряду 
галузей українського права. У зміст та конструкцію низки 
різногалузевих правових норм закладаються вимоги про 
обов’язковість екологізації тих чи інших сфер суспільного життя —
 крізь призму розвитку еколого-правової свідомості, еколого-
правового мислення, екологічного праворозуміння, еколого-
правового світогляду, виховання етичних та естетичних підходів 
до правового регулювання екологічних відносин, освітянсько-
виховної, інформаційної, релігійно-світоглядної, загалом — усієї 
духовної діяльності з формування екологічної культури та 
еколого-правової культури як її важливої складової. 

Наукове обґрунтування необхідності розробки і прийняття 
політико-правових документів (концепцій, стратегій, доктрин 
тощо) та нормативно-правових актів у сфері екологічних відносин 
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має відповідати, перш за все, на суспільні запити стосовно 
охорони, збереження, захисту природи, забезпечення екологічної 
безпеки та безпеки природокористування. Це гарантуватиме 
належну якість законодавства для потреб юридичної практики, 
однозначне розуміння термінів та правових категорій, а також  
підвищить рівень еколого-правової культури реалізації положень 
таких законів, сфери правозастосування. 

4. Еколого-правова наука є цінністю, суспільним надбанням, а 
особливо цінною є її прогностична властивість осягнення шляхів 
подальшої взаємодії суспільства і природи, дієвості і 
життєздатності позитивно спрямованих концепцій цієї взаємодії, в 
першу чергу, вчення про ноосферу, екологічного просвітництва, 
екосистемного підходу, концепції сталого розвитку. 

Предметом науки екологічного права України в широкому 
розумінні є «закономірності його розвитку, дослідження сутності й 
механізму дії норм, інститутів і галузей (підгалузей) цього права, 
його порівняльних аспектів, проблем співвідношення 
національного екологічного права з міжнародним правом 
навколишнього середовища тощо» [5, с. 306]. В результаті 
систематизації знань про предмет і систему екологічного права як 
галузі права, про систему екологічного законодавства та інші його 
системоутворюючі чинники, з урахуванням особливостей 
екологізації низки інших галузей українського права та 
відповідних їм галузей правової науки наразі стало можливим 
окреслити напрями взаємодії екологічної та правової культури. 

Вбачається, що елементами еколого-правової культури в 
площині суспільних відносин доцільно розглядати культуру 
використання природних ресурсів (природоресурсної сфери), 
культуру охорони навколишнього природного середовища 
(природоохоронної сфери) та культуру забезпечення екологічної 
безпеки людини від впливу небезпечних факторів та за 
надзвичайних екологічних ситуацій (антропоохоронної сфери). 
Оскільки важливим завданням еколого-правової науки в питанні 
розвитку еколого-правової культури є дослідження перспектив 
удосконалення екологічного законодавства, вважаємо за доцільне 
розробити на законодавчому рівні Концепцію розвитку 
екологічної культури в Україні. 

5. Прийняття зазначеного документу, на нашу думку, 
утвердить пріоритети суспільної екологічної та еколого-правової 
культури як на рівні нашої держави, так і в рамках міжнародного 
та регіонального співробітництва за участю України. Такими 
пріоритетами є підвищення рівня еколого-правової свідомості та 
еколого-правового стилю мислення, розширення еколого-
правового світогляду, формування екологічно спрямованої 
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особистості та громадянина, виховання відповідальності та поваги 
до норм права, екологічної моральності та екологічно виваженої та 
виключно правомірної поведінки. 

Перспективи формування єдиного культурного простору та 
взаємодії в досягненні цілей сталого розвитку, вирішенні 
екологічних проблем, розвитку науки, техніки і технологій, 
освітньо-виховній та просвітницькій діяльності, інформаційному 
обміні, дослідженні космосу Угодою про асоціацію [6] закладені в 
зміст основних напрямів співпраці країн Європи та України в 
економічній, політичній, соціальній, екологічній, правовій та ін. 
сферах життя. 

6. Отже, наукові дослідження екологічного культурогенезу як 
процесу зародження та розвитку екологічної культури сьогодні 
виходять на новий етап свого розвитку, адже відбувається, в першу 
чергу, всебічна екологізація та юридизація науки. Поглиблюються 
також процеси екологізації всієї правової науки, а в науці 
екологічного права триває пошук нових шляхів забезпечення 
ефективності екологічного права й законодавства, ідеологічно-
концептуальних основ суспільного екологічного розвитку. 
Частково це знайшло відображення в Основних засадах (стратегії) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року, 
затверджених Законом України від 28 лютого 2019 р. До завдань із 
формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого 
споживання та виробництва (Ціль 1) стратегією віднесено, 
зокрема: впровадження освіти в інтересах збалансованого (сталого) 
розвитку, екологічної освіти та виховання, просвітницької 
діяльності з метою формування в суспільстві екологічних 
цінностей і підвищення його екологічної свідомості; забезпечення 
практичної реалізації результатів сучасних та фундаментальних 
екологічних досліджень та безперервної взаємодії між науковцями 
та державними органами; врахування рекомендацій наукових 
установ екологічного спрямування при прийнятті управлінських 
рішень та підготовці проектів нормативно-правових актів (р. ІІІ). 

Підвищення рівня еколого-правової культури сприятиме 
зростанню авторитету еколого-правової науки, відведенню їй у 
суспільстві та в державотворенні належної — провідної — ролі у 
правотворчому, правореалізаційному, інформаційному та інших 
процесах, в освітянсько-виховному середовищі, запобігатиме 
маніпуляціям суспільною свідомістю з використанням екологічних 
тем, факторів та подій. Екологічна культура стимулює розвиток 
науки і навпаки: наука визначає вектори підвищення рівня 
екологічної культури людини і суспільства, а право об’єктивує та 
надає правової форми цьому комплексному явищу правової 
дійсності під назвою «Еколого-правова культура». 
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А. В. Чайковська  
(Харків) 

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ І СУСПІЛЬНИХ 
НАСТРОЇВ НА ЮРИДИЧНУ НАУКУ І ПРАКТИКУ НА 

ПРИКЛАДІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), на 
даний час, є однією із поширених організаційно-правових форм 
господарських товариств. Так, станом на 1 вересня 2018 року 
зареєстровано 613055 ТОВ, що становить 41% із загальної кількості 
зареєстрованих юридичних осіб. Крім того, кількість ТОВ постійно 
збільшується. У формі ТОВ здійснюють свою діяльність як невеликі 
товариства, так і товариства, які входять до десяти найбільших 
компаній України (ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «Кернел-трейд», ТОВ 
«Тедіс Україна», ТОВ «ДТЕК Трейдінг» та інші). Існування 
господарських організацій у формі ТОВ є суттєвим суспільно 
обумовленим фактором та важливою економічною потребою. Разом із 
розвитком ТОВ на ринку України, одночасно виникає потреба і у 
належному законодавчому регулюванні їх діяльності. 

Усвідомлення потреби зміни у законодавстві та запровадження 
нових ефективних механізмів у регулювання корпоративного 
сектору стало причиною появи нових законодавчих актів, таких 
як: Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту прав інвесторів» [1], Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 
товариствах» [2], Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» [3] 
тощо. Вказані закони були розроблені з метою сприяння 
підвищенню рівня корпоративного управління в господарських 
товариствах, захисту прав та інтересів інвесторів та адаптації 
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. 

Для нормативного впорядкування ТОВ особливе значення має 
прийнятий 06 лютого 2018 року Закон України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю» [4] (далі — закон про 
товариства). Метою вказаного закону є запровадження змін, що 
спрямовані на усунення невиправданих обмежень в діяльності 
товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, 
вдосконалення правових механізмів захисту учасниками своїх прав 
та законних інтересів, формування атмосфери взаємної довіри між 
учасниками, наближення українського корпоративного 
законодавства до стандартів розвинутих країн та вимог 
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Європейського Союзу, удосконалення загального законодавства, 
що впливає на корпоративне право. 

Досліджуючи зміни до корпоративного законодавства, можна 
виділити декілька тенденцій у розвитку корпоративного 
законодавства. Такими тенденціями є зменшення законодавчого 
тиску та впровадження дерегуляції, зміщення акценту з прав 
конкретного учасника на забезпечення прав товариства в цілому. 
Новий закон про товариства містить суттєві зміни у регулюванні ТОВ, 
що, на нашу думку, зумовлено необхідністю приведення законодавчих 
норм у відповідність до суспільних потреб. Законом про товариства 
були запроваджені такі основні зміни у регулюванні діяльності ТОВ. 

Новими законом про товариства було обмежено право виходу 
учасника зі складу товариства. До цього часу право виходу з 
товариства вважалось добровільним, необмеженим та безумовним. 
Однак, на даний час законом передбачено, що учасник товариства, 
частка якого становить 50 або більше відсотків, може вийти з 
товариства за згодою інших учасників. Причому такий учасник 
зможе вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання 
згоди останнім учасником. Як наслідок, право на вихід 
мажоритарного учасника може бути забороненим, якщо хоча б 
один учасник товариства, незалежно від його частки, не надасть 
свою згоду на вихід мажоритарного учасника.  

Іншою нормою закону про товариства передбачена можливість 
визначення у статуті  положення, що відчуження частки допускається 
лише за згодою інших учасників. Вбачається, що у вказаній нормі 
йдеться не про переважні права інших учасників товариства щодо їх 
можливості придбати відчужувані частки, а встановлюється 
можливість фактичної заборонити учаснику відчужити свою частку.  

Не менш важливою зміною у законодавстві є встановлення 
обмеження виключення учасника зі складу товариства. Так, 
нормою закону встановлено, що у разі смерті, оголошення судом 
безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи 
припинення учасника – юридичної особи, частка якого у 
статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та 
якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття 
спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці 
(правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до 
товариства відповідно до закону, товариство може виключити 
учасника з товариства. Натомість можливість виключення 
учасника якому належало 50 або більше відсотків законом не 
передбачена. Таким чином, за наведених умов, товариство 
змушене буде лише прийняти рішення про ліквідацію товариства. 
Відповідно до пояснювальної записки до проекту закону про 
товариства визначено, що припинення участі учасником із 
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часткою 50 або більше відсотків створює надзвичайно високий 
ризик порушення прав учасників товариства шляхом виведення 
більшої частини активів на підставі виплати йому компенсації 
вартості його частки в капіталі товариства.  

Наведені зміни законодавства відображають тенденцію щодо 
посилення стабільності товариства, забезпечення його прав 
переважно перед правами учасника.  

Новими запровадженими інститутами у діяльності ТОВ стали 
корпоративний договір та безвідклична довіреність. Відповідно до 
закону про товариства корпоративним договором є договір, за 
яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права 
та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. 
Щодо визначення безвідкличної довіреності, то у законі 
передбачено, що у разі якщо довіреність видається з метою 
виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників як 
сторін корпоративного договору, предметом яких є права на 
частку у статутному капіталі або повноваження учасників, 
довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її 
строку вона не може бути скасована без згоди представника або 
може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності. 
Вказані інститути були запроваджені з метою забезпечення учасникам 
товариств з обмеженою відповідальністю значний простір для 
врегулювання своїх відносин за допомогою договорів. 

Наведений перелік не є вичерпним, однак, яскраво демонструє 
новітні тенденції законодавчих змін у сфері корпоративного 
законодавства. Необхідність вказаних змін обумовлюється суттєвою 
суспільною потребою запровадження у законодавство ефективних 
механізмів для регулювання дійсних ринкових відносин та 
приведення українського законодавства у відповідність до 
європейського.  

Перелік використаних джерел: 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав інвесторів». - Електронний ресурс. -  
Режим доступу:   http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/289-19. 

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення рівня корпоративного управління в 
акціонерних товариствах». — Електронний ресурс. – Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1983-19. 

3. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо корпоративних договорів». — Електронний ресурс. -  
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1984-19. 

4. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю». — Електронний ресурс. — Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19. 
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Горбайчук Л.В. 
(Київ) 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

В сучасних умовах міжбюджетні відносини відіграють важливу 
роль у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку як 
держави в цілому, так і її регіонів. Очевидно, що даний розвиток 
можливий лише за умови акумуляції в місцевому бюджеті кожного 
конкретного регіону власних фінансових ресурсів, а не шляхом 
надання місцевим бюджетам трансфертів із державного бюджету 
внаслідок жорсткої централізації фінансових ресурсів. У зв’язку з 
цим першочерговими є реформи, пов’язані з фінансовою 
децентралізацією. 

Фінансова децентралізація — це найбільш повний та прозорий 
вид децентралізації, оскільки він прямо пов’язаний з організацією 
та реформуванням системи міжбюджетних відносин. Органи 
місцевого самоврядування отримують фіскальну незалежність 
(делегування повноважень щодо прийняття рішень в сфері 
бюджетного регулювання) — можливість приймати рішення щодо 
формування бази оподаткування, визначення ставок відповідних 
місцевих податків та зборів, введення податкових стимулів для 
галузей економіки на регіональному рівні. Це підштовхує їх до 
конкуренції між собою в контексті варіації рівня податкових 
ставок з метою фінансового забезпечення громад [2, с. 21–22].  

Проте зміни, які повинні вирішити проблеми наповнення 
місцевих бюджетів повинні бути закріплені на вищому 
законодавчому рівні. Саме фінансова децентралізація надає 
органам місцевого самоврядування можливість здійснювати 
самостійний пошук додаткових фінансових ресурсів, тому її базові 
основи повинні бути передбачені в Конституції України. 

Президент України в 2015 році виніс на розгляд Верховної 
Ради України законопроект «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації)» № 2217а [4]. Цей законопроект 
торкався також окремих питань фінансової децентралізації 
органів місцевого самоврядування, був відмічений позитивними 
висновками Конституційного суду України та Венеціанської 
комісії. Проте на сьогоднішній день даний правовий акт, ще не 
прийнятий і знаходиться на розгляді у комітетах. Законопроект 
№ 2217а передбачає наступні основні зміни до Конституції 
України в рамках реформи децентралізації: 

1. Запровадження трьохрівневої системи адміністративно-
територіального устрою України — область, район, 
громада з повсюдністю місцевого самоврядування. 
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2. Передачу функцій виконавчої влади від місцевих 
адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня. 

3. Ліквідація державних адміністрацій і створення натомість 
державних представництв з тільки контрольно-
наглядовими і координаційними, а не виконавчими 
функціям. 

4. Розподіл повноважень між органами місцевого 
самоврядування за принципом субсидіарності і наділення 
саме громад максимально широким колом повноважень. 

5. Чітке забезпечення повноважень органів місцевого 
самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, в 
тому числі через їх участь в загальнодержавних 
податках [5]. 

В ході нашого дослідження нас цікавлять ті зміни, які 
торкаються саме фінансової децентралізації, тобто місцевих 
бюджетів (табл. 1.).  

Таблиця 1. 

Зміни відповідно до законопроекту «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентралізації)»  

стосовно фінансової децентралізації  

Чинна редакція Конституції України Зміни 

Стаття 142. 

Матеріальною і фінансовою основою 

місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме 
майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 

земля, природні ресурси, що є у власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 
у містах, а також об’єкти їхньої спільної 
власності, що перебувають в управлінні 
районних і обласних рад. 

Стаття 142. 

Матеріальною і фінансовою основою 

місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме 
майно, доходи місцевих бюджетів, в тому числі 
місцеві податки і збори, частина 
загальнодержавних податків, земля, природні 
ресурси, що є у власності сільських, селищних, 
міських громад, а також об’єкти, що є у власності 
районних і обласних рад. 

Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування відповідає повноваженням, 

передбаченим Конституцією та законами. 

Територіальні громади сіл, селищ і міст 
можуть об’єднувати на договірних засадах 
об’єкти комунальної власності, а також кошти 

бюджетів для виконання спільних проектів або 
для спільного фінансування (утримання) 
комунальних підприємств, організацій і установ, 
створювати для цього відповідні органи і 
служби. 

  

Держава бере участь у формуванні доходів 
бюджетів місцевого самоврядування, фінансово 
підтримує місцеве самоврядування. Витрати 

органів місцевого самоврядування, що виникли 

внаслідок рішень органів державної влади, 

компенсуються державою. 

Витрати органів місцевого самоврядування, 
що виникли внаслідок рішень органів державної 
влади, компенсуються державою . 

Стаття 143. 

Територіальні громади села, селища, міста 
безпосередньо або через утворені ними органи 

місцевого самоврядування управляють майном, 

Стаття 143. 

Органи місцевого самоврядування та їх посадові 
особи вирішують питання місцевого самоврядування 
віднесені законом до їх компетенції. 

 101



що є в комунальній власності; затверджують 
програми соціально-економічного та 
культурного розвитку і контролюють їх 
виконання; затверджують бюджети відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць і 
контролюють їх виконання; встановлюють 
місцеві податки і збори відповідно до закону; 
забезпечують проведення місцевих референдумів 
та реалізацію їх результатів; утворюють, 
реорганізовують та ліквідовують комунальні 
підприємства, організації і установи, а також 

здійснюють контроль за їх діяльністю; 

вирішують інші питання місцевого значення, 
віднесені законом до їхньої компетенції. 

 

Обласні та районні ради затверджують 
програми соціально-економічного та 
культурного розвитку відповідних областей і 
районів та контролюють їх виконання; 
затверджують районні і обласні бюджети, які 
формуються з коштів державного бюджету для їх 
відповідного розподілу між територіальними 

громадами або для виконання спільних проектів 
та з коштів, залучених на договірних засадах з 
місцевих бюджетів для реалізації спільних 
соціально-економічних і культурних програм, та 
контролюють їх виконання; вирішують інші 
питання, віднесені законом до їхньої 
компетенції. 

  

Органам місцевого самоврядування можуть 
надаватися законом окремі повноваження 
органів виконавчої влади. Держава фінансує 
здійснення цих повноважень у повному обсязі за 
рахунок коштів Державного бюджету України 

або шляхом віднесення до місцевого бюджету у 
встановленому законом порядку окремих 
загальнодержавних податків, передає органам 

місцевого самоврядування відповідні об’єкти 

державної власності. 

Органам місцевого самоврядування можуть 
надаватися законом окремі повноваження органів 
виконавчої влади. Держава фінансує здійснення 
цих повноважень у повному обсязі за рахунок 
коштів Державного бюджету України або шляхом 

віднесення до місцевого бюджету у встановленому 
законом порядку окремих загальнодержавних 
податків, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об’єкти державної 
власності. 

Органи місцевого самоврядування з питань 
здійснення ними повноважень органів 
виконавчої влади підконтрольні відповідним 

органам виконавчої влади. 

  

  
Як ми бачимо з таблиці 1, у ст. 143 Конституції України 

визначено розмежування власних і делегованих повноважень 
органів місцевого самоврядування. При цьому пропонується не 
деталізувати в Конституції повноваження, залишивши визначення 
вичерпного їх переліку на рівні відповідного Закону. Зафіксовано, 
що «держава фінансує здійснення цих (делегованих) повноважень 
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у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України 
або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому 
законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає 
органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної 
власності» [4]. При цьому пропонується визначити, що держава 
забезпечує сумірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень 
органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та 
законами України. 

Змінами закріплюється матеріальна і фінансова основа 
місцевого самоврядування. Зокрема визначається, що такою 
основою є земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші 
об’єкти, що є у комунальній власності територіальної громади та 
ін. Ст. 142, яка визначає матеріальні та фінансові основи місцевого 
самоврядування закріплює також право останніх на частку 
загальнонаціональних податків. Принциповим є момент чіткої 
фіксації норми, що «обсяг фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим 
Конституцією та законами» [5]. Також закріплено, що «витрати 
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень 
органів державної влади, компенсуються державою» [5]. 

Проте є окремі аспекти, які викликають занепокоєння. 
Наприклад, з діючої ст. 142 Конституції України запропоновано 
вилучити норму, згідно якої «держава бере участь у формуванні 
доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує 
місцеве самоврядування». Ми погоджуємось з О.В. Баганець, що 
така зміна в сьогоднішніх умовах не є своєчасною, оскільки взагалі 
ігнорує той факт, що із всіх адміністративно-територіальних 
одиниць лише декілька можуть самостійно забезпечити себе та 
наповнити доходами бюджет, а решта — потребують фінансової 
допомоги від держави. А це теж знижує рівень конституційних 
гарантій держави для мешканців дотаційних територіальних 
громад, чим обмежує їхні права і свободи [1]. 

Незважаючи на окремі недоліки, на наш погляд, запропоновані 
зміни, які стосуються фінансової децентралізації відповідають 
європейським та міжнародним стандартам, враховують відповідні 
висновки і зауваження Венеціанської Комісії та дадуть змогу 
забезпечити спроможність місцевого самоврядування і побудову 
ефективної системи територіальної організації влади в 
Україні. Результатом прийняття законопроекту «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації)» 
передбачається підвищення якості життя за допомогою 
зосередження повноважень, ресурсів та відповідальності на 
місцевому рівні управління.  
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Розділ V Наукова та науково-експертна юридична 

діяльність: проблеми співвідношення та 
взаємодії 

 
 

Н. Р. Малишева  
(Київ) 

НАУКОВИЙ ПІДХІД В ЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАВОТВОРЧОСТІ 
Формування системи права, тобто правотворча діяльність є 

складним за змістом і за формою процесом, що детермінується 
великою кількістю об’єктивних і суб’єктивних факторів. Одним із 
визначальних серед них є наукова обгрунтованість. Одностайність 
у загальному сприйнятті важливості цього чинника не означає, 
однак, відсутності розбіжностей у його тлумаченні. Чи можна 
вважати, що науковий підхід в правотворчості завжди має ознаки 
унікальності, тобто є єдино можливим для забезпечення 
оптимального регулювання конкретно визначених суспільних 
відносин? Чи, навпаки, наука може бути полісемічною у 
визначенні шляхів такого регулювання? На базі яких 
методологічних постулатів має вибудовуватись науковий підхід в 
правотворчості? Яка інстанція володіє правом на «остаточну 
істину», тобто на вибір оптимального правотворчого рішення з 
кількох можливих, якщо кожна з них претендує на науковість у 
підході до регулювання аналогічних суспільних відносин і чи 
існують визнані критерії такої оптимальності? Перелік питань, які 
постають у зв’язку з забезпеченням наукового підходу в 
правотворчій діяльності, можна ще довго продовжувати. Цей 
перелік, крім того, суттєво залежить від сфери правового 
регулювання. Саме вона значною мірою впливає на методологію 
наукового пошуку, яку слід покласти в основу правотворчої 
діяльності. 

Розглянемо цю тезу на прикладі правотворчої діяльності в 
сфері взаємовідносин людини і природи, яку скорочено прийнято 
називати екологічною сферою. Такий аналіз є особливо 
продуктивним, зважаючи на особливості предметної сфери, що 
вирізняють її серед сфер регулювання інших галузей права. 

Екологічна правотворчість в останні десятиліття розвивається 
геометрично зростаючими темпами, причому як на міжнародно-
правовому, так і на національно-правовому рівнях. 
Взаємовідносини суспільства з природним середовищем 
ускладнюються, набувають все нових форм (наприклад, 
розширення сфери еколого-правового регулювання на 
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навколоземний космічний простір); виникають нові суб’єкти, що 
потребують еколого-правової охорони (зокрема, екологічні 
мігранти); наслідки використання людиною природних ресурсів, 
природних об’єктів та природних умов стають все більш 
відчутними і подекуди набувають загрозливих масштабів, що 
потребує «швидкого реагування» правом. Функції останнього, 
однак, не зводяться до реагування на шкідливі наслідки, що вже 
настали, і які слід усувати. Однією з важливих функцій еколого-
правового регулювання є прогностична. Екологічне право лише 
тоді буде ефективним, коли відіграватиме попереджувальну роль 
у регламентації відносин людини і природи. Саме тому еколого-
правова правотворчість повинна мати міцне наукове підґрунтя, 
яке значною мірою залежить від методологічної основи наукового 
дослідження.  

При визначенні методології наукового пошуку в юриспруденції 
прийнято спиратися на три основні групи методів: філософські, 
загальнонаукові та спеціальні юридичні. Цей постулат звичайно 
поширюється й на науку екологічного права, однак у цій сфері не 
обмежується ним. Особливістю науки екологічного права є 
необхідність використання спеціального методологічного 
інструментарію не лише правознавства, а й багатьох інших наук. 
Екологічна правотворчість не зможе відповідати вимогам 
сьогодення, якщо не акумулюватиме синтез сучасних природничих, 
економічних, техніко-технологічних знань.  

Насамперед йдеться про методологічний інструментарій 
природничих наук: біології (екології, зоології, ботаніки); фізичної 
географії (особливо кліматології, ландшафтознавства, геоекології, 
гідрології, океанології та ін.), хімії (особливо її нового розділу —
 екологічної хімії, або хімії навколишнього середовища), фізики та 
інших природничих наук. Можна навести безліч прикладів з 
екологічної правотворчості, коли методологія природничих наук 
висувалась на перший план при розробленні еколого-правових 
норм: це практично весь блок регулювання заповідання, 
організації та функціонування інших територій та об’єктів 
особливої державної охорони; забезпечення правового режиму 
мігруючих видів тварин; формування структурних елементів 
екомережі; просторової організації територій та ін. Природничі 
науки мають методологічно підкріплювати й правотворчі рішення 
в сфері раціонального використання природних ресурсів, протидії 
швидким змінам клімату та заходів адаптації до відповідних змін. 
Тільки уміле використання методології природничих наук в 
поєднанні з традиційними методами правознавства можуть 
забезпечити адекватне застосування в екологічній правотворчості 
природничої термінології, що у цій сфері, як в жодній іншій, 
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набуває все більшого поширення. Такі поняття, як «екосистеми», 
«екосистемний підхід», «таксони», «генофонд», «просторове, 
видове, ценотичне та популяційне різноманіття», «інтродукція», 
«акліматизація», «гео-, біо-ценоз», «інвазивні види» та багато 
інших міцно увійшли в термінологічний апарат екологічного 
права. Важливим аспектом поєднання методології різних наук в 
екологічній правотворчості, однак, є не лише адекватне 
застосування термінології, а й розуміння основних законів 
природи, взаємозв’язків природних процесів та їх залежностей від 
антропогенної діяльності. Наприклад, при регулюванні норм і 
обсягів вилучення певних ресурсів із природного середовища слід 
забезпечити можливості їх природного відновлення, не 
допускаючи перевищення вилучення над відновленням, або 
регламентуючи одночасне проведення відновлювальних заходів, 
що б унеможливило переведення відповідних ресурсів у розряд 
непоновлюваних. В природоресурсній правотворчості (земельній, 
водній, гірничій, лісовій, фауністичній, флористичній та іншій) не 
можна нехтувати органічними взаємозв’язками всіх природних 
процесів. Так, зникнення певних видів флори чи фауни на 
глобальному рівні через ланцюг різного роду природних зв’язків у 
біосфері може викликати незворотні зміни в складі 
мікроорганізмів, водних, лісових та інших ресурсів.  

Екологічна правотворчість не може ігнорувати й економічну 
складову передбачуваних природоохоронних заходів. Відомо, що в 
формі пояснювальної записки, що в Україні подається до всіх 
законопроектів, є розділ «Фінансово-економічне обґрунтування». 
В цій частині практично щодо всіх проектів законів, включно з 
екологічними, міститься формула «Прийняття законопроекту не 
потребуватиме додаткових витрат з Державного [інколи також —
 »з місцевих»] бюджету/ів». Однак це практично ніколи не 
відповідає дійсності: переважна більшість законів екологічної 
спрямованості є досить витратними; і це слід усвідомлювати; всі 
екологічні закони (і не тільки вони) мають ретельно економічно 
прораховуватись. Концепція сталого розвитку як дороговказ 
світового співтовариства на 21 століття базується на досягненні 
рівноваги економічної, екологічної і соціальної складових 
розвитку. Це серед іншого означає, що плануючи заходи з охорони 
довкілля, слід з усіх можливих альтернатив обирати такі, які є 
найбільш економічно ощадливими. Якщо з регулювання 
конкретних відносин подається кілька законопроектів, то 
економічна складова повинна бути одним із критеріїв прийняття 
того чи іншого законопроекту. 

Крім методології природничих наук і економічної 
опрацьованості,  екологічна правотворчість має спиратись на 
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техніко-технологічну оцінку, адже чимала кількість екологічно 
спрямованих норм, особливо підзаконного характеру, є техніко-
юридичними. Так, ще з радянських часів практично єдиними 
критеріями належної якості компонентів навколишнього 
середовища були так звані норми «гранично допустимих 
концентрацій» (ГДК) забруднюючих речовин у воді, повітрі, 
грунті та «гранично допустимі рівні» (ГДР) шуму, вібрації, радіації 
та інших шкідливих фізичних факторів. Ці нормативи, що 
формально декларувались як обов’язкові, розроблялись медиками 
гігієнічного профілю і базувались виключно на порогових 
величинах впливу певних шкідливих чинників на організм 
людини. Порівняно з аналогічними нормами, що були адаптовані 
в ЄС чи США, ГДК/ГДР вітчизняного зразка були значно більш 
жорсткими. Водночас однобокість у підходах до їх розроблення, 
неврахування техніко-технологічних можливостей їх дотримання, 
поєднані з відсутністю належних механізмів контролю призвели 
до того, що ці нормативи на постійній основі порушувались в 
десятки разів. 

Науковий підхід в екологічній правотворчості, таким чином, 
передбачає застосування широкого методологічного 
інструментарію різних наук, економічної обгрунтованості 
екологічно важливих рішень (вибору на альтернативній основі тих 
із них, які при інших рівних умовах є найбільш економічними і 
такими, що відповідають принципам сталого розвитку 
суспільства), а також врахування техніко-технологічних 
можливостей їх реалізації на базі кращих із доступних вітчизняних 
і зарубіжних практик. 

На жаль, досвід новітньої правотворчості в Україні не дає 
підстав стверджувати, що ці принципи отримують в нашій 
державі позитивний розвиток. Інакше, чим можна виправдати 
ліквідацію самостійного центрального органу виконавчої влади, 
що протягом 28 років незалежного державотворення формував і 
реалізовував державну політику в галузі охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів, - Міністерства 
екології та природних ресурсів України? Його об’єднання з 
Міністерством енергетики України, одним із найбільш визначних 
забруднювачів довкілля, було здійснене з посиланням на 
аналогічний зарубіжний досвід. Однак досвід цей іде в 
протилежному напрямку: дійсно, є країни, де природоохоронні 
функції управління об’єднані з тією частиною функцій 
забезпечення енергетичного розвитку, яка спрямована на 
створення т.з. «зеленої енергетики», тобто на розвиток 
альтернативних її видів (сонячної, вітрової та інших).  
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*** 

 Ланцюгова реакція такої правотворчої новації не забарилася: 
почали ліквідовуватись відповідні департаменти екології та 
природних ресурсів в обласних ОДА. А якщо поєднати 
відповідний процес із проведеною дещо раніше ліквідацією 
Державної екологічної інспекції, що протягом багатьох років 
здійснювала контрольні повноваження в сфері охорони довкілля, 
то стає зрозумілою позиція сучасного «реформування» та 
«оптимізації», що не має жодного наукового обгрунтування. 

Вважаю, що від «галопуючої правотворчості», яка є ознакою 
часу, слід невідкладно переходити до вдосконалення екологічного 
законодавства на засадах виважених наукових підходів. Такі 
підходи напрацьовані та продовжують розроблятися 
правознавцями екологічного профілю і є запорукою мінімізації 
прорахунків в регулюванні екологічних відносин, які вже в 
недалекому майбутньому можуть призвести до незворотних змін в 
природному середовищі. 
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О. В. Мороз  
(Минск, Беларусь) 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Анотація: В тезах доповіді автор розглядає ретроспективу 
становлення інституту громадської екологічної експертизи та її 
процедуру. В результаті, автор робить пропозиції щодо вдосконалення 
тлумачення цього поняття.  

Ключові слова: громадська екологічна експертиза, державна 
екологічна експертиза, охорона навколишнього середовища. 

 
Согласно законодательству Республики Беларусь 

общественная экологическая экспертиза (далее — ОЭЭ) — это 
установление соответствия или несоответствия 
градостроительной, предпроектной, проектной и (или) иной 
документации требованиям законодательства об охране 
окружающей среды и рациональном использовании природных 
ресурсов, осуществляемое по заявлению инициатора [1, п. 2]. Как и 
в случае с государственной экологической экспертизой (далее —
 ГЭЭ) [2, c. 1], в легальном определении понятия ОЭЭ совершенно 
верно акцентируется внимание на таких сущностных признаках 
экологической экспертизы как ее предупредительный характер и 
исследовательская работа эксперта. Данные признаки присущи 
указанному процессу, являются неотъемлемой его 
характеристикой. Тем не менее, указанное определение требует 
некоторой корректировки. Представляется смысловым 
дублированием оборот «соответствие или несоответствие», что 
усложняет восприятие правовой нормы. Поэтому следует 
исключить слово «несоответствие». Ошибочно рассматривать в 
качестве объекта экологической экспертизы документацию. Ими 
являются определенные решения, содержащиеся в такой 
документации. По данным аспектам является более точным 
определение ГЭЭ. Кроме того, это такие решения, реализация 
которых может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду. Исходя из сложившейся терминологии в экологическом 
законодательстве, предлагаем использовать термин «проектное 
решение планируемой хозяйственной и иной деятельности», 
которое может иметь различную степень разработанности. 

Учитывая указание в правовом определении понятия ОЭЭ на 
ее осуществление по заявлению инициатора, можно предложить 
следующую формулировку для правового закрепления: 
«общественная экологическая экспертиза — это установление 
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соответствия проектных решений планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, реализация которых может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, требованиям 
законодательства об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов, осуществляемое по 
заявлению инициатора». Следует отметить, что в национальном 
законодательстве отсутствует комплексное определение 
экологической экспертизы. В научной литературе определение 
как самой экологической экспертизы, так и ее видов предлагается 
авторами в зависимости от их понимания ее основных признаков. 
На наш взгляд, при формулировании легальных определений прежде 
всего необходимо опираться на ключевые признаки, характеризующие 
сущность, с возможным дополнением иных признаков для более 
полного понимания правового явления [3, с. 98–99]. 

Развитие законодательства об ОЭЭ схоже со становлением 
правового регулирования большинства иных мер по охране 
окружающей среды: от осмысления потребности в эффективной 
правовой мере для разрешения проблемы, введения механизма 
охраны окружающей среды первоначально на уровне норм 
головного закона с первичной регламентацией до системы 
правовых норм имеющих определенную обособленность с 
детальным регулированием соответствующих отношений. Так, в 
начале 90-х годов 20 века со сменой общественного строя на 
территории Беларуси возросла роль общественности в решении 
различных проблем, в том числе, экологических. Право 
общественности на участие в процессе принятия экологически 
значимых решений становится одним из наиболее важных. В 
первой редакции Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. впервые на 
законодательном уровне получила правовое закрепление ОЭЭ.  
Тем не менее, правовая регламентация носила фрагментарный 
характер: указывались только субъекты, которые ее инициируют и 
проводят, вопросы финансирования и характер заключения [4].  

Присоединение Республики Беларусь к Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, от 25 июня 1998 г. способствовало 
совершенствованию соответствующего законодательства [5]. В 
редакции указанного закона от 17 июля 2002 г. дополнительно 
закреплялось право соответствующих субъектов ОЭЭ получать у 
заказчика необходимую документацию для ее проведения, а также 
были отмечены лица, которым может направляться ее заключение. 
Отсутствие правовой регламентации порядка ее проведения, а 
также требований к содержанию эколого-экспертного заключения 
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наряду со слабой инициативностью общественности так же не 
способствовали формированию практики ее проведения, случаи 
которой были единичны.  

Новый этап развития законодательства в данной сфере связан с 
принятием Положения о порядке проведения общественной 
экологической экспертизы от 29 октября 2010 г., что позволило 
более детально регламентировать соответствующие отношения и 
рассматривать ее в качестве одного из относительно 
сформированных организационно-правовых механизмов в 
области охраны окружающей среды. Правовое регулирование 
ОЭЭ имеет определенную обособленность от соответствующего 
регулирования ГЭЭ. В частности, в специальных законах 
касавшихся ГЭЭ упоминалось значение заключения ОЭЭ для ГЭЭ, 
а также имел значение в качестве потенциальных объектов ОЭЭ 
перечень объектов ГЭЭ. Аналогичная ситуация сохранилась с 
принятием действующего Закона Республики Беларусь «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду» от 18 июля 2016 г. 

Действующее национальное законодательство достаточно 
точно определяет круг субъектов ОЭЭ: инициаторы, независимые 
специалисты, которые ее проводят, заказчики. Указанные лица 
играют особую роль в формировании соответствующих эколого-
экспертных отношений. В качестве ее инициаторов 
рассматриваются общественные объединения, которые 
зарегистрированы в Республике Беларусь и осуществляют 
деятельность в области охраны окружающей среды, а также 
граждане Республики Беларусь. Представляется, что в качестве 
инициаторов могут выступать и иностранные граждане, лица без 
гражданства, так как иное не определено Конституцией 
Республики Беларусь и ее международными договорами. 
Экспертами являются независимые специалисты, которые 
обладают специальными знаниями в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, а 
также в определенных областях науки, техники и иных сферах 
деятельности. При этом квалификация и опыт работы должны 
быть в той области знаний, в которой будет проводиться ОЭЭ. 
Заказчиками являются инициаторы планируемой хозяйственной и 
иной деятельности [1, п. 2, 3, 5; 4, ст. 6, 61].  

В настоящее время имеется более четкое указание на 
временной отрезок ее проведения. Так, инициаторы в течение 
десяти рабочих дней со дня опубликования заказчиком в 
средствах массовой информации уведомления об общественных 
обсуждениях направляют ему заявление о намерении ее 
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проведения. Заказчик представляет проектную документацию 
инициаторам в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня 
поступления заявления. ОЭЭ начинается со дня представления 
заказчиком такой документации и срок ее проведения не должен 
превышать одного месяца [1, п. 6, 8, 13]. Ранее она могла 
осуществляться до принятия окончательного решения по проекту. 

Заключение ОЭЭ может направляться заказчику, в 
организации, которые проводят ГЭЭ, в местные исполнительные и 
распорядительные органы, а также иным заинтересованным 
лицам и носит рекомендательный характер [4, ст. 61]. Временные 
рамки проведения ОЭЭ позволяют ее осуществлять как на стадии 
разработки проектного решения, так и на стадии согласования 
таких решений в период проведения ГЭЭ. По данному аспекту 
национальное законодательство соответствует отмеченной 
Конвенции, согласно которой участие общественности должно 
иметь место как можно на наиболее ранних стадиях 
хозяйственной и иной деятельности. Эффективность ее 
результатов во многом зависит от оперативности проведения ОЭЭ, 
что позволяет направить заключение заказчику до того момента 
как он передаст необходимую документацию для проведения ГЭЭ. 

В Республике Беларусь финансирование ОЭЭ производится за 
счет средств ее инициаторов — общественных объединений и 
граждан [4, ст. 61], то есть действует правило финансирования 
процедуры ее инициатором. На наш взгляд, закрепление в 
белорусском законодательстве нормы, которая бы позволила 
расширить источники финансировании ОЭЭ, может стать 
дополнительным стимулом к расширению практики ее 
проведения. В соответствии с первой редакцией Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» она могла 
осуществляться на общественных началах. 
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А. А. Слепченко 
(Київ) 

ЩО ТАКЕ «НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ»  
ТА ЯКІ ПРАВА ЗАХИЩАЮТЬ МИСЛИВЦІ В СУДІ 

(СПРАВА ПРО ВНЕСЕННЯ ЛОСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО  
ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ) 

Два роки українське суспільство з тривогою спостерігає за 
результатами вирішення в адміністративному суді справи про 
внесення лося європейського (Alces alces) до Червоної Книги 
України та заборону полювання на нього. Як відомо, 3 лютого 2017 
р. Міністерством екології та природних ресурсів України (далі —
 Мінекоресурсів України) було видано наказ № 41 «Про заборону 
полювання на лося»,  яким встановило заборону на полювання на 
лося європейського (Alces alces) на території України строком на 
25 років. Згодом, 19 грудня 2017 р., незважаючи на активний 
супротив мисливського лоббі, Міністерство екології та природних 
ресурсів України на підставі подання Національної комісії з 
питань Червоної книги України внесло лося до Червоної книги 
України, видавши наказ «Про внесення змін до Переліку видів тварин, 
що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)» [1]. Лось 
європейський  був внесений до категорії «вразливий».  

Вчені-біологи стверджують, що українські лосі зникають, в 
багатьох областях України лосів не бачили вже кілька десятиліть. 
У період з кінця XIX до середини XX ст. лосів в Україні не було. 
Цей вид з’явився в Україні шляхом природного розселення з 
території Білорусі. На процес зменшення популяції лося 
впливають браконьєрство, хижаки, зміна клімату та інші фактори, 
але головною причиною винищення лося вважається полювання [2].  

Незважаючи на таку ситуацію, накази про заборону 
полювання та про внесення лося до Червоної книги України були 
оскаржені суб’єктами мисливської діяльності до адміністративного 
суду як протиправні. 27 листопада 2018 р. Окружним 
адміністративним судом міста Києва один із позовів було 
задоволено [3]. Таке рішення суду стало «темою номер один» 
більшості інформаційних ресурсів нашої країни. Остап Семерак —
 на той час Міністр екології та природних ресурсів України —
 відзначив, що він «здивований агресивністю деяких громадян 
України, які через суди намагаються відвоювати собі право 
вбивати тварин, популяція яких суттєво скоротилася і які 
знаходяться під захистом в інших країнах» [4]. 

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 
8 квітня 2019 р. рішення Окружного адміністративного суду міста 
Києва від 27 листопада 2018 р. було скасовано і 2 жовтня 2019 р. [5] 
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Верховний Суд України нарешті «поставив крапку» у цій справі, 
підтримавши позицію Міністерства енергетики та захисту 
довкілля України про необхідність правового захисту цієї тварини 
шляхом заборони полювання на лося та внесення його до 
Червоної книги України та залишивши у силі постанову Шостого 
апеляційного адміністративного суду від 8 квітня 2019 р. [6].  

Основним аргументом позовної заяви та, відповідно, рішення 
суду першої інстанції, з яким не погодилися суди апеляційної та 
касаційної інстанцій, було те, що «в поданні Національної комісії з 
питань Червоної книги України не наведено наукового 
обґрунтування необхідності занесення лося європейського до 
Червоної книги України та не зазначено чітких даних щодо 
чисельності популяції та її динаміки, а містяться лише загальні 
посилання щодо зменшення чисельності популяції та наявність 
значних шансів його зникнення та факт наявності у певних 
науковців наукових публікацій датованих 2010-2013 роками» [3]. 
Апеляційний адміністративний суд, посиланням на поняття 
«науковий результат», закріплене у ч. 22 ст. 1 Закону України «Про 
наукову та науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р., 
яким, зокрема, є нове наукове знання, одержане в процесі 
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та 
зафіксоване на носіях інформації, вказав на помилковість 
висновку суду першої інстанції про те, що в поданні Національної 
комісії з питань Червоної книги України не було наведено 
належного наукового обґрунтування скорочення популяції лосей в 
Україні. Верховний Суд України у складі колегії суддів 
Касаційного адміністративного суд у цій частині зазначив, що 
непроведення спеціальних досліджень з метою встановлення 
реальної популяцій лосів «не свідчить про недостовірність 
наукових даних, взятих до уваги Національною комісією з питань 
Червоної книги України», а також, що «відповідачем та третіми 
особами поза розумним сумнівом доведено, що на даний час лось є 
«вразливою» твариною і у найближчому майбутньому такий вид 
може бути віднесений до категорії зникаючих, якщо триватиме дія 
факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій» [5]. 

Загалом, ми погоджуємося з висновками Апеляційного та 
Верховного судів України, але, водночас, вважаємо за потрібне 
звернути увагу на інші — еколого-правові — аспекти цієї справи, 
які, на жаль, не стали об’єктом повноцінного аналізу судових 
інстанцій. Зокрема, такими питаннями є необхідність зазначення та 
обґрунтування тих прав, свобод та законних інтересів позивача, 
захистом яких були обґрунтовані його позовні вимоги щодо заборони 
полювання та внесення лося до Червоної книги України, а також 
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вказівка на правовідносини, врегульовані наказами Мінекоресурсів, що 
були оскаржені, та учасником яких має стати позивач. 

Така потреба випливає із закону, адже, відповідно до ст. 5 
«Право на звернення до суду та способи судового захисту» Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі — КАС) в редакції 
від 15 грудня 2017 р., «...кожна особа має право в порядку, 
встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного 
суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 
владних повноважень порушені її права, свободи або законні 
інтереси». Крім того, відповідно до ст. 264 КАС України 
«Особливості провадження у справах щодо оскарження 
нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень» 
«...право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо 
яких його застосовано, а також особи, які є суб’єктом 
правовідносин, у яких буде застосовано цей акт». 

Таким чином, в судовому рішенні, яким був задоволений 
позов, мало б бути вказано, про які саме законні права, свободи та 
інтереси позивача йдеться, стороною яких конкретно 
правовідносин він є або має стати, чи пояснити, яким чином до 
позивача застосовано накази Мінекоресурсів. Однак, такої 
аргументації у рішенні Окружного адміністративного суду міста 
Києва від 27 листопада 2018 р., як і у Постанові Шостого 
апеляційного адміністративного суду від 8 квітня 2019 р., віднайти 
не вдалося. Судом зазначено лише те, що «права та інтереси, за 
захистом яких позивач звернувся до суду, були частково 
порушені», та що «неодмінною ознакою порушення права особи є 
зміна стану її суб’єктивних прав та обов’язків, тобто припинення 
чи неможливість реалізації її права та/або виникнення 
додаткового обов’язку» [3]. Крім того, в частині визначення таких 
правовідносин судом зазначено, що «...позивач отримав 
посвідчення мисливця НОМЕР_1 та займається мисливництвом. 
Таким чином, оскільки після віднесення лося європейського до 
Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України 
(тваринний світ) полювання на нього заборонено, позивач, як 
мисливець є учасником правовідносин у яких застосовано наказ 
відповідача 2 від 19.12.2017 № 481» [3]. 

З метою встановлення того, про які ж права позивача може 
вестись мова в даному випадку, необхідно звернутися до 
законодавства про тваринний світ, де закріплюються права 
суб’єктів у галузі використання тваринного світу, одним із спеціальних 
видів яких є мисливство (а не «мисливництво», як вказано у рішенні 
Окружного апеляційного суду м. Києва) та полювання. Такими актами 
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є, зокрема, Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р., 
Закон України «Про мисливське господарство та полювання» 
22 лютого 2000 р. та деякі підзаконні акти у цій галузі. 

Аналіз зазначених законодавчих актів дає підстави для 
висновку, що зміст суб’єктивного права на мисливство та 
полювання не пов’язується з конкретними видами тварин. 
Об’єктом даних прав є усі мисливські тварини, як сукупність усіх 
видів диких тварин, які у визначеному порядку віднесені до цієї 
категорії. Мисливські тварини, що перебувають у стані  природної  
волі,  а  також  утримуються  в напіввільних  умовах  або  у  неволі  
в  межах угідь державних мисливських господарств, утворюють 
державний мисливський фонд. Закон не гарантує мисливцям 
права або свободи добування конкретних видів тварин (зокрема —
 лося), права вимагати видачі їм ліцензій на конкретну дику 
тварину, права вимагати затвердження на кожний рік певного 
обсягу лімітів тощо. Відповідно до чинного законодавства усі дикі 
тварини, які знаходяться у стані природної волі на території 
України, є об’єктами права власності Українського народу, від 
імені якого права власника здійснюють органи державної влади та 
місцевого самоврядування. Мисливці не є власниками 
мисливських диких тварин, а також не є суб’єктами правовідносин 
полювання на них, до того моменту, поки не одержать дозвіл на 
добування — ліцензію або відстрільну картку. Тобто, на нашу думку, 
виключення певних видів тварин з державного мисливського фонду не 
позбавляє зацікавлених осіб їх законного права на мисливство 
(полювання), не обмежує його, не звужує його обсяг.  

Недостатньо обґрунтованою є, на наш погляд, позиція суду, за 
якою «після віднесення лося європейського до Переліку видів 
тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний 
світ) полювання на нього заборонено, позивач, як мисливець є 
учасником правовідносин у яких застосовано наказ відповідача від 
19.12.2017 № 481» [3], оскільки відповідно до ст. 19 Закону України 
«Про Червону книгу України» від 7 лютого 2002 р. спеціальне 
використання об’єктів Червоної книги України може 
здійснюватися у виняткових випадках лише у наукових і 
селекційних цілях. Після внесення тварини до Червоної книги 
України мисливці не можуть ставати учасниками правовідносин з 
їх спеціального використання. Певні додаткові обов’язки щодо 
таких тварин можуть покладатися на користувачів мисливських 
угідь, які, відповідно до ст. 34 Закону України «Про Червону книгу 
України» зобов’язані в межах закріпленої території дотримуватися 
режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги 
України, але у рішенні суду відсутні дані щодо того, чи є позивач 
користувачем мисливських угідь, у яких знаходяться лосі. 
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Верховний Суд України з питання порушення законних прав 
позивача зазначив, що право на полювання не є абсолютним і 
може бути обмежено, а заборона добування лося, яка є наслідком 
внесення його до Червоної книги, відповідає закону і прав 
позивача на полювання не порушує [6]. 

Як висновок відмітимо, що питання визначення наявності у 
складі суб’єктивного права на мисливство та полювання такої 
правомочності, як право на полювання на конкретний вид диких 
тварин, або наявності відповідної свободи чи законного інтересу та їх 
правової природи є дискусійними та потребують подальших 
досліджень. Проте, факт відсутності такого обґрунтування у рішенні 
суду, який задовольнив відповідний позов, ставить ряд запитань 
стосовно подання у майбутньому позовів від осіб, незадоволених 
наданням природним об’єктам природоохоронного статусу, та підстав 
прийняття таких позовів до розгляду судами. 

Перелік використаних джерел 

1. Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до 
Червоної книги України (тваринний світ): наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України від 19 грудня 2017 р. № 481// 
Офіційний вісник України. 2018. № 5. Ст. 216. 

2. Іван Парнікоза. Заборонити полювання на лося в Україні! 
[Електронний ресурс]: Режим доступу: https://h.ua/story/434280/. 

3. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 
27 листопада 2018 року по справі № 826/9432/17 [Електронний 
ресурс]: Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/387945.  

4. Суд розгляне апеляцію Мінекології на скасування заборони 
полювання на лося 18 березня [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/572681.html 

5. Постанова Верховного Суду України у складі колегії суддів 
Касаційного адміністративного суду від 2 жовтня 2019 року по справі 
№ 826/9432/17, номер судового провадження К/9901/14908/19 
[Електронний ресурс]: Єдиний державний реєстр судових рішень. 
Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84806004. 

6. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 8 квітня 
2019 р. по справі № 826/9432/17, номер судового провадження 
А/855/838/19 [Електронний ресурс]: Єдиний державний реєстр 
судових рішень. Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/ 
Review/81430545. 
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Н. В. Бережняк  
(Київ) 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ 
НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ 

ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Проблема правових підстав виникнення кондиційних 
зобов’язань й на даний час залишається актуальною, оскільки 
останні зумовлюють виникнення самого зобов’язання. 

Підставами виникнення зобов’язань із набуття, збереження 
майна без достатньої правової підстави є юридична (фактична) 
сукупність, враховуючи положення ст. 1212 ЦК України [1]. 

Досі актуальною є дискусія, які юридичні факти породжують 
безпідставне збагачення. 

У різні часи розвитку цивільного права, хоча й приділялась 
увага даним зобов’язанням, однак відсутня єдина точка зору щодо 
підстав виникнення зобов’язань із безпідставного збагачення, що 
підтверджується наявністю різних підходів. 

Аналіз поглядів науковців та законодавства свідчить про те, що 
обов’язковим елементом безпідставного збагачення є набуття або 
збереження майна однією особою (набувачем) за рахунок іншої 
(потерпілого). 

Зазначене знайшло своє відображення у ч. 1 ст. 1212 
ЦК України [1]. 

Також для виникнення збагачення набувача необхідним є 
втрата майна іншою особою (потерпілою), що відбувається у будь-
якому випадку. 

Іншою правовою підставою виникнення зобов’язань із набуття, 
збереження майна без достатньої правової підстави є причинний 
зв’язок між набуттям або збереження майна набувачем та втратою 
майна потерпілою особою. 

Питання щодо причинного зв’язку та його однозначності досі 
не є достатньо дослідженим та в більшості випадків стосується 
деліктних зобов’язань, що знайшло своє відображення у багатьох 
роботах науковців. 

Водночас для ефективного застосування інституту 
кондикційних зобов’язань, а саме безпідставного збагачення 
необхідно мати уяву про всі підстави його виникнення.  

У зобов’язаннях із безпідставного збагачення наявний 
об’єктивний причинний зв’язок між набуттям або збереження 
майна однією особою (набувачем), та як наслідок втратою майна 
іншою особою (потерпілою). 
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У більшості випадків, критерій за допомогою якого 
виявляється причинний зв’язок хоча і є об’єктивний, однак 
приймається до уваги суб’єктивний елемент (вини) [2; с. 139, 140]. 

В одних випадках безпідставне збагачення є результатом 
правомірних дій обох сторін. В інших воно є результатом 
протиправних дій збагаченого або третьої особи. В третіх його 
породжує протиправна дія потерпілого. 

Однак у всіх цих випадках результат таких дій так само, як 
іноді результат подій, незалежних від волі сторін протиправний в 
тому особливому сенсі, що це є безпідставне збагачення, яке тому і 
має бути повернуто, тому що воно є безпідставне [3; с. 215]. 

Хибним є говорити про протиправність дій набувача в 
безпідставному збагаченні. 

Інша річ, коли в таких кондикційних зобов’язаннях, як 
результат набуття або збереження майна без достатньої правової 
підстави виникає протиправність - безпідставне збагачення, та як 
наслідок необхідність набувача повернути потерпілому це майно 
безпідставно отримане. 

Досі у науці не сформульована єдина точка зору щодо вини в 
зобов’язаннях із набуття, збереження майна без достатньої 
правової [2; с. 140]. 

Слушною видається думка вчених, які підтримують концепцію 
«об’єктивної протиправності безпідставного збагачення», коли 
вина взагалі не впливає на кваліфікацію зобов’язань із 
безпідставного збагачення, що знаходить своє підтвердження на 
практиці. 

ЦК України не містить згадування про наявність чи відсутність 
вини, як фактора кваліфікуючої ознаки кондикційного 
зобов’язання. 

Вина не є обов’язковим елементом виникнення зобов’язань із 
набуття, збереження майна без достатньої правової підстави та не 
впливає на кваліфікацію останніх. 

Вказані зобов’язання можуть виникати із дій сторін 
зобов’язання та третіх осіб, які можуть бути, як правомірними, так 
і протиправними, винними й безвинними так і з подій. 

У переважній своїй більшості, дії особи збагаченої, яка набула 
або зберегла майно є безвинними. 

Саме однією із основних підстав виникнення зобов’язання із 
набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави є 
відсутність правової підстави для такого набуття або збереження 
майна. 

Під правовою підставою набуття майна у змісті, що виключає 
застосування статті 1212 ЦК України, необхідно розуміти такий 
безоплатний перехід майна від однієї особи до іншої, який або 
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відповідає меті правовідношення та його юридичному змісту, або 
стає безповоротним через пряму вказівку закону [4; с. 59]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1212 ЦК України, законодавець допускає 
вибуття майна із володіння потерпілого на правовій підставі, яка 
згодом відпала (наприклад за недійсним договором) [1]. 

Дане питання безумовно підлягає подальшого дослідження 
вченими, оскільки підстави виникнення зобов’язань із набуття, 
збереження майна без достатньої правової підстави мають велике 
значення для визначення самої правової природи зобов’язання та 
застосування в практичній сфері. 
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С. А. Цибізова  
(Полтава) 

ПРОБЛЕМАТИКА РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ЩОДО ДОМЕННИХ 
ІМЕН В АСПЕКТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ (ІР СУД) 

1. У зв’язку зі стрімким розвитком правовідносин у сфері 
використання всесвітньої системи об’єднання комп’ютерних 
мереж для зберігання та передачі інформації (Інтернет), проблема 
вирішення спорів щодо доменних імен (більш точний переклад з 
англійської - імен доменів, «domain name» - ім’я домену) набирає 
обертів, тоді як однозначного алгоритму їх вирішення на рівні 
законодавства не встановлено. Та ж модель, яка існує на рівні 
законодавства і використовується у випадку захисту прав та 
охоронюваних законом інтересів осіб у сфері правовідносин щодо 
доменних імен та суміжних із ними об’єктів права інтелектуальної 
власності є дещо застарілою та має певні прогалини. 

2. З урахуванням інтеграції українського суспільства до 
Європейського Союзу, необхідне повноцінне виконання 
зобов’язань за низкою міжнародних угод, зокрема, дотримання 
положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У даній угоді, що 
має стратегічне значення для розбудови економіки нашої країни, 
питанням права інтелектуальної власності присвячена окрема глава, 
метою якої є досягнення належного рівня охорони та реалізації прав 
інтелектуальної власності за рахунок, зокрема, належних стандартів 
якості законодавства та принципів цивільно-правового захисту. 

Важливим кроком у цьому напрямку, на наш погляд, є 
реформування судової системи зі створенням Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності (ІР суду). 

Для більш ефективного здійснення судового захисту у сфері 
правовідносин, які виникають у зв’язку із використанням Інтернет 
простру, необхідна висока адаптивність національного законодавства 
як до швидкого розвитку новітніх технологій, так і до змін у судовій 
системі. 

3. Врегулювання правовідносин, які виникають із приводу 
використання доменних імен, є одним із питань, яке потребує 
вирішення на законодавчому рівні. 

4. Необхідною умовою ефективного захисту прав учасників 
правовідносин, які виникають із приводу доменних імен, є 
забезпечення доступу до правосуддя, яке, в свою чергу, є 
складовою права на справедливий суд, що забезпечується п. 1 ст. 6 
Європейської Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод (далі Конвенція). 

Конкуренція предметної юрисдикції у вирішенні спорів щодо 
доменних імен між Вищим судом з питань інтелектуальної 

 123



власності, господарськими та місцевими загальними (окружними 
господарськими та окружними) судами може призвести до 
складнощів у визначенні належного суду у цій категорії справ. З 
іншого боку, відсутність чіткого розмежування предметної 
юрисдикції у спорах щодо доменних імен, може мати наслідком 
закриття судами провадження у справі, як за правилами 
господарського, так і за правилами цивільного судочинства, що 
призведе до порушення прав осіб на судовий захист. 

На жаль, у судовій практиці можна зустріти випадки закриття 
проваджень у справах у зв’язку із відсутністю чіткого 
розмежування предметної юрисдикції між судами, що призводить 
до порушення доступу до правосуддя. Яскравим прикладом 
зазначеного може бути порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, 
констатоване Європейським судом з прав людини у рішенні по 
справі «Церква села Сосулівка проти України» (Заява N 37878/02) [1]. 

У юридичній науці існує думка, що найбільше проблем із 
трактуванням належного суду виникає при утворенні нових 
спеціалізованих судів, що пов’язано, зокрема, із складністю 
матеріально-правових відносин. Саме тому, задля розмежування 
предметної юрисдикції між новоутвореним Вищим судом із 
питань інтелектуальної власності та місцевими (господарськими та 
загальними) судами, на законодавчому рівні необхідно вирішити 
низку питань, зокрема, щодо правового регулювання доменних імен. 

5. При визначенні належного суду у спорах щодо доменних 
імен необхідно враховувати існуючі у законодавстві прогалини. 

Так, до прийняття Господарського процесуального кодексу 
України в редакції Закону №2147-VIII від 03.10.2017 року, спори у 
сфері права інтелектуальної власності взагалі та, щодо доменних 
імен зокрема, розглядалися, як за правилами господарського, так і 
за правилами цивільного судочинства, залежно від суб’єктного 
складу сторін. Віднесення певних категорій справ до юрисдикції 
Вищих спеціалізованих судів регламентується процесуальним 
законом[2]. Нормами Господарського процесуального кодексу 
України до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності віднесено справи щодо прав інтелектуальної власності, 
перелік яких не є вичерпним [3]. Визначення предметної 
юрисдикції спорів щодо доменних імен після створення Вищого 
суду з питань інтелектуальної власності стає проблематичним, 
оскільки, норми цивільного права хоч і визначають доменні імена 
об’єктами цивільних правовідносин, однак не відносять їх до 
самостійних об’єктів права інтелектуальної власності. У 
визначеному нормами ч. 2 ст. 20 Господарського процесуального 
кодексу України переліку справ щодо права інтелектуальної 
власності, які розглядається Вищим судом з питань права 
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інтелектуальної власності, посилання на доменні імена відсутні. 
Видається, що без належного законодавчого врегулювання розгляд 
таких справ може залишитись у компетенції місцевих загальних або 
місцевих господарських судів, залежно від суб’єктного складу сторін, 
що, на нашу думку, не сприятиме втіленню ідеї ефективного захисту 
прав та охоронюваних законом інтересів учасників правовідносин у 
сфері права інтелектуальної власності та не відповідатиме меті 
створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. 

6. Розгляд спорів щодо доменних імен Вищим судом з питань 
інтелектуальної власності за існуючим законодавством видається 
можливим лише у разі, коли такі спори стосуються захисту прав 
володільців суміжних об’єктів права інтелектуальної власності 
(торговельних марок, комерційних найменувань, об’єктів авторських 
прав, тощо). Отже, питання розмежування юрисдикції спорів щодо 
доменних імен, як самостійних об’єктів цивільних відносин 
законодавчо не врегульовано та потребує суттєвого доопрацювання. 

7. На нашу думку, існує три можливих способи вирішення проблеми 
врегулювання питання юрисдикції спорів щодо доменних імен, після 
початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності: 

1) закріплення правового режиму доменних імен у нормах 
матеріального права із визначенням місця доменних імен серед 
об’єктів цивільних прав. При цьому, необхідно вирішити питання 
щодо визначення відповідних критеріїв віднесення доменних імен 
до об’єктів права інтелектуальної власності; 

2) внесення змін до процесуального законодавства із вказівкою 
на доменні імена у переліку категорій справ, які може розглядати 
Вищий суд з питань інтелектуальної власності; 

3) внесення змін, як до норм матеріального права щодо визначення 
правового режиму доменних імен, так і до норм процесуального права 
щодо віднесення до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності вирішення спорів з приводу тих доменних імен, які, за 
визначеними законом критеріями, відносяться до об’єктів права 
інтелектуальної власності. 
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Г. І. Чанишева 
(Одеса) 

ЩОДО СТРОКІВ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЗА ЧАСТИНОЮ 
ПЕРШОЮ СТАТТІ 233 КЗпП УКРАЇНИ  

Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів 
визначені статтею 233 КЗпП України. Відповідно до частини 
першої зазначеної статті працівник може звернутися з заявою про 
вирішення трудового спору безпосередньо до районного, 
районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний 
строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 
порушення свого права, а у справах про звільнення — в місячний 
строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі 
трудової книжки. 

Водночас згідно з частиною другою ст. 233 КЗпП України у разі 
порушення законодавства про оплату праці працівник має право 
звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому 
заробітної плати без обмеження будь-яким строком. 

У судовій практиці виникли проблемні питання стосовно 
застосування зазначених норм ст. 233 КЗпП України при 
визначенні строку звернення працівника до суду з вимогами про 
стягнення середнього заробітку при затримці виконання рішення 
суду про поновлення незаконно звільненого працівника на роботі. 
В одних випадках при розгляді спору щодо стягнення середнього 
заробітку при затримці виконання рішення суду про поновлення 
на роботі застосовується строк звернення до суду, передбачений 
частиною першою ст. 233 КЗпП України, тобто тримісячний строк, 
в інших випадках — застосовується норма частини другої 
зазначеної статті, що надає працівнику право в разі порушення 
роботодавцем законодавства про оплату праці без обмеження 
будь-яким строком звернутися до суду з позовом про стягнення 
заробітної плати, яка йому належить. 

У судовій практиці немає однозначної відповіді на питання чи 
обмежується на підставі частини першої статті 233 КЗпП України 
строк звернення працівника до суду з вимогами про виплату 
середнього заробітку за затримку виконання рішення суду про 
поновлення на роботі.   

Статтею 236 КЗпП України передбачена оплата вимушеного 
прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на 
роботі працівника. Відповідно до зазначеної статті у разі затримки 
власником або уповноваженим ним органом виконання рішення 
органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі 
незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу 
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працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому 
середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.  

Даний трудовий спір не належить до спорів про порушення 
законодавства про оплату праці, про які йдеться у частині другій 
ст. 233 КЗпП України і за якими працівник має право звернутися 
до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати 
без обмеження будь-яким строком.  

Відповідно до частини першої ст. 1 Закону України «Про 
оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР заробітна 
плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує 
працівникові за виконану ним роботу. 

Заробітна плата як правова категорія має свою структуру, 
визначену ст. 2 Закону України «Про оплату праці», згідно з якою 
у структурі заробітної плати виокремлюються основна заробітна 
плата (ч. 1 ст. 2), додаткова заробітна плата (ч. 2 ст. 2), інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати (ч.3 ст. 2).  

Основна заробітна плата є винагородою за виконану роботу 
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у 
вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для 
робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад 
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за 
особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні 
і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; 
премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. 

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат Законом 
віднесені виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, 
премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в 
рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні 
виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 
провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

Виходячи з норм ст. 2 Закону України «Про оплату праці», 
Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом 
Держкомстату України від 13 січня 2004 року №5, до структури 
заробітної плати (основної заробітної плати, додаткової заробітної 
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат) не 
входить середній заробіток при затримці виконання рішення суду 
про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. Цей 
середній заробіток не є складовою належної працівнику заробітної 
плати, а відтак для його стягнення не застосовуються правила 
частини другої ст. 233 КЗпП України.  
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При затримці виконання рішення про поновлення на роботі 
працівника спір виникає щодо оплати вимушеного прогулу, 
пов’язаної з виконанням роботодавцем обов’язку виплатити 
працівнику середній заробіток або різницю в заробітку під час 
затримки. Стягнення з роботодавця (власника або уповноваженого 
ним органу) середнього заробітку за час затримки виконання 
рішення суду про поновлення на роботі працівника за своєю 
правовою природою є одним із випадків матеріальної 
відповідальності роботодавця у трудових правовідносинах. У 
теорії трудового права обґрунтовано, що цей випадок матеріальної 
відповідальності роботодавця належить до такого виду 
матеріальної відповідальності роботодавця у трудових 
правовідносинах, як матеріальна відповідальність роботодавця за 
порушення права працівника на працю. У даному випадку 
матеріальної відповідальності роботодавець відшкодовує 
працівникові майнову шкоду, заподіяну у зв’язку з: незаконною 
відмовою у прийнятті на роботу; незаконним відстороненням від 
роботи; незаконним переведенням на іншу роботу; незаконним 
звільненням з роботи; неправильним або не відповідним чинному 
законодавству формулюванням причини звільнення в трудовій 
книжці, що перешкоджає працевлаштуванню працівника; 
затримкою видачі трудової книжки при звільненні; затримкою 
виконання рішення про поновлення на роботі працівника.  

Тільки у справах про звільнення з роботи (тобто коли 
працівник звертається з позовом про поновлення на роботі та 
оплату вимушеного прогулу) частиною першою ст. 233 
КЗпП України, як виняток, встановлено місячний строк для 
звернення з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня 
видачі трудової книжки. В інших зазначених вище випадках діє 
загальне правило щодо строку для звернення до суду для 
вирішення трудового спору, встановлене частиною першою ст. 233 
КЗпП України — тримісячний строк з дня, коли працівник 
дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.  

Таким чином, при зверненні працівника до суду з вимогами 
про виплату середнього заробітку за затримку виконання рішення 
суду про поновлення на роботі слід застосовувати строк, 
передбачений частиною першою ст. 233 КЗпП України, а саме 
тримісячний строк з дня, коли працівник дізнався або повинен був 
дізнатися про порушення свого права, а не правила частини другої 
зазначеної статті. 
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Розділ VІ Консерватизм науки в часи докорінних 
суспільних перетворень  
 

 
А. С. Євстігнєєв 
(Київ) 

РОЛЬ НАУКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА У ЧАСИ 
ДОКОРІННИХ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Бурхливий розвиток суспільних відносин під впливом 
глобалізаційних процесів, модернізації та діджиталізації, а також 
обумовлені цим докорінні зміни у їх правовому регулюванні, що 
мають місце в сучасний період, обумовлюють нові вимоги та 
виклики для юридичної науки в цілому і галузевих юридичних 
наук зокрема. 

Не є виключенням в цьому наука екологічного права, яка, з 
огляду на предмет правового регулювання, виконує без 
перебільшення життєво важливу місію належного упорядкування 
суспільних відносин, об’єктом яких виступають найвищі соціальні 
цінності життя і здоров’я людини. 

Враховуючи вказане, від здатності науки екологічного права 
своєчасно та ефективно реагувати на зміни, що відбуваються у 
суспільстві, та призводять до докорінних перетворень у сферах 
природокористування, охорони довкілля та забезпечення 
екологічної безпеки, залежить оптимальне нормативно-правове 
регулювання вказаних сфер, що є однією із основних гарантій 
врахування екологічних інтересів як пріоритетних при реалізації 
зазначених змін.  

Вважаємо, що наука екологічного права у сучасних умовах 
повинна виконувати головну її функцію — стратегічного 
спрямування розвитку вітчизняного екологічного законодавства як 
станом на сьогодні так і у форматі випрацювання можливих 
правових моделей такого розвитку у перспективі. При цьому, 
відповідні напрацювання науки екологічного права мають 
передувати їх реалізації на рівні відповідних нормативно-
правових актів, що, з огляду на потребу у оперативному прийнятті 
останніх, вимагає від вказаної науки також належної активності.  

Так, очевидно слід сприйняти як даність відсутність значної 
кількості часу на розробку відповідних питань, адже часи, коли 
певний проект міг готуватись і дискутуватись роками, залишились 
позаду. Сучасні умови суспільного розвитку, а також рівень 
складності та «задавненості» великої кількості екологічних 
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проблем, висувають безальтернативну вимогу їх якнайшвидшого 
упорядкування та вирішення. 

Водночас, за зазначених обставин важливим і дуже непростим 
завданням є забезпечення балансу між швидкістю та якістю 
перетворень. Вважаємо, що ключову роль у виконанні такого 
завдання повинна відіграти саме наука екологічного права. При 
цьому, вважаємо доцільним виходити із переважно об’єктивних 
критеріїв відповідного балансу, якими можна вважати: - ступінь 
розробки та деталізації пропозицій щодо упорядкування 
суспільних відносин нормами екологічного права (звичайно, що 
втілюватись в життя мають пропозиції, достатньо деталізовані для 
застосування у конкретних відносинах); — динаміка розвитку 
відносин, що потребують упорядкування (чим вища така 
динаміка, тим більш швидким має бути реагування науки); - 
перспективи та напрями подальших змін відносин, що змінюються 
(наука повинна за можливості випереджати своїми пропозиціями 
фактичні зміни, передбачаючи їх і таким чином до певної міри 
спрямовуючи). 
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O PRAWIE SPORTOWYM UWAG KILKA  
(КІЛЬКА ЗАУВАЖЕНЬ СТОСОВНО СПОРТИВНОГО ПРАВА) 

 
Анотація: У статті дається характеристика спортивного права 

як автономної правової царини. З огляду на автономний характер 
спортивного права, для нього характерним є переважно 
приватноправовий характер і, в цій частині, — примат корпоративних 
норм міжнародних та національних спортивних організацій над 
нормами державного законодавства. Разом з тим у статті називаються 
пов’язані зі спортивним правом акти законодавства Польщі (Закон про 
безпеку масових заходів 2009 р., Закон про спорт 2010 р.). Відзначається 
міжгалузевий (публічно-приватний) і транскордонний характер 
спортивного права. Аналізується вплив трирівневої ієрархії спортивних 
організацій (всесвітній рівень — континентальний рівень —
 національний рівень) на структуру спортивного права, а також роль 
статутів спортивних організацій як основного джерела спортивного 
права. 

Ключові слова: спортивне право, корпоративні норми, статути 
спортивних товариств, публічне право, приватне право.  

 
Prawo sportowe to dziedzina prawa, której przedmiotem 

zainteresowania są normy i przepisy prawne odwołujące się do 
działalności sportowej a także inne regulacje o charakterze 
specjalistycznym dotyczące sportu [1]. Wśród tego rodzaju regulacji 
możemy wyróżnić przede wszystkim statuty, regulaminy czy 
konstytucje federacji sportowych, jak również wszystkie inne reguły 
ustanowione dla celów współzawodnictwa w określonej dyscyplinie 
sportowej [2]. Powyższe oznacza, iż w prawie sportowym prymat mają 
regulacje stanowione przez międzynarodowe bądź krajowe organizacje 
sportowe, natomiast ich uzupełnieniem są akty prawne o charakterze 
publiczno-prawnym. Niniejsza zależność wynika z zasady tzw. 
autonomii prawa sportowego [3].  

W polskim porządku prawnym funkcjonuje kilka aktów 
normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym, które w 
sposób pośredni bądź bezpośredni odwołują się do działalności 
sportowej. Jednym z takich regulacji jest np. Ustawa z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych[4]. Przepisy niniejszej 
ustawy wskazują m.in. na sposób zabezpieczenia masowych wydarzeń 
sportowych. 

 131



W sposób bezpośredni do sportu odwołuje się natomiast Ustawa z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie [5]. W niniejszej regulacji 
unormowane są m.in. zasady funkcjonowania zawodników 
sportowych, związków sportowych, klubów sportowych oraz 
zawodowych lig sportowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto przytoczony akt normatywny porusza kwestie stypendiów, 
kwalifikacji zawodowych w sporcie czy wreszcie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 

Prawo sportowe ze względu na swoją autonomię i funkcjonowanie 
przede wszystkim w obszarze regulacji prywatno-prawnych o 
charakterze statutowym cechuje się znaczącymi odrębnościami w 
stosunku do innych gałęzi prawa. Celem niniejszego artykułu jest 
zarysowanie podstawowych cech normatywnych charakterystycznych 
dla prawa sportowego. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż prawo sportowe 
jest dziedziną prawa o charakterze multidyscyplinarnym. Powyższe 
oznacza, że  obejmuje swym zakresem zagadnienia związane z 
różnymi gałęziami prawa. Do najbardziej popularnych zagadnień z 
zakresu prawa i sportu należą m.in. zagadnienia dotyczące kontraktów 
sportowych (prawo cywilne), organizacji imprez sportowych (prawo 
administracyjne), przestępstwa korupcji sportowej (prawo karne), 
sportowych konwencji międzynarodowych (prawo międzynarodowe) 
czy wreszcie ochrona marki klubu sportowego (prawo własności 
intelektualnej). 

Powyższa uwaga świadczy o tym, iż prawo sportowe nie 
funkcjonuje wyłącznie w sferze stricte odnoszącej się do rywalizacji 
sportowej. Jednak w szczególności znajduje zastosowanie w statutach, 
regulaminach i konstytucjach krajowych i międzynarodowych 
organizacji sportowych, bowiem to właśnie w powyższych regulacjach 
unormowane są ramy organizacyjno-prawne profesjonalnego 
współzawodnictwa sportowego. 

Na dowód powyższych twierdzeń można  wskazać chociażby § 1 
Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej z dnia 11 czerwca 2018 roku: 
«Polski Związek Piłki Siatkowej, zwany dalej Związkiem, jest 
ogólnokrajowym związkiem sportowym działającym w piłce siatkowej, 
we wszystkich jej odmianach aprobowanych przez FIVB (Fédération 
Internationale de Volleyball-Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) i 
CEV (Confédération Européenne de Volleyball-Europejska Konfederacja 
Piłki Siatkowej) [6]». 

Przytoczony przepis wskazuje na to, iż federacje sportowe 
funkcjonują w strukturze o charakterze piramidalnym. Na samej górze 
tej struktury znajdują się organizacje o charakterze międzynarodowym 
(ogólnoświatowym np. FIVB), bezpośrednio pod nimi są związki 
kontynentalne (np. wspomniany wyżej CEV), natomiast najniżej 
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znajdują się krajowe związki sportowe (np. Polski Związek Piłki 
Siatkowej), które zrzeszają związki okręgowe zlokalizowane w 
wyznaczonych miastach i regionach poszczególnych krajów. 

Oprócz krótkiej charakterystyki struktury federacji sportowej warto 
wspomnieć o jej pozycji ustrojowej. Zgodnie z § 3 ust. 1  Statutu 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej: «Związek działa w formie 
stowarzyszenia. Jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją 
sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.» 
Powyższe oznacza, że organizacje sportowe działają najczęściej w 
formie stowarzyszenia będącego jednocześnie organizacją 
pozarządową. 

Podsumowując powyższe uwagi należy stwierdzić, że zarówno 
międzynarodowe i krajowe organizacje sportowe działają w formie 
organizacji pozarządowy o charakterze stowarzyszeniowym, które 
posiadają własny majątek i są organizacjami finansującymi się z 
własnych środków. Tego rodzaju podmioty posiadają też własne 
organy wykonawcze (np. Prezydenta, Sekretarza Generalnego czy 
Komitet Wykonawczy) i określone struktury organizacyjne (np. 
specjalistyczne komisje) wraz ze specjalnie dedykowanym sportowym 
sądownictwem arbitrażowym. Ponadto należy podkreślić, iż 
obowiązuje zasada, że jednej dyscyplinie sportu dedykowana jest jedna 
federacja sportowa [7]. 

Na tle przytoczonych uwag, dotyczących prawnego 
funkcjonowania organizacji sportowych, można sformułować kilka 
uwag ogólnych  charakterystycznych dla prawa sportowego: 

 
1. Ramy organizacyjne sportu profesjonalnego są ukonstytuowane 

w statutach organizacji sportowych. Podlegają im wszyscy 
uczestnicy współzawodnictwa sportowego (w tym m.in. 
zawodnicy, trenerzy, sędziowie, kluby sportowe itp.). Przepisy 
prawno-sportowe uzupełniają także reguły i zasady 
ukonstytuowane w kodeksach etycznych (np. zasada fair 
play)[8]. 

2. Akty prawne powszechnie obowiązujące stanowią uzupełnienie 
dla regulacji o charakterze prywatno-prawnym (autonomia 
prawa sportowego). W skrajnych przypadkach mogą stanowić 
podstawę ewentualnej odpowiedzialności karnej bądź 
dyscyplinarnej (np. wynikające z przestępstwa korupcji w 
sporcie bądź odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu 
dopingu w sporcie). Sytuacja ta powoduje multidyscyplinarny 
charakter prawa sportowego. 

3. Normy prawa sportowego bardzo często posiadają różny zasięg 
terytorialny. Dlatego też cechuje się ono transnarodowością [9]. 
Powyższe może jednak prowadzić do kolizji różnych 
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porządków prawnych zarówno publiczno- i prywatno-
prawnych [10]. 

4. Autonomia organizacji sportowych i ich zdolność do 
samoregulacji sprzyja procesom sprawnego zarządzania w 
profesjonalnym sporcie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
dynamikę sportowych postępowań arbitrażowych. 
Jednocześnie zasada autonomii prawa sportowego powoduje 
brak transparentności pomiędzy regulacjami prawnymi o 
charakterze powszechnie obowiązującym i przepisami 
wewnętrznie obowiązującymi w danej federacji sportowej.    
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А. В. Васілеўскі  
(Мінск, Беларусь)  

ДА ПЫТАННЯ ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ АПЦЫЁНА 

Анотація: У статті розглядається білоруський і зарубіжний досвід 
правового регулювання опціону. Доводиться, що опціон не слід 
розглядати лише як інститут, що має походження в «англійському 
праві», як це часто має місце у пресі Східної Європи. Наводяться 
приклади традиційного застосування опціону у вітчизняному 
законодавстві. Порівнюється досвід Білорусі та України з цього 
питання. Зазначається, що на даний час повсюдно спостерігається 
трансформація парадигми розуміння опціонних правовідносин. З 
особливих похідних фінансових інструментів, що забезпечують 
укладення термінових угод у фінансовому секторі економіки опціони 
стаю широко використовуваним у цивільному обороті багатогранним 
економіко-правовим інститутом, елементами якого є опціон на 
укладення договору і опціонний договір. Закріплення в законодавчих 
актах Республіки Білорусь і України цивільно-правового регулювання 
опціонних конструкцій, які набули широкого поширення за кордоном, як 
видається, буде сприяти підвищенню довіри іноземних суб’єктів до норм 
законодавства Білорусі та України і, як наслідок, поліпшенню 
інвестиційного клімату нашого регіону. 

Ключові слова: опціон, опціонні відносини, опціон на укладення 
договору, опціонний договір. 

 
Паскоранае эканамічнае развіццё дзяржавы становіцца 

магчымым дзякуючы сукупнасці фактараў, сярод якіх асобую 
ролю займае прыцягненне замежных інвестыцый, як выгадная 
альтэрнатыва трансгранічнага крэдытавання. У цяперашні час для 
міжнароднага абароту характэрна высокая канкурэнцыя за 
капітал. У сувязі з гэтым, дзяржавы рэцыпіенты інвестыцый 
аб’ектыўна вымушаны ствараць спрыяльны, ў параўнанні з 
канкурэнтамі, інвестыцыйны клімат для замежных кампаній. 
Адным з накірункаў дадзенай дзейнасці з’яўляецца 
імплементацыя ў нацыянальнае заканадаўства эканоміка-
прававых інстытутаў, шырока вядомых у краінах займаючых 
высокія рэйтынгі па развіцці эканомікі ў OECD, за капітал 
рэзідэнтаў якіх і адбываецца канкурэнтная барацьба. 

У ліку такіх шырока ўжываемых інстытутаў варта адзначыць 
дагаворныя канструкцыі апцыёна. У дзелавой прэсе Усходняй 
Еўропы яны адносяцца да інстытутаў «ангельскага права» і 
ўяўляюцца фінансавай інавацыяй або новым метадам гандлю, у 
сувязі з чым складваецца меркавання пра тое, што названы 
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інстытут раней не быў вядомы суб’ектам прадпрымальніцкай 
дзейнасці нашага рэгіёну. 

Разам з тым, азначанае меркаванне памылковае. Як і ў 
большасці краін свету, апцыён у Беларусі і Украіне доўгі час 
ужываецца ў фінансавай сферы і разглядаецца заканадаўцам у 
якасці вытворнага фінансавага інструмента або дерыватіва 
(англ. derivative). У дадзеным статусе заканадаўчае рэгуляванне 
апцыёна замацавана ў Інструкцыі па бухгалтарскаму ўліку здзелак 
з вытворнымі інструментамі ў банках Рэспублікі Беларусь, 
зацверджанай пастановай Савета дырэктараў Нацыянальнага 
банка Рэспублікі Беларусь ад 29 снежня 2007 г. № 414 і Законе 
Украіны «Аб каштоўных паперах і фондавым рынку» ад 23 лютага 
2006 г. № 3480-IV адпаведна.  

У юрыдычнай дактрыне асаблівая ўвага надаецца балансу 
правоў і абавязкаў бакоў апцыйённых праваадносін. Эканоміка-
прававая спецыфіка апцыёна заключаецца ў тым, што ён дае 
свайму ўладальніку права (але не абавязак) набыць або прадаць 
базавы актыў па зафіксаванай цане [1]. 

Прывабнасць апцыённай мадэлі ўзаемаадносін бакоў дазволіла 
распаўсюдзіць у дзелавым асяроддзі яе выкарыстанне і на 
агульнаграмадзянскія праваадносіны. Разам з тым, як сведчыць 
замежны правапрымяняльны вопыт, пры адсутнасці належнага 
грамадзянска-прававога рэгулявання правамернасць выкарыстання 
апцыённых канструкцый не раз была пастаўлена пад сумненне ў 
судовай практыцы шэрагу дзяржаў. 

Улічваючы вышэй пазначаныя фактары, з сакавіка 2018 г. па 
сённяшні дзень у Рэспубліцы Беларусь праводзіцца маштабны 
прававы эксперымент, мэта якога — апрабацыя рэзідэнтамі Парку 
высокіх тэхналогій, як актыўнымі прадстаўнікамі адной з 
перадавых сфер эканамічнага развіцця Беларусі, новых прававых 
інстытутаў на прадмет магчымасці іх наступнай імплементацыі ў 
грамадзянскае заканадаўства. У ліку эксперыментальных прававых 
інстытутаў пагадненне аб прадстаўленні апцыёна на заключэнне 
дагавора і апцыённы дагавор, прававое рэгуляванне якіх замацавана ў 
падп. 5.2 п. 5 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 21 снежня 
2017 г. № 8 «Аб развіцці ціфравой эканомікі» (далей — Дэкрэт № 8). 

У адпаведнасці з абз. 2 падп. 5.2 п. 5 Дэкрэта № 8, у сілу 
апцыёна на заключэнне дагавора адзін бок з дапамогай 
безадклікальнай аферты надае другому боку права заключыць 
адзін або некалькі дагавораў на ўмовах, прадугледжаных апцыёнам 
на заключэнне дагавора (мадэль пагаднення бакоў аб безадклікальнай 
аферты). Згодна з абз. 9 падп. 5.2 п. 5 Дэкрэта № 8, па апцыённаму 
дагавору адзiн бок на ўмовах, прадугледжаных гэтым дагаворам, мае 
права запатрабаваць ва ўстаноўлены дагаворам тэрмін ад іншага боку 
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здзяйснення пэўных апцыёнаму дагавору дзеянняў (мадэль 
запатрабавання выканання управомоцаным бокам). 

Замацаванне апцыёна на заключэнне дагавора і апцыённага 
дагавора ў рамках эксперыменту ў беларускім заканадаўстве 
выклікала ў цывілістычным асяроддзі дыскусіі аб мэтазгоднасці 
выдзялення дадзеных дагаворнах канструкцый. Скептычныя 
погляды на неабходнасць дадатковага прававога рэгулявання 
вышэй апісаных мадэляў узаемаадносін бакоў, выкліканы тым, 
што згодна з арт. 406 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь 
(п. 3 арт. 641 Грамадзянскага кодэкса Украіны) аферта па 
агульнаму правілу з’яўляецца безадклікальнай. Больш за тое, у 
міжнародных прававых актах, якія рэгулююць праваадносіны 
ўдзельнікаў грамадзянскага абароту, адсутнічаюць нормы аб 
апцыёне, пры гэтым рэгламентаваны прынцып безадклікальнасці 
аферты, у прыватнасці: арт. 15, 16 Канвенцыі Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый аб дагаворах міжнароднай куплі-продажу 
тавараў [г. Вена 11 красавіка 1980 г.], арт. 2.1.3 і 2.1.4 Прынцыпаў 
міжнародных камерцыйных дагавораў УНІДРУА 2016 г., арт. II.-
4:202 Мадэльных правілаў еўрапейскага прыватнага права і інш. 
Акрамя гэтага, мэты дагаворнага рэгулявання грамадскіх адносін 
пасродкам апцыённых канструкцый, на думку С. Г. Красоўскага 
«цалкам можна дасягнуць, калі выкарыстоўваць наяўныя прававыя 
механізмы заключэння папярэдняга дагавора ... і здзелкі, 
заключанай пад умовай « [2]. 

Разам з тым, варта адзначыць, што ў заканадаўстве многіх 
замежных дзяржаў паралельна з нормамі аб безадклікальнай 
аферты, папярэднім дагаворы, здзелкі пад умовай замацаваны 
нормамі, якія рэгулююць «апцыённыя канструкцыі», напрыклад, 
§ 25 Другога выдання Збору правілаў аб кантрактах ЗША (англ. 
Restatement (Second) of Contracts), арт. 1331 Грамадзянскага кодэкса 
Італьянскай Рэспублікі (іт. Codice Civile Italiano), арт. 1124 
Грамадзянскага кодэкса Французскай Рэспублікі (франц. Code civil 
Français), арт. 1.278 Грамадзянскага кодэкса Румыніі (рум. Codul 
Civil Român), арт. 429.2 і 429.3 Грамадзянскага кодэкса Расійскай 
Федэрацыі і інш. 

Падобнае прававое рэгуляванне імкнецца ўсталяваць і 
беларускі заканадаўца. У праекце Закона Рэспублікі Беларусь 
«Аб змене некаторых кодэксаў Рэспублікі Беларусь» плануецца 
ўнесці змены ў Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь 
дапоўніўшы яго артыкуламі 399-1 «Апцыён на заключэнне 
дагавора» і 399-2 «Апцыённы дагавор». Пры нарматворчай 
дзейнасці ўяўляецца неабходным улічываць вопыт украінскіх 
калег пры вызначэнні істотных умоў апцыёна, замацаваных у 
пп. 14, 13 Палажэння аб патрабаваннях да стандартнай (тыпавой) 
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форме дерыватіваў, зацверджанага пастановай Кабінета міністраў 
Украіны ад 19 красавіка 1999 г. № 632 . 

Перспектыва грамадзянска-прававога рэгулявання апцыёна на 
заключэнне дагавора і апцыённага дагавора ў дачыненні да 
неабмежаванага кола асоб выклікае ў прадстаўнікоў юрыдычнай 
навукі і практыкі шырокі спектр тэарэтыка-прыкладных 
пытанняў, сярод якіх парадыгмальным з’яўляецца ўсталяванне 
месца даследуемага інстытута ў сістэме права і заканадаўства. 
Дадзеныя пытанні патрабуюць дэталёвай распрацоўкі ў дактрыне 
права ў перыяд правядзення прававога эксперыменту. 

Ва Украіне таксама назіраецца павышаная цікавасць да 
апцыйных мадэляў узаемаадносін бакоў у святле мінулых 
змяненняў карпаратыўнага заканадаўства, дзякуючы якім 
нарматыўна ўрэгулявана магчымасць заключэння карпаратыўных 
дагавораў i разам з гэтым апцыёна [3, 4]. Сярод іншых змен 
заканадаўства ў Грамадзянскі кодэкс Украіны ўведзены арт. 658-1 
«Набыццё права на аднабаковае скасаванне дагавора». У дадзеным 
артыкуле «даволі нестандартна вызначаецца апцыён праз набыццё 
права на скасаванне дагавора куплі-продажу» [5]. Звыклы для 
міжнароднага абароту механізм прававога рэгулявання апцыёна 
таксама нарматыўна ўрэгуляваны і замацаваны ў ч. 1 арт. 26-1 
Закона Украіны «Аб акцыянерных таварыствах» ад 17 верасеня 
2008 г. № 514-VI, ч. 1 арт. 51-1 Закона Украіны «Аб гаспадарчых 
таварыствах» ад 19 верасня 1991 г. № 1576-XII , ч. 3 арт. 7 Закона 
Украіны «Аб таварыствах з абмежаванай адказнасцю» ад 6 лютага 
2018 г. № 2275-VIII. Дадзеныя нормы дазваляюць бакам 
карпаратыўнага дагавора вызначаць умовы, на якіх кожны з іх мае 
права набыць або прадаць акцыі (долю) таварыства, і выпадкі, калі 
такое права ўзнікае. 

У завяршэнні адзначым, што ў цяперашні час паўсюдна 
назіраецца трансфармацыя парадыгмы разумення апцыённых 
праваадносін, са асабліва вытворных фінансавых інструментаў, 
якія забяспечваюць заключэнне тэрміновых здзелак у фінансавым 
сектары эканомікі, у шырока ўжываемы ў грамадзянскім абароце 
шматгранны эканоміка-прававы інстытут, элементамі якога 
з’яўляецца апцыён на заключэнне дагавора і апцыённы дагавор. 
Замацаванне ў заканадаўчых актах Рэспублікі Беларусь і Украіны 
грамадзянска-прававога рэгулявання апцыённых канструкцый, 
якія атрымалі шырокае распаўсюджванне за мяжой, як уяўляецца, 
будзе спрыяць павышэнню даверу замежных суб’ектаў да норм 
заканадаўства Беларусі і Украіны і, як следства, паляпшэнню 
інвестыцыйнага клімату нашага рэгіёну. 
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О. О. Малишев  
(Київ) 

АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ 
СКАСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО МОРАТОРІЮ 

Урядовий проєкт закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення» № 2178, який швидко долає 
всі перепони на шляху до того, щоб стати законом, вже спричинив 
неабиякий резонанс, як у суспільстві загалом, так і в юридичній 
спільноті. Аналогічним чином стурбовані цим законопроєктом і 
вітчизняні археологи. 

Наразі більшості науковців видається єдино допустимим 
підходом гарантування проведення обов’язкової археологічної 
експертизи всіх земельних ділянок перед їх продажем або 
впровадження державної програми суцільного археологічного 
обстеження території України та складання повноцінної 
Національної археологічної карти України. Водночас вже зараз 
треба готуватися до того, що подібні ініціативи не будуть 
підтримані з боку влади.  

Предметом цієї статті є окреслення кола правових проблем, які 
несе для сфери охорони археологічної спадщини запровадження 
ринку землі.   

Відповідно до ст. 54 Конституції України культурна спадщина 
охороняється законом. Поняття культурної спадщини включає в 
себе археологічну спадщину, тобто всі науково цінні рештки 
минулого людства, що перебувають під землею або під водою. На 
сьогодні за різними даними на державному обліку перебуває до 
70 000 археологічних пам’яток. Водночас територія України досі не 
піддавалася суцільному археологічному обстеженню. У інших 
європейських державах, територія яких приблизно співмірна з 
територією України і добре вивчена з археологічного боку 
(Британія, Франція, Німеччина, Польща) на обліку в середньому 
перебуває приблизно по півмільйона пам’яток. З цього легко зробити 
висновок, що більшість археологічної спадщини в Україні ще не 
виявлена, і відповідні невиявлені пам’ятки перебувають здебільшого на 
землях сільськогосподарського призначення. З огляду на це, в умовах 
майбутнього переходу цих земель в приватну власність має бути 
гарантовано можливість виявлення нових об’єктів, їх обліку, 
дослідження та охорони в інтересах суспільства.    

Україною ратифіковано низку міжнародних договорів у сфері 
охорони культурної спадщини. Передусім у цьому контексті 
важливою є Європейська конвенція про охорону археологічної 
спадщини (переглянута 1992 р. у Валлетті). Законодавство 
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України, відповідно до взятих на себе Україною міжнародних 
зобов’язань, декларує необхідність охорони всіх об’єктів 
археологічної спадщини незалежно від факту їх виявлення або 
взяття на облік. Водночас конкретні механізми забезпечення такої 
охорони, особливо стосовно об’єктів, які перебувають на 
приватних землях, лишаються не розробленими належним чином. 

Ст. 13 Конституції України закріплює принцип «власність 
зобов’язує». Цей принцип має німецьке походження («Eigentum 
verpflichtet») і ґрунтується на протестантському розумінні 
власності як ресурсу для служіння Богові та суспільству. Його було 
закріплено вже у Веймарській конституції 1919 року і згодом 
перенесено до нині чинної Конституції ФРН. Водночас в Україні 
сентенція «власність зобов’язує» присутня вже у конституційних 
проєктах УНР 1920–21 рр., і саме звідти це формулювання могло 
бути реципійовано Конституцією України 1996 року.     

Цей принцип в німецькій і українській конституціях 
розкривається подібним чином. У ст. 41 Конституції України 
прямо йдеться про те, що використання власності не може 
завдавати шкоди інтересам суспільства, а до таких інтересів 
належить також і охорона археологічної спадщини. Зазначене 
добре узгоджується з тим фактом, що земельна ділянка як об’єкт 
права власності, згідно з ч. 3 ст. 79 Земельного кодексу України має 
певні просторові межі не лише вшир, а й вглиб. Звідси слідує те, 
що майнові права власників землі далеко не завжди можуть бути 
поширені на підземну археологічну спадщину. При цьому, 
відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної 
спадщини», пов’язані з об’єктом археологічної спадщини нерухомі 
та рухомі знахідки, одержані в результаті археологічних 
досліджень, є державною власністю.  

Так само, відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини», пам’ятки археології можуть перебувати 
лише в державній власності, а землі, на яких вони розташовані, 
підлягають вилученню (викупу) в державну власність. 
З формулювання зазначеної статті слідує також те, що 
перебування земельної ділянки, де розташована пам’ятка 
археології, в приватній власності не означає, що на цій підставі 
може бути знівельовано право державної власності на саму 
пам’ятку, адже це право за законом має самостійний і безумовний 
характер. При цьому згідно з ч. 1 ст. 13 того ж Закону державній 
реєстрації з присвоєнням статусу пам’ятки підлягає будь-який 
об’єкт археологічної спадщини, після чого держава неодмінно стає 
власником такого об’єкта. Подія, що згідно з законом обов’язково 
настане в майбутньому, в юридичній площині здебільшого 
розглядається як вже існуючий юридичний факт, а отже 
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законодавцеві слід вже зараз виходити з презумпції державної 
власності на всю археологічну спадщину України, відповідним 
чином захищати цю власність та пов’язані з нею державні й 
суспільні інтереси. 

Тут нам можуть стати в пригоді Модельні положення щодо 
права державної власності на невиявлені культурні блага. Цей 
документ було розроблено спільною робочою групою 
секретаріатів ЮНЕСКО та УНІДРУА. В 2011 р. його затвердив 
Міжурядовий комітет зі сприяння поверненню культурних 
цінностей до країн походження або їх реституції у випадку 
незаконного присвоєння. Важливе значення має й той факт, що 
зазначені Модельні положення було включено як додаток 
в Оперативні директиви з впровадження Конвенції ЮНЕСКО 1970 
року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному 
ввезенню, вивезенню та передаванню власності на культурні цінності. 
Оперативні директиви були затверджені 2015 року на Третій зустрічі 
держав — учасниць Конвенції 1970 р. Україна сама є стороною 
Конвенції, а тому має зважати на ці директиви.  

Модельні положення, яких у документі всього 6, 
сформульовані дуже чітко і лаконічно. У положенні 1 говориться 
про загальний обов’язок держави охороняти всю невиявлену 
культурну спадщину на своїй території. У положенні 2 дається 
визначення невиявлених культурних цінностей. Положення 3 
проголошує щодо них державну власність. Положення 4 вказує на 
те, що незаконно вилучені з місць залягання культурні цінності 
розглядаються як викрадені. Положення 5 констатує нікчемність 
операцій з відчуження зазначених вкрадених цінностей, а 
положення 6 передбачає обов’язок інших держав поважати зв’язок 
відповідних речей з державою походження.   

Виходячи з Модельних положень, в законодавстві України має 
бути чіткіше розмежовано право власності на земельну ділянку, де 
перебуває пам’ятка археології, та виключне право державної 
власності на саму пам’ятку, докладно врегульовано порядок 
набуття державою права власності на археологічні об’єкти та 
предмети, виявлені в процесі досліджень або випадково. 

Так, ст. 9 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 
передбачає, що особи, уповноважені органами охорони 
культурної спадщини, мають право безумовного доступу до 
об’єктів культурної спадщини з метою їх обстеження, 
ознайомлення зі станом зберігання, характером та способом 
використання, ведення реставраційних робіт, одержання 
відповідних даних, наукового вивчення. Власник об’єкта 
культурної спадщини або уповноважений ним орган, особа, яка 
набула права володіння, користування чи управління, виконавець 
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реставраційних робіт зобов’язані допускати уповноважених 
органами охорони культурної спадщини осіб для виконання ними 
своїх обов’язків до об’єктів культурної спадщини та на їхню 
територію. Відповідно до ч. 5 ст. 35 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» власник або користувач земельної ділянки 
(у тому числі орендар) у межах території пам’ятки, охоронюваної 
археологічної території, в зонах охорони, в історичних ареалах 
населених місць згідно з розпорядженням органу охорони 
культурної спадщини зобов’язаний не перешкоджати виконавцеві 
робіт, який має дозвіл на проведення археологічних розвідок, 
розкопок на цій ділянці. Цією статтею також передбачено право 
власника або користувача земельної ділянки, на якій проводяться 
археологічні розвідки або розкопки, на відшкодування у повному 
обсязі шкоди, якої він зазнав у зв’язку з проведенням таких робіт. 

Недоліком зазначених норм є майже повна відсутність 
практики їх застосування. Хоча така практика обов’язково 
з’явиться після зняття мораторію, вже зараз можна передбачити, 
що вона навряд чи буде успішною. Зважаючи на це, є необхідним 
закріплення у законодавстві загального права держави провадити 
або санкціонувати археологічні дослідження на землях, що 
перебувають в приватній власності. Виходячи з цього права, мають 
бути конкретизовані наявні норми законодавства щодо порядку 
доступу археологів до об’єктів археологічної спадщини, зокрема, 
стосовно умов проходу через прилеглі земельні ділянки 
(археологічний сервітут). Відповідний порядок доступу може 
відрізнятися залежно від цільового призначення земель, 
необхідності використання інвазивних методів у процесі розкопок. 
Так, процедура проведення археологічних розвідок з обмеженим 
шурфуванням на землях історико-культурного або 
сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 
має бути максимально спрощеною. Водночас проведення 
досліджень в населеному пункті, доступ на територію, де 
розташовується житло особи, проведення повномасштабних 
розкопок може бути пов’язане з необхідністю дотримання 
додаткових формальностей та гарантій компенсації власникові 
землі шкоди, завданої археологічним дослідженням. 

Поза сумнівом наближається новий етап боротьби за пам’ять 
народу. В нашому законодавстві, яке має стати запобіжником від 
суцільного знищення культурної спадщини, є сильні і слабкі сторони. 
Деякі недоліки можна швидко виправити, а з деякими проблемами 
доведеться рахуватись як із данністю. Всім зрозуміло, що часи 
змінюються і, щоб відповідати сучасним викликам, маємо змінитися і ми.  
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Розділ VІІ Право, яке здатне захистити 
 

 
А. О. Гудзь  
(Одеса) 

ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФІНАНСУВАННЯ 
НЕДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

Для виокремлення будь-якої організаційо-правової форми 
соціального захисту населення в якості самостійної роль критеріїв 
традиційно відіграють: 1) соціальні ризики, які зумовлюють 
ситуацію, за якої особі або її сім’ї стає необхідною підтримка 
ззовні; 2) коло осіб, які зіштовхуються із зазначеними складними 
життєвими обставинами; 3) матеріальні і нематеріальні блага, 
надання яких покликане подолати або зменшити вплив тієї чи 
іншої несприятливої ситуації на життєдіяльність людини (види 
соціального захисту); 4) форми і способи їх надання та 5) фонди, 
що спеціально створюються з метою фінансування надання 
певного виду соціального захисту. Дуже вдало, на нашу думку, такі 
характеристики Л.П. Шумна називає індикаторами форми 
соціального забезпечення населення [1, с. 206]. 

Саме фінансування і, в залежності від цього, — порядок 
здійснення будь-якої форми соціального забезпечення, на нашу 
думку, є одним із визначальних індикаторів. Зокрема, спосіб 
акумуляції і розподілу грошових коштів, за рахунок яких 
здійснюється соціальне забезпечення, визначають серед перших 
критеріїв організаційно-правової форми С. М. Синчук та 
В. Я. Бурак [2, с. 100], В. П. Галаганов [3, с. 24] та інші. Більше того, 
свого часу, радянський вчений І. В. Гущін здійснив першу спробу 
висвітлити організаційно-правові форми залежно від джерел 
фінансування соціальних виплат, розрізняючи їх, виходячи з 
особливостей правового регулювання соціального забезпечення 
окремих категорій трудящих — працівники, колгоспники та 
службовці, визначаючи їх складовими державної системи 
соціального забезпечення [4, с. 40–49]. 

Немає єдності серед теоретиків і щодо виділення недержавного 
соціального забезпечення як окремої форми соціального захисту. 
Про його існування говорять, переважно, сучасні вчені.  

Наприклад, російські правники — Є. М. Голенко та 
В. І. Ковальов пропонують диференціювати за критерієм 
організаційно-правової форми соціальне забезпечення на дві 
системи: 1) державну, до якої включаються: фонд соціального 
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страхування, пенсійний фонд, фонд обов’язкового медичного 
страхування; 2) недержавне соціальне забезпечення, яке 
виражається у підтримці працівників підприємств, установ, 
організацій; муніципальному соціальному забезпеченні; 
благодійницькій діяльності громадян та юридичних осіб; 
страхуванні за участю недержавних пенсійних фондів [5, с. 6]. 
Схожа картина притаманна і для України. 

Розвиває цю думку В.А. Рудик, розділяючи систему 
соціального захисту України на: 1) державне соціальне 
забезпечення, здійснення якого відбувається коштом державного 
бюджету України; 2) недержавне соціальне забезпечення, яке 
реалізується шляхом здійснення матеріального забезпечення за 
рахунок коштів недержавних установ (пенсійних фондів, 
страхових організацій, банківських установ та ін.) [6, с. 27]. 
Зазначений підхід, в цілому, відповідає реаліям сьогодення, проте 
має суттєвий недолік. Так, вченою недержавна підтримка 
зводиться лише до грошового забезпечення за рахунок 
страхування, у той час, як видів соціального забезпечення, 
суб’єктів, які їх надають та отримують, — ширше коло. 
Наприклад, окрім грошових виплат, такими видами можуть бути: 
соціальні послуги, натуральна допомога, медична допомога тощо. 
А крім страховиків, суб’єктами-надавачами виступають благодійні, 
релігійні організації, громадські об’єднання, волонтери та інші.  

Будь-який процес фінансування здійснюється у два етапи: 
формування фінансових ресурсів та їх використання. Як зазначає 
М.І. Мальований, фінансування соціального забезпечення —
 багатоканальне, ресурси на його потреби  можуть надходити від 
держави, місцевих бюджетів, державних та недержавних 
соціальних фондів (спонсорів, суб’єктів господарювання різних 
форм власності, спеціалізованих фондів) тощо [11, с. 177]. Якщо 
нормативи фінансування соціального забезпечення встановлюються із 
прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України» на 
поточний рік, під час формування бюджетів спеціальних фондів [7], 
визначити джерела фінансування недержавного соціального 
забезпечення — складніше, адже вони різноманітні. 

Частіше за все, недержавне соціальне забезпечення, передусім, 
асоціюється із недержавним пенсійним страхуванням. Так, 
відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-IV, недержавне пенсійне 
забезпечення здійснюється недержавними пенсійними фондами, 
банківськими установами, які уклали договори про відкриття 
депозитних пенсійних рахунків, та страховими організаціями. 
Пенсійні фонди мають статус неприбуткових організацій, тобто не 
діють задля мети отримання прибутку. Гроші фондів формуються 
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за рахунок внесків вкладників. Отже, джерело фінансування 
недержавного соціального забезпечення у даному випадку 
очевидне — кошти недержавних пенсійних фондів, банківських 
установ, страхових організацій, які надходять за рахунок вкладів 
(фізичних чи юридичних осіб). 

Недержавні пенсійні фонди вирізняються унікальними 
можливостями щодо інвестування програм із тривалим терміном. 
У багатьох країнах світу такі фонди є активним учасником 
інвестиційного процесу, що для України поки не властиво. 
Особливістю недержавних пенсійних фондів є те, що у них 
акумулюється велика кількість грошових ресурсів, які надходять за 
рахунок сплати внесків протягом тривалого часу (20-40 років), а 
відтак, особливо важливо зберегти їх при інфляції. Згідно з 
національним законодавством саме фонди повинні здійснювати 
повний цикл такого забезпечення, який починається сплатою 
внесків та закінчується пенсійною виплатою [7, с. 69]. Оригінально 
щодо діяльності недержавних пенсійних фондів висловлюється    
В. Корнєєва, стверджуючи, що «вони є водночас інститутами 
фінансового захисту і соціального забезпечення фізичних осіб, що 
фактично продають своїм клієнтам фінансову безпеку (спокій, 
упевненість) на строк» [8, с. 118]. 

Слід зазначити також, що платниками таких внесків в Україні є 
переважно роботодавці, в дуже малій кількості — окремі фізичні 
особи з метою власного же забезпечення в майбутньому. Тобто, 
фінансовою основою недержавного пенсійного забезпечення з 
одного боку є кошти роботодавців та самих працівників (в 
залежності від того, хто сплачує внески); з іншого — бюджет 
фонду, який формується за рахунок цих фінансових ресурсів. 

Другим важливим компонентом недержавного соціального 
забезпечення є відмінні від страхових види соціального захисту: як 
грошові виплати, так і соціальні послуги, натуральна допомога 
тощо. Так, з огляду на це, джерелами фінансування у цьому 
випадку будуть кошти фізичних і юридичних осіб, які формують 
фонди благодійних організацій, громадських об’єднань, 
волонтерських організацій тощо. Теоретичні напрацювання 
представників економічної науки дають змогу охарактеризувати такий 
вид фінансування як безпосередній, тобто здійснюється воно за 
допомогою коштів благодійних організацій, акумульованих у 
відособлених фондах, які в подальшому розподіляються між 
нужденними верствами населення [11, с. 177, 182].  

Крім цього, не можна залишити без уваги той факт, що 
недержавне соціальне забезпечення здійснюється також і за 
допомогою коштів, які перейшли в порядку трансфертів — тобто 
безкоштовної передачі частини доходів, майна (у тому числі 
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державної форми власності) в розпорядження інших осіб [9].  До 
системи соціальних трансфертів входять: цільові допомоги 
(натуральні, безготівкові (пільги), грошові); соціальне 
забезпечення в закладах соціального захисту інтернатного типу, 
територіальних центрах тощо; соціальна допомога з фондів 
підприємств і найголовніше — соціальний захист через 
недержавні організації [10]. Так, наглядною стає взаємодія між 
недержавним та державним джерелами фінансування соціального 
забезпечення вразливих груп суспільства, що, як бачимо, також 
властиве для сучасного етапу розвитку України. 

Таким чином, розширення системи соціального захисту, у тому 
числі, шляхом розвитку такої, порівняно нової, організаційно-правової 
форми, як недержавне соціальне забезпечення, зумовлює появу нових 
джерел його фінансування та необхідність їх майбутнього 
вдосконалення. Серед яких доцільно виокремити: 1) кошти 
недержавних пенсійних фондів; 2) кошти окремих юридичних та 
фізичних осіб, направлені на підтримку людей, які зіштовхнулись із 
соціальними ризиками; 3) змішану модель фінансування. 
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О. С. Простибоженко 
(Київ) 

СФЕРА ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ПРИПИСУ  

ЯК НОВОГО ІНСТРУМЕНТА У ПРОТИДІЇ  
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

7 грудня 2017 року парламент України прийняв закон «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» (далі — Закон 
про домашнє насильство), яким фактично замінив закон «Про 
попередження насильства в сім’ї». Декларуючи нульову 
толерантність до домашнього насильства і визнаючи його 
суспільну небезпечність, держава впровадила нові підходи до 
протидії цьому соціальному явищу. Зокрема, було запроваджено 
такий новий юридичний інструмент, як обмежувальний припис, 
що раніше невідомий національному законодавству. 

Видача обмежувального припису здійснюється шляхом 
ухвалення рішення суду у порядку окремого провадження, для 
цілей чого розділ IV ЦПК доповнено новою главою 13. Доцільність 
розгляду справи саме за правилами ЦПК під час дискусії у робочій 
групі була обґрунтована положенням ЦПК щодо розгляду у 
порядку цивільного судочинства усіх справ, які не підлягають 
розгляду в порядку іншого судочинства (ч. 1 ст. 19). Крім того, 
видача обмежувального припису у порядку окремого 
провадження ґрунтується на положенні, що це провадження 
призначене для створення умов для здійснення особою особистих 
немайнових чи майнових прав (ч. 7 ст. 19 ЦПК). 

Одночасно із Законом про домашнє насильство було прийнято 
закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України з метою реалізації положень 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» 
(далі — Закон про внесення змін до КК і КПК). Цим законом 
передбачено доповнення загальної частини КК новим розділом 
«Обмежувальні заходи», які за своєю сутністю є подібними до 
заходів обмежувального припису та підлягають застосуванню до 
особи, яка вчинила пов’язаний з домашнім насильством злочин, у 
випадку призначення їй покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, або звільнення від кримінальної 
відповідальності чи покарання (ст. 91-1 КК). Також цим законом 
було доповнено новою частиною ст. 194 КПК, якою передбачено 
аналогічні обмежувальні заходи та можливість їх застосування 
судом під час розгляду клопотання про обрання запобіжного 
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заходу до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством. 

Одним з найбільш складних питань для практичного 
застосування положень про обмежувальний припис є сфера його 
застосування та умови для такого застосування. Для з’ясування 
цього питання, насамепред, необхідно співвіднести інститут 
обмежувального припису з суміжними інститутами, зокрема, 
обмежувальних заходів. 

За своїм змістом обмежувальні заходи є інститутами, 
аналогічними до інституту обмежувального припису, але мають 
свою чітко окреслену сферу застосування. Зі змісту ст. 91-1 КК та 
ст. 194 КПК випливає, що обмежувальні заходи підлягають 
застосуванню до особи, яка підозрюється або яка вчинила 
пов’язаний з домашнім насильством злочин, у випадку 
призначення їй покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, 
або звільнення від кримінальної відповідальності чи 
покарання. Варто зауважити, що на відміну від КК і КПК, у 
Кодексі України про адміністративні правопорушення не 
передбачено самостійного інституту щодо обмежувальних заходів 
щодо кривдника у разі вчинення домашнього насильства.  

Отже, обмежувальний припис підлягає застосуванню у всіх 
випадках, коли до особи-кривдника не може бути або не було 
застосовано обмежувальні заходи, передбачені КК і КПК. Такими, 
зокрема, є випадки притягнення кривдника до адміністративної 
відповідальності та випадки, коли його ще взагалі не притягнуто 
до відповідальності (кримінальної або ж адміністративної) та не 
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення. Крім того, такими також можуть бути випадки, 
коли до кривдника не було застосовано обмежувальні заходи за КК 
чи КПК, зокрема, через помилку прокурора або суду, якщо 
законодавство не передбачає можливості її усунення шляхом 
ухвалення додаткового судового рішення. 

Необхідно зауважити про можливість видачі обмежувального 
припису саме на стадії, коли особу ще не притягнуто до 
кримінальної або ж адміністративної відповідальності. 
Аргументами на користь такої думки є, по-перше, недостатність 
строку термінового заборонного припису для притягнення 
кривдника навіть до адміністративної відповідальності. По-друге, 
Закон про домашнє насильство (ч. 3, 5 ст. 26) пов’язує видачу та 
продовження обмежувального припису (як і термінового 
заборонного припису) з оцінкою ризиків — оцінюванням 
вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього 
насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його 
вчинення, а також смерті постраждалої особи (п. 9 ч. 1 ст. 1). Таке 
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оцінювання у випадку  з видачею обмежувального припису 
повинен здійснювати суд незалежно від того, що особу ще не 
притягнуто до відповідальності. Зрештою, така оцінка не повинна 
мати жодних правових наслідків для справи про адміністративне 
правопорушення чи кримінального провадження. 

Беручи до уваги зазначене вище, умови видачі обмежувального 
припису повинні пов’язуватися з підтвердженням наявності 
провадження (кримінального чи про адміністративне 
правопорушення) щодо особи, яка вчинила домашнє насильство. 
Оскільки держава декларує нетерпимість до цього соціального 
явища, тому кожен такий випадок повинен мати наслідком 
відповідну реакцію держави у формі кримінального провадження 
або справи про адміністративне правопорушення.  

Враховуючи вітчизняні реалії роботи поліції та особливості 
законодавчої техніки при формулюванні розділу ЦПК про 
обмежувальний припис, перша хвиля звернень до судів не була 
пов’язана з наявністю зазначених проваджень. Натомість факти 
домашнього насильства підтверджувалися низкою звернень 
потерпілої особи до різноманітних органів та установ, які мають 
відношення до протидії домашньому насильству. Однак, наразі 
практика Верховного Суду чітко спрямовує суду на те, що таких 
доказів недостатньо для видачі обмежувального припису. 

Також варто звернути увагу на правову природу обмежувального 
припису. Так, згідно з п. 7 ст. 1 Закону про домашнє насильство 
обмежувальний припис — це встановлений у судовому порядку захід 
тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка 
вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки 
постраждалої особи. Тобто, такий захід не є покаранням особи-
кривдника, а лише тимчасовим заходом, застосування якого має 
пов’язуватися зі зміною поведінки кривдника після проходження ним 
відповідної програми. У зв’язку з цим, застосування обмежувального 
припису не повинно бути обов’язково пов’язане зі встановленням 
факту домашнього насильства. В даному випаку основним є 
недопущення заподіяння шкоди постраждалій особі, а тому 
законодавцем зміщено акцент на запобігання можливому 
продовженню насильства на підставі процедури оцінки ризиків судом 
(а не на покарання особи-кривдника). 

Насамкінець, оскільки аналізовані юридичні інструменти є 
доволі новими для вітчизняної правової системи, то якісні 
показники їх застосування у значній мірі залежатимуть від 
практикуючих юристів, їх уявлень про право і готовності до нових 
підходів у протидії домашньому насильству. 
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О. О. Самойленко  
(Київ) 

ДИТЯЧИЙ ПРИТУЛОК  
ПРИ КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНСЬКІЙ В’ЯЗНИЦІ ТА  

«ДАМСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІКЛУВАННЯ ПРО В’ЯЗНИЦІ» 

Київ в XIX столітті був відомий своєю громадською 
доброчинністю. У ньому діяли близько сотні різних 
попечительств, комітетів і товариств милосердної спрямованості. 
У той час благодійність городян була нормою і способом їх життя. 
Заможні городяни будували й утримували за свій рахунок лікарні, 
навчальні заклади та притулки. 

Під впливом філантропа Вальтера Венінга, члена 
Лондонського суспільства поліпшення тюремного порядку, 
Олександр І у червні 1817 року затвердив «Положення про 
комплектування Окремого корпусу внутрішньої тюремної варти», 
згідно з яким було створено Російське «Товариство піклувальне  
про в’язниці» [1, с. 47]. В його рамках створювалися місцеві чоловічі 
і жіночі комітети. Першим його президентом був князь Олександр 
Голіцин. Товариство складалося з 30 членів і ділилося на два 
комітети - чоловічий і жіночий. Капітал новоутвореного 
тюремного товариства формувався переважно за рахунок 
добровільних пожертвувань. Уже через рік після відкриття в касі 
товариства було 80763 руб. асигнаціями — сума на ті часи доволі 
солідна. Тюремна благодійність мала в Росії давню традицію, хоча 
і не була оформлена організаційно. У багатих людей існував звичай 
відносити або посилати милостиню арештантам. Цього разу сам 
Імператор пожертвував на тюремні потреби одноразово 10 тисяч 
рублів. Для зміцнення фінансової бази піклувальної роботи Олександр 
І наказав виділяти щорічно Товариству по 5 тисяч руб., що і 
виконувалося до самої революції 1917 року [2, с. 38]. 

Відразу після відкриття Товариства піклувального про в’язниці, 
подібні товариства почали з’являтися в різних містах Російської 
Імперії. Так, в 1826  році було створено 7 губернських комітетів, 
впродовж наступних 10 років почали свою діяльність ще 38 
губернських комітетів. Так у 1834 році були відкриті перші 
повітові комітети в Санкт-Петербурзькій і Вологодської губерніях. 
У Києві - у 1834 році за пропозицією генерал-ад’ютанта князя 
В.Трубецького почало діяти відділення Товариства - Київський 
тюремний комітет. В 1840 році в Товаристві піклувальному про 
в’язниці діяло 42 губернських і 115 повітових комітетів, а в 1844 - 49 
і 217 відповідно (з них жіночих — 14) [3]. Губернські комітети 
складалися з представників дворянства і купецтва, в них входили 
люди відомі своєю порядністю і філантропією. Треба відмітити, 
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що  склад губернських комітетів затверджувався імператором. 
Необхідною умовою для їх відкриття було складання капіталу з 
добровільних пожертвувань, необхідних для початкової роботи 
відповідного комітету. Піклувальні товариства проіснували до 
1893 року, потім їх перетворили в тюремно-благодійні комітети. 
Більшість функцій у них було вилучено. З цього часу тюремно-
благодійні комітети стали займатися тільки питаннями 
матеріальної допомоги ув’язненим [1, с. 49].  

У1829 році всередині Товариства сформувався Дамський 
Комітет товариства піклування про в’язниці, який займався 
ув’язненими жінками. Його покровителем була Імператриця. 
Дамський  Комітет прагнув полегшити долю жінок, які відбували 
покарання. Вони активно займалися організацією будівництва 
тюремних приміщень, організовували в місцях позбавлення волі 
школи, бібліотеки, надавав матеріальну допомогу тощо. Також 
члени комітетів мали «право і свободу відвідувати в’язниці та 
будинки, де утримуються ув’язнені, повсякчас, за власним 
бажанням» [4]. 

Одним з перших - 13 жовтня 1819 року, у Санкт-Петербурзі 
розпочав свою діяльність Санкт-Петербурзький Дамський Комітет 
товариства піклування про в’язниці. Членами комітету були 
княгині С. С. Мещерська, А. С. Голіцина, А.М. Щербатова, 
Н. С. Трубецька та інші високопоставлені особи. Дамський Комітет 
протягом багатьох десятиліть займався філантропією виключно в 
інтересах заарештованих жінок і їхніх дітей. Так, в 1843 році, за 
його ініціативою був відкритий притулок для арештантських 
дітей, а в ньому  відкрита школа де вони навчалися грамоті і легкій 
роботі. Кількість дітей постійно коливалась від 13 до 29 [5, С.19]. 

Подібні Дамські комітети і відділення з’являлись тільки там, де 
були жіночі відділення в’язниць, а також  дами, які хотіли 
створити комітет або відділення товариства. Як правило все 
залежало від наявності ініціативної групи та меценатів. 

Слід зазначити, що до 1744 року чоловіки, жінки і діти 
утримувалися у в’язницях разом. І тільки в 1839 році було визнано 
незручність утримання дітей разом з батьками. Микола І видав 
закон, яким дозволялося розміщати дітей, за винятком немовлят, в 
закладах Наказів Суспільного Визнання. Ці Накази були утворені в 
сорока губерніях і підпорядковувалися Міністерству внутрішніх 
справ [6, с. 671]. 

Ще до створення притулку для дітей ув’язнених, у Київській  
губернській в’язниці була влаштована школа, у якій заняття з 
заарештованими проводив священик і диякон.  У 1891 році  в 
школі було 27 малолітніх дітей арештантів і 6 дорослих. 
Псаломщик тюремної церкви їм викладав Закон Божий, російську 
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мову, арифметику і чистописання. Він навіть з них створив хор і 
вони співали при церкві на богослужіннях [7, с. 41 (зв.)]. У 1892 
році у в’язничній школі за рік навчалося з малолітніх дітей 
арештантів 34 дитини і 3 дорослих [8, с. 38-38 (зв.)]. Кількість дітей 
з кожним роком зростала, тому за зразком Санкт-Петербурзького 
Дамського Комітету, київське Дамське відділення товариства 
піклування про в’язниці, у 1898 році  відкрило притулок для 
арештантських дітей,  які не мали на волі інших родичів, жили 
разом з батьками в камерах. Так, неподалік від в’язниці на 
добровільні пожертви було відкрито, в орендованому приміщенні,  
притулок для арештантських дітей. Притулок було засновано за 
ініціативою дружини колишнього Київського губернатора, 
пізніше Київського, Подільського, Волинського генерал-
губернатора Єлизавети Сергіївни Трепової. Безпосередню участь в 
цьому брали 11 дам Дамського відділення Київського тюремного 
комітету на чолі із Єлизаветою Іванівною Грабар [9, с. 2]. 
Начальницею притулку була призначена пані Беляєва. 
У наступному 1899 році, на зібрані кошти членами Дамського 
відділення у сумі 10 тисяч руб., поруч із в’язницею був 
побудований власний будинок притулку. 

13 лютого 1899 року було затверджено Статут притулку, 
завізований Міністром Юстиції Статс-секретарем Муравйовим 
[9, с. 5]. Основною метою створення притулку було запобігання 
впливу тюремного середовища на дітей і нагляд за ними, 
виховання та навчання. Капітал притулку складався з цінних 
паперів — 10 аркушів державної 4 % ренти 500 руб. загальною 
сумою 5000 руб. На поточному рахунку на той час було 1410 руб. 
35 коп. Також  джерелами утримання притулку були: а) кормові 
гроші, які відпускаються на утримання дітей заарештованих по 
табелі, згідно примітки до ст.ст. 173 і 209 Статуту що до 
утримуваних під вартою 1890 року; б) щорічна допомога притулку 
урядових та інших установ. Пожертви на користь притулку, 
грошима, речами, харчами; в) збори від  організованих на користь 
притулку вистав, концертів, читань [9, с.  5 (зв.)]. 

Згідно зі Статутом,  притулок здійснював нагляд за дітьми. 
Навчання дітей грамоті і ведення господарства в притулку 
довірялося наглядачці. Діти навчалися Закону Божому, 
російському читанню та письму, арифметиці та іншим предметам 
у межах їх віку. Діти привчалися до праці — чистили  власну 
сукню та взуття, прибирали приміщення і ліжка, двір, сад, город. 
Розпорядок життя та занять притулку регулювався інструкцією, 
затвердженою Дамським в’язничним комітетом. Вихованці 
залишали притулок із звільненням їх батьків, або  при досягненні 
14 років. У випадках смерті батьків, по досягненню 14 років, 
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піклувальників притулку віддають до родичів або розподіляють на 
навчання у ремісничий заклад або до когось у служіння.  

 Через відсутність постійного фінансування притулок було 
тимчасово закрито 16 вересня 1909 року. На той час у притулку 
залишалися дві дитини — хлопчик та дівчинка. Київський 
губернський тюремний  інспектор доповів про це київському 
губернатору Ф. Трепову. Нами в архіві була знайдена справа про 
відновлення роботи притулку для дітей ув’язнених при київській 
губернській в’язниці. 14 жовтня 1909 року  за № 13222. Київським 
губернатором Ф. Треповим було прийнято рішення про 
відновлення діяльності притулку і допомоги у фінансуванні. 
Також губернатор клопотав перед тюремною інспекцією, про 
розширення тлумачення п. 13 Статуту притулку, з тим, що б в 
притулок були поміщені діти що знаходяться при ув’язнених 
матерях -  віком від 4 до 14 років, замість визначеного в Статуті віку 
6–14 років [9, с. 4]. Київський губернський тюремний інспектор дав 
розпорядження про інформування його щомісяця що до  дітей що 
знаходяться у в’язниці у віці від 4–14 років, на предмет розміщення таких 
в разі згоди матерів в притулок при Київській губернській в’язниці. 

У роботі Київського Товариства піклувального про в’язниці 
брали участь багато відомих офіційних осіб і громадських діячів. 
Так, віце-президентами Товариства були митрополит Київський і 
Галицький, генерал-губернатор, цивільний губернатор, прокурор 
судової палати, міський голова, поліцмейстер і інші. Частина 
керівного складу обиралася і потім затверджувалася Петербургом. 
Так, у 1911 році серед них були такі шановані в Києві люди, як 
цукрозаводчик і меценат О.Терещенко і професор університету 
І. Сікорський [10]. Головною метою Київського Товариства були 
турботи щодо дотримання моральних норм, стану здоров’я та 
утриманню ув’язнених, але без втручання в управління 
в’язницями. Не останню роль відігравала діяльність жінок у 
рамках офіційних благодійних структур - комітетів і відділень. Як 
правило всі дами були дружинами високопосадовців, тому частіше 
всього саме від них безпосередньо залежало, чи будуть 
організовані в тюрмі роботи, притулок для дітей, чи буде в будівлі 
в’язниці зроблений ремонт, чи будуть клопотати про швидкому 
вирішенні справ їхні чоловіки, борючись з судовою тяганиною. 
Значну роль грав саме фактор особистості дам, їх бажання 
займатися благодійністю. 

Таким чином, завдяки добровільним пожертвам та київському 
Дамському відділенню товариства піклування про в’язниці при 
Київській губернській в’язниці  діяв притулок для арештантських 
дітей. І хоча пенітенціарна система фінансувалась за залишковим 
принципом, і це приводило до незадовільних умов утримання 
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арештантів та неефективному управлінню, на губернську в’язницю, 
хоча і з запізненням, але знаходилися необхідні кошти. Не останню 
роль у цьому відігравав Київський тюремний комітет, який у багатьох 
випадках сам забезпечував джерела фінансування і підтримки.  
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(Одеса) 

ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ І 
КОНТРОЛЮ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

Одне з центральних місць у механізмі забезпечення права на 
соціальний захист займають контрольно-наглядові заходи, 
спрямовані на встановлення правомірності поведінки суб’єктів 
права соціального забезпечення, виявлення порушень права на 
соціальний захист та причин їх здійснення. Законодавством 
України контрольно-наглядові повноваження у сфері соціального 
захисту населення передбачені для численної кількості суб’єктів, 
зокрема, Державної служби України з питань праці, Міністерства 
соціальної політики України, Державної соціальної служби 
України, Державної аудиторської служби України, Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Антимонопольного комітету України, органів 
місцевого самоврядування тощо. 

Не дивлячись на досить широке коло суб’єктів, уповноважених 
на здійснення контрольно-наглядових заходів у сфері соціального 
захисту населення, варто констатувати, що системно відповідні 
повноваження не здійснює жодна з названих та деяких інших 
установ — їх повноваження передбачають можливість проведення 
перевірок дотримання законодавства у сфері лише окремих форм 
(видів) соціального захисту населення. 

Обґрунтованою у зв’язку з цим видається доцільність розробки 
механізму здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері 
соціального захисту населення органами місцевого самоврядування. 

Так, відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» до делегованих повноважень 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, 
зокрема, здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням 
соціального захисту працівників підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах 
із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю 
проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності 
нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням 
працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за 
роботу в шкідливих умовах.  

До відання виконавчих органів міських рад міст обласного 
значення та об’єднаних територіальних громад, крім вищеназваних, 
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належить також повноваження щодо здійснення на відповідних 
територіях контролю за додержанням законодавства про працю та 
зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством та 
щодо накладення штрафів за порушення законодавства про працю та 
зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством. 

З метою забезпечення ефективного виконання визначених 
повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 
рад, об’єднаних територіальних громад 26 квітня 2017 року була 
прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»« 
№295, якою було визначено процедуру здійснення державного 
нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю 
юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені 
підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, 
які використовують найману працю. 

У той же час проведення державного контролю органами 
місцевого самоврядування, що був фактично формою реалізації 
повноважень, визначених підпунктом 8 пункту «б» частини 1, 
частини 3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до названого підзаконного нормативно-
правового акту здійснювалося виключно за метою встановлення 
фактів порушення законодавства про працю та трудових прав 
працівників та осіб, що шукають роботу. У той же час цитованими 
вище положеннями названого Закону сферами здійснення 
контрольно-наглядових повноважень виконавчими органами 
сільських, селищних, міських рад, об’єднаннях територіальних 
громад визначені не лише трудові відносини, але й відносини 
соціального захисту. Крім того, відповідними положеннями 
законодавства у більшості своїй сферами здійснення контрольно-
наглядової діяльності визначені відносини праці та зайнятості 
населення. Доцільно зазначити, що відносини зайнятості 
населення мають міжгалузеву природу, оскільки врегульовані 
нормами як трудового права, так і права соціального 
забезпечення, а, отже, позиція законодавця щодо віднесення їх 
виключно до сфери дії норм трудового права є дещо обмеженою 
та необґрунтованою. 

Окремо варто наголосити, що сама назва ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» сформульована як «Повноваження у 
сфері соціального захисту населення», що свідчить про необґрунтованість 
свідомого не врегулювання процедури здійснення контрольно-наглядової 
діяльності у сфері соціального захисту органами місцевого 
самоврядування та не включення відповідних питань у зміст аналізованої 
постанови Кабінету Міністрів України. 
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Водночас 14 травня 2019 року Шостим апеляційним 
адміністративним судом була винесена та набула чинності 
постанова у справі №826/8917/17, якою визнано нечинною 
постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року 
№295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про 
працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Відповідне судове рішення обґрунтовано 
порушенням процедури прийняття регуляторного акту через 
відсутність погодження його проекту Державною регуляторною 
службою, не дотримання принципу передбачуваності, що означає 
послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної 
політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що, 
в свою чергу, дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати 
планування їхньої діяльності. Крім того суд наголосив, що 
оскаржуваною постановою, якою затверджено Порядок здійснення 
державного контролю за додержанням законодавства про працю, 
запроваджено безпідставне наділення повноваженнями на здійснення 
державного нагляду (контролю) органів, яким законами таких 
повноважень не надано (мається на увазі виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад). 

З урахуванням того, що фактично з 14 травня 2019 року Державна 
служба України з питань праці була обмежена у можливості 
здійснювати контрольні повноваження, у максимально короткі строки 
21 серпня 2019 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю 
за додержанням законодавства про працю» № 823. 

Не дивлячись на впровадження у даному нормативно-правовому 
акті нових підходів у роботі інспекції праці ключові положення 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 
«Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю 
України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», які аналізувалися в аспекті даного дослідження, все ж таки 
збереглися. Мова йде про підстави проведення контрольних заходів та 
уповноважених на їх проведення суб’єктів. 

Обґрунтованою та схвальною видається позиція Кабінету Міністрів 
України щодо збереження за виконавчими органами сільських, 
селищних, міських, районних у містах рад, об’єднаних територіальних 
громад контрольних повноважень у сфері праці. Так, відповідно до 
ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад 
з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої 
влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 
Відповідно до пункту 5 Порядку контролю за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 
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виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 9 березня 1999 року №339, центральні органи виконавчої 
влади, їх територіальні органи здійснюють контроль за реалізацією 
функцій, делегованих органам місцевого самоврядування, відповідно 
до повноважень та у порядку, визначеному законодавством.  

Таким чином, враховуючи вимоги частини 4 ст. 2 Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», відповідно до якої заходи державного нагляду 
(контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість 
населення здійснюються у встановленому цим Законом порядку з 
урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та 
міжнародними договорами, контрольно-наглядовими повноваженнями у 
сфері праці цілком правомірно можуть наділятися особливі суб’єкти, 
зокрема й органи місцевого самоврядування. 

З урахуванням значення органів місцевого самоврядування у 
системі соціального захисту населення в Україні, розширення їх 
повноважень у досліджуваній сфері суспільних відносин та 
безпідставності очікування високих показників ефективності 
державного нагляду і контролю у сфері соціального захисту населення, 
що здійснюється переважно державними органами та установами, що не 
мають статусу спеціалізованих суб’єктів, доцільно врегулювати порядок 
проведення державного контролю виконавчими органами сільських, 
селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад не лише у 
сфері праці, але й у сфері соціального захисту. 

З огляду на зміст повноважень Державної служби України з 
питань праці та її територіальних органів, виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних 
громад, визначених відповідно Положенням про Державну службу 
України з питань праці, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на нашу думку, доцільно внести зміни 
до Порядку здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю, Порядку здійснення державного 
нагляду за додержанням законодавства про працю, як 
структурних частин постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання здійснення державного нагляду та контролю за 
додержанням законодавства про працю», шляхом визначення в 
них механізму здійснення контрольно-наглядових повноважень 
даних суб’єктів у сфері соціального захисту. Для цього варто 
узгодити зміст названих Порядків з положеннями Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про 
Державну службу України з питань праці, скоригувати назву 
даного нормативно-правового акту шляхом формулювання її як 
«Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за 
додержанням законодавства про працю та соціальний захист». 
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І. М. Сирота  
(Одеса) 

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ПЕНСІЙНОГО ПРАВА, ЙОГО 
РЕОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК  

В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
Сьогодні одним із найбільш актуальних питань соціальної 

держави є соціальний захист громадян України. Ця функція і 
обов’язок держави закріплені в Конституції України. Центральне 
місце в системі соціального захисту займає пенсійне право. Право 
громадян на пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою 
працездатності. 

В ст. 46 Конституції України воно виражено наступним чином: 
«Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право 
на забезпечення у разі повної, часткової чи тимчасової втрати 
працездатності, втраті годувальника, безробіття із незалежних від 
них обставин, а також в старості та в інших випадках, 
передбачених законом…» [1]. 

«Пенсії, інші види соціальних виплат і допомог є основним 
джерелом існування, повинні забезпечувати рівень життя не 
нижче прожиткового мінімуму, встановленого законом.» 

Із тексту статті прямо випливає, що держава здійснює правове 
регулювання відносин, що виникають у зв’язку із наданням 
грошових коштів і послуг з метою задоволення потреб 
непрацездатних громадян. Ці відносини складають предмет 
підгалузі  пенсійного права.  

В сучасний період пенсійне право динамічно розвивається, 
реформується на основі нових концепцій і принципів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
багаточисельних законів і підзаконних актів, охоплює сфери 
відносин, які раніше були за рамками правової регламентації. 
Воно безпосередньо торкається інтересів всієї чисельності 
пенсіонерів (більше 10 мільйонів). На сьогоднішній день 
демографічна ситуація така, що кількість працюючих і пенсіонерів 
майже зрівнялась, що спричинило великий дефіцит бюджету 
Пенсійного фонду. 

Про необхідність реформування пенсійної системи в Україні 
говорять вже давно. Але поки діє тільки одна солідарна система 
пенсійного забезпечення.  

Сутність солідарної системи пенсійного забезпечення 
проявляється в джерелі фінансування. Джерелом фінансування 
пенсійного забезпечення служить централізований 
позабюджетний Пенсійний фонд, який формується за 
територіальним принципом із страхових виплат підприємств, 
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організацій і громадян, що займаються підприємницькою 
діяльністю. Проте, практика показує, що коштів соціального 
страхування недостатньо. Тому щороку із Державного бюджету 
датуються значні кошти до Пенсійного фонду.  

Основою всієї системи пенсійного права є правові принципи, в 
яких виражаються найбільш суттєві ознаки права. Кожна галузь 
права має свої специфічні ознаки.  

В юридичній літературі досліджено поняття і значення самих 
принципів права. Під принципами права прийнято розуміти 
вихідні, теоретичні положення того чи іншого виду діяльності, які 
є важливим організуючим і скеровуючим початком, яке забезпечує 
достатнє визначення цілей. Таке розуміння принципів права 
характерне, на наш погляд, і для окремих галузей права, оскільки 
вони є єдиною системою права. 

 На нашу думку, принципи пенсійного права можуть бути 
модифіковані і визначені такі як: загальність і доступність умов 
реалізації права на пенсію; різноманіття; диференціація умов і 
норм пенсійного забезпечення; забезпечення на рівні не нижче 
прожиткового мінімуму та інших. 

Одним із основних принципів пенсійного права є принцип 
загальності і доступності умов реалізації права на пенсію. 
Наприклад, право на пенсію за віком поставлене в залежність від 
страхового стажу і віку. Страховий стаж сьогодні найбільш 
поширена умова для призначення пенсії. У зв’язку з 
реформуванням пенсійної системи переглянуті норми страхового 
стажу. Так, у Законі України «Про заходи законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 
року збільшені норма страхового стажу для жінок і чоловіків [2]. Ці 
зміни продовжуються. Із 2018 року збільшено загальний стаж, який 
потрібний для виходу на пенсію.  

Якщо раніше, щоб вийти на пенсію в 60 років було достатньо 
15 років трудового стажу, то з 2018 року його було збільшено до 25 
років. І так до 2028 року, коли для виходу на пенсію буде потрібно 
мати не менше 35 років страхового стажу. Це одна з найбільших 
проблем людей похилого віку, які працювали без відповідного 
офіційного оформлення.  Вони не матимуть необхідного стажу, 
щоб вийти на пенсію в 63 роки або навіть в 65 років, і скоріше за 
все їх пенсія не перевищуватиме мінімальну. Хоча можливим буде 
випадок, коли цю недостачу стажу можна  буде докупити у 
Пенсійного фонду на встановлених ним умовах.  

Розглядаючи питання про різницю пенсії за віком, необхідно 
зазначити, що з 1 липня 2019 року жінкам, страховий стаж яких не 
менше 30 років, і чоловікам, стаж яких перевищує 35 років, 
загальний розмір пенсії встановлюється в розмірі не менше двох 
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тисяч гривень. Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» № 543 від 26 червня 2019 року [3]. Таким чином 
реформування пенсійного законодавства активно сприяє 
збільшенню тривалості трудової діяльності, зростанню 
необхідного стажу роботи, а це означає, що і більш високих 
розмірів пенсії. 

Збільшення тривалості страхового стажу заохочується чинним 
законодавством при перерахунку розмірів пенсії працюючих 
пенсіонерів. Через кожні 2 відпрацьованих роки працюючий 
пенсіонер має право  на перерахунок своєї пенсії.  

Згідно з законодавством, існують декілька видів перерахунку 
пенсії: індивідуальний перерахунок, перерахунок пенсії в зв’язку зі 
змінами прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, та індексація пенсії. 

Предметом пенсійного права також є відносини між 
пенсіонером та Пенсійним фондом, але лише ті, які встановлюють 
основні принципи правового статусу пенсіонера. Основою 
останнього являються права та обов’язки пенсіонера та ступінь їх 
гарантованості зі сторони держави. 

Пенсійне право конкретизує зміст суб’єктивного права на 
пенсійне забезпечення, його форми і види, визначають порядок і 
умови, згідно з якими надається конкретний вид матеріальної 
допомоги та її розмір. 

Норма вищевказаного права передбачає систему органів 
Пенсійного фонду, соціального захисту пенсіонера, порядок 
нормативного регулювання, актів застосування норм права і 
вдосконалення організаційної діяльності. 

Пенсійне право тісно пов’язане з правом соціального 
забезпечення і є його підгалуззю, проте має свій предмет і метод 
правового регулювання. Широкий комплекс предмету правового 
регулювання   свідчить про наявність численних пенсійних 
правовідносин та суспільних відносин, врегульованих нормами 
права. Пенсійними правовідносинами  є такі, що можуть існувати 
лише за наявності норм пенсійного права. Жоден вид пенсії не 
може бути призначений за відсутності нормативно-правових актів.  

За своїм змістом пенсійні правовідносини мають тривалий 
характер. Вони зазвичай не обмежуються в часі. Наприклад, 
пенсійне забезпечення за віком призначається довічно.  

Структурно всі пенсійні правовідносини поділяються на дві 
групи : матеріальні(основні), які виникають з приводу певних 
видів пенсійного забезпечення; процедурно — процесуальні 
(допоміжні) відносини з встановлення юридичних фактів і 
розгляду спорів між сторонами правовідносин. 
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Центральне місце в системі правовідносин займають 
матеріальні правовідносини, оскільки саме в них задовольняються 
об’єктивні потреби громадян. 

Пенсійним правовідносинам та їх проблемам багато уваги 
приділив професор Шумило у своєму капітальному дослідженні 
«Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні (2016 
рік)» [4, С.165]. Саме тому, на мій погляд, не потрібно більше 
коментувати, що таке пенсійні правовідносини . 

Висновком цієї статті є побажання адекватного розвитку 
пенсійного реформи, вдосконалення пенсійного забезпечення, 
вирішення питань справедливого пенсійного забезпечення 
громадян України. 
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В. С. Тарасенко  
(Одеса) 

КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ  
ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

У теорії права суб’єктами права прийнято називати особу чи 
організацію, за якими держава визнає здатність бути носіями 
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [1, с. 439]. 

На думку відомого науковця С.С. Алєксєєва для суб’єктів права 
характерними є наступні дві ознаки: по-перше, це особа, учасник 
суспільних відносин (особи, організації), яка за своїми 
особливостями фактично може бути носієм суб’єктивних 
юридичних прав та обов’язків; по-друге, це особа здатна реально 
брати участь у правовідносинах та набути властивостей суб’єкта 
права в силу юридичних норм [2, с. 379]. 

Н.Б. Болотіна вважає, що суб’єкти права соціального 
забезпечення є потенційними учасниками правовідносин 
соціального забезпечення та можуть реалізувати своє право за 
умови настання певних юридичних фактів. А той суб’єкт права, 
який реалізував свою правосуб’єктність і став учасником 
конкретних правовідносин у сфері соціального забезпечення, і є 
суб’єктом правовідносин [3, с. 160]. 

Варто погодитися з точкою зору П.Д. Пилипенко, який 
визначає суб’єктів права соціального забезпечення як 
правосуб’єктних осіб, які в силу свого галузевого правового статусу 
виступають носіями відповідних прав та обов’язків [4, с. 162]. 

Таким чином, суб’єкти права соціального забезпечення 
визнаються учасниками суспільних відносин у сфері соціального 
забезпечення, наділяються правами та обов’язками у соціальному 
забезпеченні і тому володіють необхідною правосуб’єктністю. 

Право соціального забезпечення характеризується наявністю 
досить широкого кола суб’єктів, які класифікуються за різними 
критеріями. 

Досліджуючи класифікацію суб’єктів права соціального 
забезпечення, підтримуємо позицію Яковлєвої Г.О. про те, що 
поняття «суб’єкт права соціального забезпечення» 
характеризується такими ознаками як множинність обсягу та 
багатоаспектність змісту [5, с. 19]. На думку науковця, 
множинність обсягу поняття «суб’єкти права соціального 
забезпечення» має своєю передумовою розрізненість законодавчих 
актів щодо соціального забезпечення. Діяльність різних суб’єктів, 
які надають соціальне забезпечення в нашій країні, регулюється 
чисельними нормативно-правовими актами. Суб’єктами 
виступають держава, уповноважені державою органи — державні 
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та комунальні підприємства, установи, організації, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації всіх 
форм власності та господарювання, фізичні особи. У свою чергу, 
багатоаспектність змісту включає велику кількість істотних 
правових ознак, які характеризують суб’єктів соціального 
забезпечення, дозволяють розкрити їх правову природу, сутність і 
призначення, а також віднести відповідного суб’єкта до суб’єкта 
права соціального забезпечення.  

Суб’єкти права соціального забезпечення можуть виступати 
суб’єктами-надавачами соціального забезпечення та суб’єктами-
отримувачами соціального забезпечення. Таким чином, суб’єктів 
права соціального забезпечення можна поділити на тих, які 
реалізують право на соціальне забезпечення, тих, які забезпечують 
реалізацію права на соціальне забезпечення, а також тих, які 
сприяють в отриманні того чи іншого виду соціального 
забезпечення. До останніх можна віднести органи, які 
підтверджують наявність чи відсутність спеціального правового 
статусу або юридичних фактів, що є підставою виникнення права 
на соціальне забезпечення (органи МСЕК, ЛКК, органи місцевого 
самоврядування тощо). 

Суб’єкти права соціального забезпечення можуть бути 
індивідуальними і колективними. Такий поділ суб’єктів може 
застосовуватися як кількісний підхід для розмежування 
індивідуальної (фізичної) особи чи колективного утворення —
 сім’ї, домогосподарства, як суб’єктів, які мають право на соціальне 
забезпечення і реалізують право на соціальне забезпечення, та 
державних або комунальних органів чи фізичних осіб, як 
суб’єктів, які забезпечують реалізацію права на соціальне 
забезпечення. 

Суб’єкти права соціального забезпечення можуть бути поділені 
на фізичних і юридичних осіб. Поширеною є практика 
визначення однією із сторін галузевих правовідносин фізичної 
особи, яку у сучасній літературі визнають правоможним суб’єктом 
права, а іншою стороною — того органу чи організації, які 
забезпечують право на соціальне забезпечення. Однак, на думку 
науковців О.І. Кульчицької та С.М. Синчук, таке групування 
суб’єктів розмиває чіткість розмежування правового становища 
суб’єктів права [6, с. 13; 7, с. 83].  

Соціальне забезпечення надається переважно юридичними 
особами. Втім, певні види соціального забезпечення можуть 
надаватися і фізичними особами. Так, згідно ст. 13 Закону України 
«Про соціальні послуги» фізичні особи, які надають соціальні 
послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення 
підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з 
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догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та 
дотримання державних стандартів соціальних послуг 
отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які 
спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 
права і обов’язки та є: 1) особами з інвалідністю I групи; 2) дітьми з 
інвалідністю; 3) громадянами похилого віку з когнітивними 
порушеннями; 4) невиліковно хворими, які через порушення 
функцій організму не можуть самостійно пересуватися та 
самообслуговуватися; 5) дітьми, яким не встановлено інвалідність, 
але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової 
системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, 
дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий 
діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання 
нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують 
трансплантації органа, потребують паліативної допомоги 
[8, ст. 13]. Фізичні особи можуть також надавати спонсорську, 
благодійну, гуманітарну допомогу.  

Суб’єкти соціального забезпечення можуть бути також 
державними і недержавними. Так, надавачі соціального 
забезпечення можуть належати до державного, комунального або 
недержавного секторів. До надавачів соціального забезпечення 
державного/комунального сектору належать суб’єкти, утворені 
відповідними органами, діяльність яких фінансується за рахунок 
коштів відповідного бюджету/бюджетів - державні, комунальні 
установи та заклади надання соціального забезпечення, 
стаціонарні, реабілітаційні заклади, заклади тимчасового та 
денного перебування тощо. 

До надавачів соціального забезпечення недержавного сектору 
належать підприємства, установи, організації, громадські 
об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи - 
підприємці та фізичні особи, які надають соціальне забезпечення 
без здійснення підприємницької діяльності. 

Таким чином, державні суб’єкти надають соціальне 
забезпечення в порядку та умовах, визначених чинним 
законодавством, а недержавні суб’єкти — на добровільних засадах.   

Суб’єкти права соціального забезпечення можуть бути 
централізованими, діяльність яких визначається на державному 
рівні в нормативно-правових актах та локальними суб’єктами, які 
створюються на підставі актів органів місцевого самоврядування та 
діють відповідно до місцевих програм.    

Суб’єкти права соціального забезпечення можуть розрізнятися 
за джерелом фінансування надання соціального забезпечення. 
Фінансування надання соціального забезпечення може 
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здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та 
організацій, плати за соціальні послуги, коштів благодійної 
допомоги (пожертвувань) та інших джерел, не заборонених 
законом.   

Соціально-зобов’язальних суб’єктів, тобто тих, які 
уповноважені вчиняти обов’язки у сфері соціального 
забезпечення, розмежовують залежно від підстави надання такого 
забезпечення. За цим критерієм вони поділяються на тих, які 
надають соціальне забезпечення відповідно до законодавства, і 
тих, які надають його на добровільних засадах. 

Таким чином, суб’єкти права соціального забезпечення є 
різноманітними, перебувають під дією норм права соціального 
забезпечення; володіють правосуб’єктністю; наділяються системою прав 
та обов’язків, яка випливає із змісту права на соціальне забезпечення. 
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О. О. Гудзь  
(Одеса) 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЙОГО ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Як відомо, однією із особливостей розвитку сучасного 
соціального забезпечення в Україні є тенденція до розширення 
сфери договірного регулювання. Враховуючи це, кількість 
договорів, які на сьогодні існують та активно використовуються, —
 дуже велика. Більше того, їх систематизація не знаходить 
висвітлення ні в законодавстві, положення щодо договорів у якому 
розпорошені по окремим актам, ні у літературі, що і зумовило 
особливий інтерес до теми дослідження, результати якого будуть 
цінними як для теорії права соціального забезпечення, так і 
спростить правозастосування.    

Індивідуально-правові договори формують велику групу 
договорів у праві соціального забезпечення. На відміну від 
нормативно-правових, вони характеризуються визначеністю 
адресанта прав і обов’язків, закріплених у ньому; одноразовістю 
застосування його норм (або власне акту в цілому); припиненням 
дії договору після його реалізації [1]. Вони слугують своєрідною 
програмою майбутньої поведінки його учасників. 

Класифікація індивідуальних договорів у праві соціального 
забезпечення має особливе значення, адже, як зазначалося, їх 
число і різноманітність дуже значні. 

Так, наприклад, за таким критерієм, як порядок встановлення 
умов, досліджувані договори доцільно поділити на: 1) ті, які 
укладаються із врахуванням побажань двох сторін (наприклад, 
пенсійні контракти у недержавному пенсійному страхуванні); 2) 
договори «приєднання» — тобто ті, умови яких встановлюються 
лише однією стороною-надавачем виду соціального захисту 
(приміром, договір про надання соціальних послуг).  

Статтею 46 Конституції України передбачається, що право 
громадян на соціальний захист гарантується загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків 
громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних 
та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі 
державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 
непрацездатними. З огляду на це, за способом фінансування 
виконання зобов’язань за договорами щодо соціального 
забезпечення, договори доцільно поділити на ті, зобов’язання за 
якими можуть здійснюватися за рахунок державного бюджету 
(наприклад, надання безоплатної соціальної послуги); інших 
джерел фінансування, зокрема коштів окремих фізичних осіб 
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(наприклад, плані соціальні послуги, виплати за рахунок 
соціального страхування тощо). 

Ще одним критерієм для виокремлення видів індивідуально-
правових договорів у праві соціального забезпечення може 
слугувати така характеристика, як оплатність. На нашу думку, 
вона потребує додаткового пояснення, адже , у літературі 
зустрічаються різні терміни, які безпосередньо або опосередковано 
можуть стосуватись «ціни» договору: оплатний/безоплатний; 
безкоштовний/за плату тощо, але вони не є тотожними.  

У чинному законодавстві відсутнє визначення понять 
«оплатний договір» та «безоплатний договір». Напрацювання, 
висвітлені у спеціальній літературі, дають можливість розуміти, 
що оплатним вважається договір, за яким майнове надання однієї 
сторони зумовлює майнове (або нематеріальне) надання від іншої 
сторони або, іншими словами, — наявність зустрічного 
задоволення, яке має майнову цінність (найбільш яскравий 
приклад — договір із недержавного пенсійного страхування, де 
здійснення відповідних внесків спричинює виникнення у 
майбутньому права на отримання пенсії). 

Безоплатний, у свою чергу, не передбачає зустрічне майнове 
надання від другої сторони. У соціально-забезпечувальних 
правовідносинах, таким договором, наприклад, може регулюватись 
безкоштовна передача натуральної допомоги в порядку приватної 
ініціативи благодійника; договір гуманітарної допомоги.  

Договір про надання соціальної послуги може одночасно бути 
і відплатним, і безоплатним — в залежності від того, на якій основі 
дані послуги надаються, адже перелік платних послуг чітко 
перебачений у Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх 
переліку» від 14.01.2004 р. № 12. Такий поділ договорів, на думку 
В.О. Гончаренко, має велике практичне значення, адже вирішує 
питання щодо обсягу прав і обов’язків сторін, про визначення 
відповідальності за обмеження або порушення прав [2, с. 240].  

Із зазначеного вище випливає ще одна класифікація договорів 
у праві соціального забезпечення: ті, які передбачають надання 
видів соціального захисту безкоштовно та за окрему плату. У 
деякій мірі про це вже йшлося.  

Також договори у сфері соціального забезпечення доцільно 
розділяти залежно від виду соціального захисту, який становить 
предмет договору. Поняттям «вид соціального захисту» 
охоплюються матеріальні та/або нематеріальні блага, які 
надаються у рамках конкретної організаційно-правової форми 
соціального захисту з метою подолання або зниження впливу 
несприятливих наслідків соціальних ризиків [3, с. 50], їх профілактики.  
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Слід зауважити, що серед науковців немає єдності щодо 
виокремлення видів соціального забезпечення населення. Низки 
видів соціального захисту населення, які пропонуються у 
літературі, дуже сильно залежать від тлумачення самими вченими 
нормативно-правових актів, рівня узагальнення та конкретизації 
понять і дефініцій, тобто мають дуже суб’єктивний характер [4, с. 
13]. Проте, вважаємо не досить доцільним вдаватись у дискусію 
щодо даного питання теорії права соціального забезпечення через 
обмежений об’єм роботи, пропонуємо взяти за основу 
класифікацію, запропоновану Н. Б. Болотіною, яка нам видається 
найбільш вдалою через максимальну розгорнутість та детальність. 
Так, вчена пропонує під видами соціального захисту населення 
розуміти: грошові виплати, пільги, натуральну допомогу, 
соціальне обслуговування, медичну допомогу, лікарські засоби, 
технічні засоби для реабілітації та пересування, інші вироби 
медичного призначення, житлово-комунальні субсидії [5, с. 107]. 
Проте, надання не всіх із перерахованих видів соціального захисту 
населення здійснюється на підставі договорів. На основі такого 
критерію, як вид соціального захисту, доцільно виділити договори 
із надання: соціальних послуг (у тому числі — натуральної 
допомоги); медичної допомоги і грошових виплат (в рамках 
недержавного соціального страхування).  

Також, відштовхуючись від видів соціального захисту 
населення, які можуть становити предмет договору у 
досліджуваній сфері, та власне змісту і правової природи даного 
поняття, договори можна розділити на ті, які стосуються 
матеріальних благ (натуральної допомоги, грошових виплат) і 
нематеріальних — соціальних послуг.  

Договори у сфері соціального забезпечення можливо поділити 
і за видами суспільних відносин, що регулюються за їх допомогою: 
1) договори щодо соціального обслуговування; 2) договори у сфері 
пенсійного забезпечення; 3) договори у сфері охорони здоров’я. 

Узагальнюючи класифікацію, запропоновану вище, договори 
слід диференціювати на страхові і нестрахові, відштовхуючись від 
того, які види соціального захисту населення передбачені 
системою соціального страхування, а які надаються за рахунок 
інших форм. Так, страховими за своєю природою є договори у 
сфері недержавного пенсійного забезпечення; нестраховими —
 усі, зазначені вище, інші.  Проте, із моментом запровадження 
загальнообов’язкового державного медичного страхування, 
очевидно, що перша група поповниться ще одним видом. 

Отже, слід дійти висновку, що виокремлювати види договорів у 
сфері соціального забезпечення видається можливим на підставі 
великої кількості різних критеріїв. Існування такого їх числа 
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пояснюється, передусім, глибоко теоретичним характером даного 
питання, а отже — тісною залежністю між напрацьованими 
результатами проведеного дослідження та ступенем узагальнення 
або деталізації матеріалу авторами, впливом суб’єктивного 
уявлення про опрацьовану сукупність договорів в процесі 
виявлення їх спільних та відмінних рис з метою групування їх за 
видами. Така ситуація також дозволяє виявляти все нові і нові 
відмінності між існуючими видами договорів, а отже —
 пропонувати нові критерії для розмежування. Так чи інакше, 
чітка диференціація індивідуальних договорів у досліджуваній 
сфері одночасно із теоретичним навантаженням може відігравати 
важливу роль на практиці,  адже впливатиме на найбільш чітке 
висвітлення окремих аспектів договірного регулювання у 
законодавстві України.  

На нашу думку, поділ індивідуальних договорів на основі 
критерію окремих видів соціального захисту населенню можна 
використати і в процесі майбутнього реформування соціально-
забезпечувального законодавства України — його кодифікації, 
що позитивно вплине на застосування норм права, а отже 
слугуватиме ефективній реалізації права людини на 
соціальний захист в загальному.  
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Розділ VІІІ Юридична наука без кордонів 
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ КОСМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМ ГАРАНТУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

2 жовтня 2019 року в другому читанні був ухвалений закон 
№ 1071 про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо державного регулювання космічної діяльності (далі — Закон 
1071), якому передували законопроекти № 9219 та № 10096 та палкі 
дискусії стосовно доцільності застосування погоджувальних 
процедур до космічної діяльності, їх  форми: дозволи чи ліцензії, а 
також вимог, які мають ставитись до суб’єктів, що планують 
отримати відповідні дозволи. Закон 1071 став  компромісом між 
двома попередніми законопроектами, все таки закріпивши 
механізм отримання дозволів на окремі види космічної діяльності, 
проте не встановивши жодної конкретики щодо вимог, 
дотримання яких мають засвідчити відповідні дозволи, поклавши 
встановлення цього порядку на Кабінет Міністрів України [3]. 

Практика космічних держав свідчить про відображення в цих 
вимогах механізмів дотримання безпеки космічної діяльності та 
задоволення національних інтересів. Проте, поряд з необхідністю 
забезпечення технологічної, військової чи екологічної безпеки, 
космічна діяльність як будь-який інший вид господарської діяльності 
потребує гарантування економічної безпеки. Це дослідження буде 
присвячене фінансово-податковій складовій цього виду безпеки, адже, 
оскільки Законом 1071 було скасовано «державну монополію» на 
провадження всіх видів космічної діяльності, вкрай ліберальне, на 
нашу думку, державне регулювання космічної діяльності в Україні, 
може привести до входження на вітчизняний ринок підприємств, які 
можуть діяти всупереч національним інтересам.  

Глобальні загрози, такі як тероризм, гібридні війни тощо, 
спонукають держави до жертвування правом на «прайвасі» 
економічної діяльності задля національної, в тому числі й 
економічної безпеки. Примітно, що так звана демонополізація 
космічної галузі відбувається паралельно зі світовими процесами 
щодо деофшоризації підприємницької діяльності, втіленої в двох 
потужних міжнародно-правових механізмах, а саме: 
екстериторіальна дія Закону США щодо податкової звітності по 
зарубіжних рахунках (FATCA) та розроблений ОЕСР Стандарт 
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міжнародного автоматичного обміну інформацією про фінансові 
рахунки в податкових цілях (CRS). Обидва Україна має намір 
імплементувати до національного законодавства, зокрема 
міжнародна угода щодо FATCA, укладена урядами України та 
США 7 лютого 2017 р., наразі уже знаходиться на розгляді ВРУ, а 
CRS поки проходить узгоджувальні процедури в КМУ, який 
планує запустити цей механізм в Україні уже 2020 року [6]. 

Вказані документи є важливими для країни з огляду на механізм 
зобов’язання банківських та інших фінансових установ автоматично 
повідомляти про відкриття фінансових рахунків податковими 
резидентами інших держав. Зміст інформації, яка надаватиметься 
згідно з обома вказаними міжнародними механізмами полягає в: 
ідентифікаційних даних власника рахунку (ім’я та прізвище 
(найменування), місце проживання (розташування), податковий 
номер); номері рахунку; балансі рахунку та сумах відсотків, дивідендів, 
інших доходів, що надходять на рахунок. Таким чином, інформація 
про доходи та фінансові зв’язки будь-яких юридичних осіб, утворених 
та функціонуючих за законодавством України, а також фізичних осіб, 
які постійно проживають в Україні, не залежно від місця провадження 
ними господарської діяльності, за цими договорами буде доступна 
вітчизняним податковим службам, якщо, звичайно, буде встановлений 
режим взаємності обміну інформацією. Вказаний механізм дозволить 
уникнути використання українськими суб’єктами підприємницької 
діяльності контрольованих іноземних компаній, в яких вони є єдиними 
акціонерами, для того, щоб використовувати космічні технології та 
трудові ресурси, не сплачуючи податків. Вказані механізми є основною 
причиною популяризації процедури редоміциляції, тобто зміни 
юрисдикції компанії з прозорими доходами та бізнес історією, яку вона 
не бажає переривати ліквідацією та новою реєстрацією [1]; [6]. 
Сприятливий податковий клімат для таких підприємств разом з 
міжнародними вимогами щодо деофширизації може дати позитивний 
ефект для бюджету держави редоміцилю.  

Варто зазначити, однак, що Україна ступає на цей шлях, адже 
Україна, домовляючись про автоматичний обмін інформацією зі 
Сполученими Штатами, не виявила ініціативу одержувати від них 
фінансові відомості про своїх резидентів. Така односторонність, як 
зазначають експерти у галузі оподаткування, може бути 
обумовлена спробами уникнути серйозних неподаткових ризиків 
для власників таких активів, зокрема відкриття кримінальних 
проваджень за фактом відмивання коштів [1].  

Крім цього, в контексті космічної діяльності відносини щодо 
ідентифікації резидентів та їх рахунків є цікавими і зі зворотного 
боку.  Розробка та експлуатація ракет-носіїв пов’язана із 
використанням технологій військового та подвійного 
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призначення, а згідно із ст. 11-1 Закону 1071, як повідомлення про 
переговори, так і повідомлення про укладені договори повинні 
містити лише загальну інформацію про найменування та 
місцезнаходження контрагентів, найменування та 
місцезнаходження кінцевого споживача, без ідентифікації 
кінцевого бенефіціара, тобто постачальника таких товарів. 
Дозвільне регулювання таких видів космічної діяльності як запуск, 
експлуатація чи повернення космічних об’єктів, згідно зі ст. 10 
Закону 1071, взагалі не містить вимог щодо ідентифікації суб’єкта 
її здійснення [3]. Таким чином, цілком реальною, наприклад, може 
виявитись ситуація щодо здійснення запусків космічних об’єктів, 
вироблених за технологіями, розробленими в Україні, суб’єктами 
підприємницької діяльності України, але бенефіціарами яких 
можуть бути будь-які держави, до яких застосовані санкції згідно з 
резолюціями РБ ООН, інших міжнародних організацій, зокрема і 
Російська Федерація. В цьому випадку Україна нестиме 
міжнародну відповідальність за фактичну діяльність суб’єктів, які 
не знаходяться під її юрисдикцією та не є її резидентами. 

В цьому контексті доречно згадати законопроєкт № 10096, 
поданий 27.09.2019 до ВРУ 8 скликання В. В. Галасюком, текст 
якого містив такі умови, що виключали провадження суб’єктами 
господарювання космічної діяльності в Україні: місцезнаходження 
в офшорних зонах; реєстрація на території держав, внесених 
Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання 
грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; 
наявність санкцій, що передбачають обмеження або заборону 
торговельних та/або фінансових операцій за законодавством 
України або санкцій згідно з резолюціями РБ ООН, інших 
міжнародних організацій, рішень Ради ЄС, інших міждержавних 
об’єднань та іноземних держав, які передбачають обмеження або 
заборону торговельних та/або фінансових операцій; походження з 
країни, визнаною державою — окупантом згідно із законом 
України та/або визнаною державою — агресором відносно 
України [2]. Вказане положення цілком гармонійно включало би 
міжнародне регулювання щодо автоматичного обміну 
відомостями про рахунки клієнтів фінансових установ з метою 
виявлення їх реальних доходів, а також убезпечило від ризиків 
завдання шкоди національним інтересам держави як стосовно 
неотримання надходжень до бюджету, так і фактичного контролю 
за видами космічної діяльності, за які відповідає держава суб’єктів 
підприємницької діяльності, для яких інтереси держави можуть 
бути як індиферентні, так і навіть гостро контрадикторні.  
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Слід відзначити, що наявність таких запобіжників не є 
новацією. Наприклад, в Австралії наразі відбувається масштабне 
оновлення космічного законодавства, зокрема Космічні правила 
щодо запусків та повернень 2019 р. передбачають отримання таких 
дозвільних документів як ліцензія на пускове устаткування, 
дозволи на запуск та повернення ракет-носіїв, та навіть на 
завантаження корисного навантаження, які знаходяться під 
юрисдикцією Австралії. Для їх отримання необхідно надати ім’я 
та місце народження керівника суб’єкта підприємницької 
діяльності та особи, яка безпосередньо відповідає за діяльність, що 
підлягає ліцензуванню чи отриманню дозволу [8]. Вважаємо ці 
вимоги можна пояснити частково тим, що в 2018 році Австралія 
приєдналася до системи CRS та є стороною FATCA [7]. 

Підсумовуючи, слід відзначити, що на шляху до 
комерціалізації космічної діяльності Україні варто проводити 
тверезе зважування механізмів свободи ринкової діяльності та 
національної безпеки у всіх її проявах. В цьому контексті, 
сподіваюсь, що описані в цьому дослідженні механізми знайдуть 
своє відображення у вітчизняному космічному законодавстві. 
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М. О. Кірпачова  
(Київ)  

АКТУАЛЬНІСТЬ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА 

Починаючи з 2008 року, впродовж перехідного періоду між 
підписанням Угоди про партнерство та співробітництво між 
Європейським співтовариством і Україною  (підписано 16 червня 
1994 року, ратифіковано 10 листопада 1994 року) [12] та Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – ЄС) 
(підписано 21 березня / 27 червня 2014 року, набуття чинності 
1 вересня 2017 року) [11] вступ України до Європейського 
космічного агентства став одним з найактуальніших векторів 
розвитку вітчизняної космічної політики. 

Відповідно до Глави 8 Розділу V Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС Сторони сприяють розвитку взаємовигідної 
співпраці у сфері цивільних космічних досліджень та використання 
космічного простору, зокрема, на таких напрямах [1]: 

 глобальні навігаційні супутникові системи; 
 спостереження Землі та глобальний моніторинг; 
 космічна наука та дослідження; 
 прикладні космічні технології, зокрема пускові 

технології та технології ракетних двигунів. 
 

Розроблено та затверджено наказом Державного космічного 
агентства України Стратегію космічної діяльності України на 
період до 2022 року [9]. Основними напрямами реалізації 
Стратегії, зокрема, є збереження за Україною статусу космічної 
держави, поетапне набуття  статусу члена Європейського 
космічного агентства (далі - ЄКА), активна участь в європейських 
та міжнародних космічних програмах і проектах, включаючи 
програму боротьби із космічним сміттям, впровадження в Україні 
європейських стандартів космічної діяльності. 

Крім того, Концепція реалізації державної політики у сфері 
космічної діяльності на період до 2032 року [8] містить положення, 
з якого випливає, що на Державне космічне агентство України та 
Міністерство Закордонних Справ України покладено здійснення заходів 
щодо забезпечення співробітництва України з ЄКА в межах 
двостороннього співробітництва з набуттям асоційованого членства. 
Також кожна Загальнодержавна цільова науково-технічна 
космічна програма України [2] містить положення про потенційне 
розширення співпраці України з ЄКА. 

Однак, де-факто процес набуття Україною омріяного членства 
в ЄКА лишається ефемерною перспективою. А між тим, якщо 
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станом на 2008 рік розмір щорічного членського внеску для України 
складав 1 млн. євро, то на сьогодні він зріс до 2–2.5 млн. євро.  

У листі №6095/10-К6.1/18 від 29.11.2018 року, адресованому 
ТОВ «Space Logistics Ukraine», ДКАУ повідомляє наступне: 
«Набуття повноправного членства України в ЄКА є складним і 
довготривалим процесом. Угода між Кабінетом Міністрів України та 
ЄКА про співробітництво у дослідженні та використанні космічного 
простору в мирних цілях від 25 січня 2008 року [7, 10] не містить 
зобов’язань для України, виконання яких дозволило б отримати 
повноправне членство в ЄКА (зазначена Угода втратила чинність 
24 лютого 2019 року [3]). Перехід у формат взаємодії, який 
передбачатиме перспективи членства нашої держави в ЄКА, можливий 
у випадку успішної реалізації спільних проектів, за умови фінансування 
Україною власної частки робіт у них. Проектом Загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 рр., який 
пройшов процедуру погодження з причетними центральними органами 
виконавчої влади та знаходиться на розгляді Кабінету Міністрів України, 
передбачені видатки на реалізацію спільних проектів з ЄКА». 

Як випливає з тексту зазначеного листа, отриманню Україною 
членства в ЄКА перешкоджає неспроможність України 
виконувати власні фінансові зобов’язання у спільних з ЄКА 
проектах на паритетних засадах, оскільки згадана Космічна 
програма не була погоджена Урядом. Згодом, не пройшовши 
першого читання, «канула в лету» Космічна програма на 2019–
2023 рр. [5]. Тобто станом на 18 жовтня 2019 року наша держава 
вже два роки існує без Космічної програми, а фінансування 
космічної галузі, закладене в Державному бюджеті, не має 
законних підстав. Доля Концепції Загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної програми на 2020–2024 рр. 
залишається невизначеною. Звісно, не варто «скидати з терезів» 
підписання між ДКАУ та Європейською Комісією Угоди про 
співробітництво в галузі доступу до даних і використання даних 
супутників «Sentinel» та «Copernicus», однак це лише скромний 
початковий крок на шляху до членства в ЄКА. 

Набуття Україною асоційованого членства в ЄКА стане 
першим значним кроком до євроінтеграції в космічній сфері, 
забезпечить стале і взаємовигідне співробітництво в авіаційній 
(Європейська агенція авіаційної безпеки) та космічній галузях. 
Однак, з огляду на те, що минув значний період часу з тих пір, як 
був задекларований курс України на вступ до ЄКА, а відповідні 
заходи не реалізовувалися, теплі дипломатичні зв’язки вже 
втрачено і їх необхідно відновлювати. З цією метою Український 
Уряд має вести тісну співпрацю з Міністерством Закордонних 
Справ України, і орієнтуватися на встановлення дієвих контактів в 
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першу чергу зі штаб-квартирою ЄКА в Парижі, на противагу 
нинішній ситуації, коли основна взаємодія відбувається з 
Європейською Комісією в Брюселі.  

Крім того, з огляду на зміни, внесені до космічного 
законодавства України в результаті ухвалення 2 жовтня 2019 року 
закону №1071 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо державного регулювання космічної діяльності» [6], 
які стосуються об’єднання повноважень з формування та реалізації 
державної космічної політики під юрисдикцією одного 
центрального органу виконавчої влади, а також у світлі фактичної 
ситуації, коли однозначне рішення про розподілення відповідних 
повноважень між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України та ДКАУ не прийняте, як і не 
втілено на практиці їх об’єднання, вважаю за необхідне 
оперативно визначити, який саме орган буде відповідальним за 
реалізацію положення, викладеного в Концепції 2032 щодо 
набуття асоційованого членства. 

Враховуючи той факт, що наразі Україна співпрацює з ЄКА 
саме у сфері дослідження та використання космічного простору в 
мирних цілях, доцільним є закріплення повноважень, викладених 
у Концепції 2032, за ДКАУ, оскільки до компетенції Управління 
координації космічної діяльності при Департаменті стратегічного 
розвитку сектору оборони та безпеки згаданого Міністерства, 
утвореного Наказом №211 від 13.02.2019 р. [4], входять в першу 
чергу питання національної безпеки і оборони в космічній галузі. 

У цьому контексті варто зазначити, що в травні 2007 року 
29 європейських країн заявили про підтримку об’єднаної 
космічної політики, фактично об’єднавши підходи ЄКА, ЄС та 
окремих держав-членів ЄКА і ЄС. В ухваленій резолюції сторони 
пообіцяли координувати спільні зусилля в галузі космічної 
політики, що стосується, зокрема, питань безпеки і оборони. 
Однак ця резолюція стосується дійсних держав-членів ЄКА та ЄС. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначу, що ухвалення 
Космічної програми України на 2020–2024 рр. є вже не просто 
бажаним, а давно назрілим та необхідним фактором задля реалізації і 
паритетного фінансування спільних програм України та ЄКА, а в 
перспективі — отримання Україною асоційованого членства в ЄКА. До 
того ж, маємо надію, що актуальні інновації в космічному законодавстві 
України, зокрема зняття державної монополії, сприятиме залученню 
приватних суб’єктів господарювання до реалізації положень Угоди про 
асоціацію, зокрема у вимірі прикладних космічних технологій (пускових 
технологій та технологій ракетних двигунів). 
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М. О. Сарнавський  
(Київ) 

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО 
СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ 

УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  
ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

Правові системи України, Російської Федерації та Республіки 
Білорусь мають спільні історичні витоки формування, подібні 
структури, методи та форми реалізації права. З часу виходу цих 
країн на пострадянський простір спостерігається певна динаміка 
змін у їхніх правових системах. Змінюються моделі правового 
регулювання, галузеві правові інститути. Такі зміни породжують 
науковий інтерес до проведення порівняльного дослідження. 

Порівняльно-правовий метод займає одне із провідних місць у 
методології правових досліджень. У науковій літературі 
наголошується на значущості порівняльно-правових досліджень 
для реалізації правової реформи в державах, які перебувають на 
трансформаційному етапі розвитку. За допомогою таких 
досліджень є можливість вийти за межі догматичної дискусії у 
межах національного права і запропонувати нові підходи [1, с. 80]. 

В Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь правове 
регулювання господарських процесуальних відносин здійснюється 
кодифікованими законодавчими актами (Господарським 
процесуальним кодексом України від 06.11.1991 р. (далі —
 ГПК України), Арбітражним процесуальним кодексом Російської 
Федерації від 24.07.2002 р. (далі — АПК РФ) [2], Господарським 
процесуальним кодексом Республіки Білорусь від 15.12.1998 р. 
(далі — ГПК РБ) [3]). Зауважимо, що в Україні в останні роки 
відбулося суттєве оновлення господарського процесуального 
законодавства. Передусім, воно полягає у прийнятті Закону 
України «Про внесення змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» від 03.10.2017 р. № 2147-VIII [4], яким 
ГПК України викладено у новій редакції. У результаті цієї 
законотворчої діяльності було оновлено й інститут оскарження 
ухвал: змінено порядок подання апеляційної  скарги, збільшено 
строк на апеляційне оскарження ухвал, внесено зміни до переліку 
ухвал суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені окремо від 
рішення суду, тощо. 

У АПК РФ та ГПК РБ, на відміну від ГПК України, 
регламентація порядку постановлення, направлення та 
оскарження ухвал суду здійснюється комплексом норм, 
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систематизованих в окремій главі законодавчого акту (глава 21 
АПК РФ, глава 22 ГПК РБ). Такий підхід у нормотворенні свідчить про 
намагання законодавців Російської Федерації та Республіки Білорусь 
створити цілісне уявлення про правову природу ухвали суду та 
системно упорядкувати процедурні питання, повʼязані з нею. 

Положення аналізованих кодексів усіх трьох країн дають 
підстави класифікувати ухвали суду за критерієм способу 
оформлення на дві групи: 1) ухвали, які оформлюються окремим 
документом (у вигляді окремого судового акта (постанови)); 
2) ухвали, які заносяться до протоколу судового засідання 
(протокольні ухвали). Перша група ухвал, згідно АПК РФ та 
ГПК РБ, постановляється в усіх випадках, якщо Кодексом 
передбачена можливість оскарження ухвали окремо від судового акта 
(постанови), яким закінчується розгляд справи по суті. В інших 
випадках господарський (арбітражний) суд може постановити ухвалу 
як у вигляді окремого судового акта (постанови), так і у вигляді 
протокольної ухвали (ч. 3 ст. 184 АПК РФ, ч. 3 ст. 212 ГПК РБ). 

Вітчизняне господарське процесуальне законодавство не 
встановлює залежності способу оформлення ухвали від 
передбачення у Кодексі можливості її оскарження окремо від 
рішення суду. Зауважимо, що ГПК України не встановлює і вимог 
до змісту протокольної ухвали. За такого стану регулювання в 
апелянта за певних умов можуть виникати складнощі при 
оскарженні ухвали. Вказану проблематику, з огляду на її 
значущість та масштабність, на нашу думку, слід виділити у якості 
предмета окремого наукового дослідження. 

Порівняльно-правовий аналіз порядку оскарження ухвал 
господарського (арбітражного) суду першої інстанції за 
ГПК України, АПК РФ та ГПК РБ свідчить про наявність у цих 
кодексах різної його регламентації. Виходячи зі змісту ст. 255 
ГПК України, ст. 188 АПК РФ та ст. 216 ГПК РБ, ухвали 
господарського (арбітражного) суду першої інстанції за критерієм 
можливості їх оскарження окремо від рішення суду можна 
класифікувати на дві групи: 1) такі, що можуть бути оскаржені 
окремо від рішення суду першої інстанції; 2) такі, що не можуть 
бути оскаржені окремо від рішення суду першої інстанції. Перелік 
ухвал, що входять до першої класифікаційної групи, вітчизняним 
законодавцем визначений у ч. 1 ст. 255 ГПК України. Він є 
закритим та складається із 35 пунктів. Натомість перелік ухвал, що 
не можуть бути оскаржені окремо від рішення суду першої 
інстанції, у господарському процесуальному законодавстві 
України відсутній. 

Водночас АПК РФ та ГПК РБ не містять жодного з 
вищевказаних переліків. Законодавцями Російської Федерації та 
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Республіки Білорусь встановлено інший порядок оскарження 
ухвал господарського (арбітражного) суду першої інстанції, яким 
передбачено два випадки, за яких таке оскарження є можливим: 
1) якщо можливість оскарження прямо передбачена Кодексом; 
2) якщо така ухвала перешкоджає подальшому руху справи. Як 
вбачається, формулювання першого випадку є чітким і зрозумілим 
для застосування відповідної норми на практиці. Другий же 
випадок заслуговує іншої оцінки. Суд, учасники процесу можуть мати 
різні точки зору щодо характеристики ухвали на предмет її 
перешкоджання подальшому руху справи. А відтак, на нашу думку, є 
необхідність у нормативному визначенні критеріїв такого 
перешкоджання або встановленні відповідного переліку таких ухвал. 

ГПК РБ містить перелік ухвал, які перешкоджають руху 
справи. Так, згідно його ст. 1 до цього переліку відносяться: ухвала 
про закриття провадження у справі, у тому числі при затвердженні 
мирової угоди; ухвала про залишення позовної заяви (заяви, 
скарги) без розгляду; ухвала про відмову в прийнятті позовної 
заяви (заяви, скарги) та інші ухвали, які постановляються у 
випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими 
актами. Як бачимо, вказаний перелік є відкритим. 

У той же час, АПК РФ, на відміну від ГПК РБ, взагалі не містить 
переліку ухвал, що перешкоджають руху справи. У російській 
доктрині арбітражного процесуального права вважається, що до 
таких ухвал відносяться ухвали про зупинення провадження у 
справі, ухвали про залишення позовної заяви без розгляду та 
ухвали про закриття провадження у справі. Дискусійними 
залишаються питання про те, чи відносити до цього переліку 
ухвали про повернення позовної заяви, ухвали про залишення 
позовної заяви без руху, а також ухвали, що перешкоджають 
відкриттю та розвитку судових проваджень з перегляду судових 
актів [5, с. 269, 270]. 

Таким чином, проведення порівняльно-правового аналізу 
порядку оскарження ухвал господарського суду першої інстанції, 
встановленого в Україні, Російській Федерації та Республіці 
Білорусь, свідчить про застосування у їх нормотворчій діяльності 
різних підходів щодо структуризації інституту оскарження ухвал. 
Позитивної оцінки заслуговує позиція вітчизняного законодавця 
стосовно передбачення чіткого переліку ухвал господарського 
суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені окремо від 
рішення суду. Разом з тим, ціннісним для врахування у подальшій 
вітчизняній законотворчій діяльності вважаємо проаналізований 
вище зарубіжний досвід систематизації норм, що регламентують 
процедурні питання, пов’язані з ухвалою суду. 
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О. П. Кормушина  
(Київ) 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИДІВ ДОКАЗІВ ЗА 
НЮРНБЕРЗЬКИМ ПРОЦЕСОМ 

Міжнародний Воєнний трибунал (далі — МВТ, Трибунал) в 
Нюрнберзі став першим в історії прикладом невідворотності 
покарання за тяжкі злочини проти миру та людяності, які 
вчинялися вищими політичними та військовими діячами 
правлячого нацистського режиму, і підтвердив доцільність 
існування та дієвість подібного органу. У серпні 1945 року в 
Лондоні, в результаті переговорів між представниками 
Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великобританії 
і Франції було підписано Угоду про судове переслідування і 
покарання головних воєнних злочинців європейських країн осі (до 
завершення роботи Трибуналу до них приєдналися ще 19 країн). 
МВТ розпочав свою роботу в Нюрнберзі 20 листопада 1945 року і 
тривав 10 місяців.  Протягом 403 судових засідань перед 
Трибуналом постало 24 воєнних злочинця, які входили до вищого 
керівництва нацистської Німеччини. В залі суду були допитані 
сотні свідків,  розглянуті тисячі документів. 

Правовим підґрунттям діяльності Трибуналу став Статут МВТ. 
При вирішенні питання про побудову судової процедури в МВТ, 
розробники Статуту зіштовхнулися із труднощами, які були 
викликані не лише новизною проблеми — це був перший в історії 
міжнародний кримінальний процес, перший досвід створення 
міжнародного кримінального суду, але в більшій мірі несхожістю 
систем судочинства — англо-американської, французької та 
радянської. В результаті була розроблена оригінальна судова 
процедура, яка повністю не співпадала з жодною із вказаних 
систем судочинства, але яка повинна була відповідати основній 
задачі процесу — справедливого і швидкого суду і покарання 
головних воєнних злочинців [1, c. 943]. Статут передбачав, що 
Трибунал не повинен бути пов’язаний  формальностями у 
використанні доказів; трибунал допускає будь-які докази, які на його 
думку, мають доказову силу; трибунал не буде вимагати доказування 
загальновідомих фактів і буде вважати їх доведеними [2]. 

Незважаючи на те, що Статут, а також Регламент МВТ прямо 
не закріплювали перелік доказів, проте на підставі аналізу цих 
документів, стенограми судових засідань та вироку суду можна 
виділити такі їх види:   

- показання свідків;  
- показання і пояснення підсудних; 
- документи; 
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- речові докази; 
- висновки експертиз. 
Статут Трибуналу вирізняв пояснення підсудного і показання 

свідків. Такі відмінності характерні для процесуального 
законодавства СРСР, а також Франції. У судовому процесі Англії і 
США діє інший принцип: підсудний, який виявив бажання дати 
свідчення, підлягає допиту в якості свідка. 

Щодо будь-якого висунутого обвинувачення, відповідно до п. 
«b» ст. 16 Статуту МВТ, підсудний був вправі давати свої 
пояснення. Цікаво, що починаючи з першого допиту підсудних усі 
вони заперечували свою винуватість у пред’явлених обвинуваченнях. 
Головним чином таку ж позицію займали всі підсудні та їхні захисники 
протягом усього судового розгляду. [3,  с. 162]. 

Одним із тактичних прийомів німецьких адвокатів були 
клопотання про виклик багаточисельних свідків. Нерідко 
захисники проводили репетицію допиту зі свідками, надавали 
неправдиві матеріали, намагалися підірвати довіру з боку суду до 
деяких свідків. Зважаючи на таку позицію сторони захисту, 
обвинувачення мало надати суду виключні за безперечністю й 
силою докази. Доречним тут буде процитувати слова одного із 
суддів процесу Джексона у доповіді президенту США: «Ми 
задокументували фашистську агресію, переслідування й 
жорстокості німецькими джерелами з такою точністю і з такими 
подробицями, що неможливо в майбутньому відповідально 
заперечувати ці злочини і немає небезпеки, що серед 
неусвідомлених людей може виникнути легенда про муки й 
страждання нацистів». [4, c. 403]  

Тут варто відзначити, що, незважаючи на задекларовану 
рівність у збиранні доказів «обвинувачення мало повну перевагу в 
інформованості про те, хто були свідки, викликані захистом, а також 
мало можливість помститися тим свідкам, чиї показання здавалися 
підозрілими чи направленими проти союзників» [5, с. 48].  

Значну частину загального масиву доказів становили письмові 
документи. Загалом Трибунал за час своєї роботи прийняв близько 
2500 документальних доказів. Спектр досліджених ним документів 
був досить широким - від газетних статей до таємних документів 
Рейху. Насамперед, інтерес становили документи, вилучені 
союзними військами в противника. Зокрема, у вироку Трибунал 
наводить як докази особисті щоденники підсудних Йодля і 
Франка, нотатки нарад вищого керівництва нацистів, зроблені 
черговим ад ҆ютантом Гітлера підполковником Шмундтом, 
матеріали доповіді бригадного генерала СС Штропа про 
знищення Варшавського гетто, фотографії з концентраційних 
таборів. Особливістю документальних доказів на Нюрнберзькому 
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процесі було те, що Трибунал приймав без доказування офіційні 
урядові документи і доповіді Об’єднаних Націй, включаючи акти 
й документи комітетів, створених в різних союзних країнах для 
розслідування військових злочинів, протоколи й вироки 
військових або інших трибуналів з Об’єднаних Націй, що прямо 
передбачалось статтею  21 Статуту МВТ. На нашу думку, ця 
своєрідна пріоритетність була продиктована, в першу чергу, 
прагненням пришвидшити процес, але не завжди була 
виправданою з точки зору критерію допустимості доказів. Так, 
підтвердженим вважається факт спроби списати на німецьких 
військових злочини сталінського режиму — знищення в квітні-
травні 1940 року майже 22 тисяч поляків, в основному офіцерів, а 
також чиновників, поліцейських та інших «непримиримих ворогів 
радянської влади», затриманих в ході спільного захоплення з 
Третім рейхом Польщі. У якості доказів Радянський Союз надав 
акти Надзвичайної державної комісії зі встановлення та 
розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників і їхніх 
спільників та завданої ними шкоди громадянам, колгоспам, 
громадським організаціям, державним підприємствам і установам 
СРСР, які нібито свідчили про ці обставини. Захист «довів 
неспроможність радянської версії, хоча і не приписав вину 
радянській владі», - дає свідчення в своїх мемуарах Тетяна 
Ступнікова, яка працювала синхронним перекладачем з німецької. 
Проте страшний висновок напрошувався сам по собі і був  
підтверджений рішенням суду: «За відcутності доказів не 
включати справу про катинські розстріли у вирок Міжнародного 
воєнного трибуналу». До завдань Трибуналу не входив пошук 
інших винуватців, навіть тих, які були причетними до найтяжчих 
злочинів проти людяності. 

Чимало досліджено Трибуналом і речових доказів, деякі з них 
були безпрецедентно вражаючими. Так, суду було надано докази, 
які свідчили про те, що у Данцигському анатомічному інституті 
вже були проведені в напівпромислових масштабах досліди з 
отримання мила з людських тіл і дубіння людської шкіри для 
промислових цілей. Трибунал прийняв як речові докази зразки цього 
мила і схожої на замшу обробленої людської шкіри, зідраної з тіл 
замордованих людей за допомогою спеціальних інструментів. [6,  c. 5].  

Трибунал використовував також спеціальні знання 
експертів для вирішення наукових питань, зокрема, в галузі 
психіатрії та судової медицини. Наприклад, щодо підсудного 
Гесса проводилась судово-психіатрична експертиза. Згідно з її 
висновками, Гесс не визнавався таким, що мав певні душевні 
захворювання в минулому та не є душевнохворим. Втрата пам 
҆яті у Гесса не є результатом захворювання його мозку, а являє 
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собою істеричну амнезію, підставою виникнення якої стало 
підсвідоме прагнення до самозахисту, в той же час як і 
свідома, і несвідома спроба використати дану обставину. В 
теперішній час він проявляє істеричну поведінку з ознаками 
симулятивного характеру, що не звільняє його від 
відповідальності за злочин [7, ст. 251–252].  

Акти судово-медичних експертиз служили на 
Нюрнберзькому процесі джерелами доказів, які викривали 
фашистів у злочинах проти людства. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна із впевненістю сказати, 
що Нюрнберзький процес став унікальною подією в історії 
розвитку міжнародного кримінального права. Головним його 
досягненням  стало те, що уперше в історії людства була 
продемонстрована здатність народів спільними зусиллями 
організувати та провести кримінальний судовий процес такого 
рівня, а «принципи, які застосував і розвинув Нюрнберзький 
трибунал, були неодноразово підтверджені в якості частини 
міжнародного права» [8, с. 15]. Серед недоліків діяльності МВТ 
деякі дослідники вказують на його упередженість, називаючи 
«правосуддям переможців», що обґрунтовується, насамперед, тією 
обставиною, що процеси щодо воєнних злочинів, вчинених 
союзниками, не відбулися. [8, с. 13]. До того ж, закріплюючи у 
статутних документах принципи змагальності та рівності сторін у 
наданні доказів, Трибунал не завжди їх дотримувався, часто 
схиляючись на бік обвинувачення. 
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А. А. Петренко 
(Київ) 

ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ 

Інтенсифікація економічного життя та глобалізація суспільних 
відносин з кожним роком набирає все більших обертів, 
полегшуючи взаємовідносини між різноманітними суб’єктами 
міжнародних економічних відносин в таких ключових сферах як 
торгівля та розвиток, захист навколишнього середовища, боротьба 
з транснаціональною злочинністю тощо. Однак вирішення одних 
проблем, створює нові виклики для міжнародного співтовариства 
та обумовлює необхідність їх вирішення. Важливу роль у механізмі 
налагодження міжнародного співробітництва в 
найрізноманітніших сферах та знаходженні консенсусу з тих чи 
інших значущих для міжнародного співтовариства питань 
відіграють такі суб’єкти міжнародного права як міжнародні 
міжурядові організації.  

Особливе місце в системі міжнародних організацій 
економічного характеру займає Організація економічного 
співробітництва та розвитку, однією з тенденцій сучасної 
діяльності якої є намагання створення кращого регулювання для 
кращого життя. Організація економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) (Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) була створена на підставі Конвенції про 
заснування ОЕСР від 14 грудня 1960 року, яка набула чинності 30 
вересня 1961 року, на базі Організації європейського економічного 
співробітництва з метою координації економічної політики країн-
членів ОЕСР. На сьогоднішній день членами даної організації є 36 
держав. Як справедливо наголошується в міжнародно-правовій 
літературі, ОЕСР — це «міжнародна міжурядова організація 
економічно розвинених держав, створена з метою поліпшення 
економічного та соціального добробуту народів світу» [1, с. 438]. 

Відповідно до ст. 1 Конвенції про заснування Організації 
економічного співробітництва та розвитку (надалі — Конвенція 
про заснування ОЕСР), цілями цієї організації є досягнення 
найвищого стійкого економічного зростання та зайнятості та 
підвищення рівня життя в країнах-членах, зберігаючи фінансову 
стабільність, і таким чином сприяння розвитку світової економіки; 
сприяння економічному зростанню як у країнах-членах, так і в країнах, 
що не є членами, в процесі економічного розвитку; сприяння 
розширенню світової торгівлі на багатосторонній, недискримінаційній 
основі відповідно до міжнародних зобов’язань. 
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Характеризуючи правотворчу функцію ОЕСР слід зазначити, 
що з метою здійснення ефективного правового регулювання та 
досягнення своїх цілей, ця організація використовує різноманітні 
правові інструменти. Загалом за час від свого створення у 1961 р. і 
до 2019 р. в рамках ОЕСР було прийнято понад 450 нормативних 
актів. За юридичною природою їх можна поділити на дві великі 
групи — акти, які приймаються на підставі пунктів a та b ст. 5 
Конвенції про заснування ОЕСР, відповідно до положень яких 
організація може приймати рішення, які, якщо інше не 
передбачено, є обов’язковими для членів, робити рекомендації для 
членів, вступати у договірні відносини з державами-членами, 
державами, які не є членами та міжнародними організаціями [2]. 
Головним органом, який застосовує відповідні інструменти 
відповідно до ст. 7 Конвенції ОЕСР є Рада, яка складається з усіх 
держав-членів [2]. До другої групи актів ОЕСР слід зарахувати такі 
правові інструменти як декларації, домовленості, порозуміння, а 
також міжнародні договори, укладені під егідою ОЕСР. 

Рекомендації — це такі правові інструменти ОЕСР, які не 
будучи формально юридично обов’язковими, але на практиці 
виступають як репрезентація політичної волі сторін. 
Передбачається, що держави-члени ОЕСР зроблять усе можливе, 
щоб повністю виконати положення рекомендацій. Практика 
свідчить, що держав-члени ОЕСР, які не мають наміру втілювати 
положення рекомендацій у національне законодавство, зазвичай 
утримуються, під час прийняття рекомендацій, хоча це і не 
потрібно в юридичному плані. На сьогоднішній день прийнято 
176 рекомендацій ОЕСР, наприклад рекомендація Ради щодо 
прийняття рішень щодо споживчої політики від 12.03.2014 р., 
рекомендація Ради з питань державних закупівель від 18.02.2015 р., 
рекомендація Ради щодо гендерної рівності в суспільному житті 
від 14.12.2015 р. року. Дана група інструментів ОЕСР є 
найчисельнішою за кількістю та сферами регулювання. Як 
доречно зазначає В. П. Тичина, «прийняття зазначених документів є 
значно простішою формою міжнародного співробітництва, адже 
положення таких актів, зазвичай, не передбачають відповідальності за 
їх порушення та не містять складних контрольних процедур, що в 
кінцевому підсумку позитивно відображається на реалізації 
передбачених ними вимог і правил» [3, с. 125]. 

Декларації — це правові інструменти ОЕСР, які 
розробляються, як правило, в рамках одного з допоміжних органів 
і приймаються на засіданнях Ради міністрів або комітетів 
Організації. В деклараціях встановлюються загальні принципи або 
довгострокові цілі діяльності ОЕСР. На даний момент прийнято 28 
декларацій, які стосуються екологічної політики, освітньої 
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політики, торговельної політики, боротьби з хабарництвом, 
міжнародного науково-технічного співробітництва тощо. 

Міжнародні договори — це документи, що мають обов’язкову 
юридичну силу для держав-учасниць, які було розроблено та 
укладено в рамках ОЕСР.  Попри порівняно невелику кількість 
міжнародних договорів, укладених під егідою ОЕСР (на 
сьогоднішній день чинними є 10) вони виступають важливим 
регулятором сучасних міжнародних економічних відносин. Серед 
міжнародних договорів, укладених під егідою ОЕЧР можна вказати, 
наприклад, Рамкову угоду про міжнародне співробітництво з 
досліджень і розробок систем ядерної енергетики IV покоління від 
28.02.2005 р., Конвенцію про боротьбу з хабарництвом іноземних 
державних службовців у міжнародних ділових операціях від 
17.12.1997 р., Конвенція про взаємну адміністративну допомогу з 
питань оподаткування від 25.01.1988 р. тощо. 

В рамках ОЕСР також застосовуються такі правові інструменти 
ad hoc як Домовленості та Розуміння, наприклад Міжнародне 
розуміння принципів морського транспорту від 28.10.1999. 

Окреме важливе місце в системі нормативних актів ОЕСР 
займають Рішення ОЕСР, які мають обов’язкову юридичну силу 
для всіх держав-членів, за винятком тих, які утримуються під час 
прийняття. Хоча вони не є міжнародними договорами в 
юридичному розумінні, вони тягнуть за собою юридичні 
зобов’язання для держав, які зобов’язані їх виконувати та мають 
вживати всіх заходів, необхідних для такого виконання. За весь час 
існування ОЕСР було прийнято близько 90 рішень, з яких на 
сьогоднішній день чинними є 25. Вказані рішення можна умовно 
поділити на декілька груп. До першої групи належать рішення, які 
стосуються захисту навколишнього середовища, наприклад, 
рішення Ради про затвердження норм радіаційного захисту від 
18.12.1962 р., рішення Ради про взаємне прийняття даних при 
оцінці хімічних речовин від 12.05.1981 р., Рішення-Рекомендація 
Ради щодо транскордонного переміщення небезпечних відходів 
від 01.02.1984 р. До другої групи належать рішення з питань 
стандартизації та сертифікації, наприклад Рішення Ради про 
перегляд схеми ОЕСР щодо застосування міжнародних стандартів 
на фрукти та овочі від 07.07.2006 р., Рішення Ради про перегляд 
схем ОЕСР для різноманітної сертифікації або контролю 
переміщення насіння в міжнародній торгівлі від 28.09.2000 р., 
Рішення Ради про створення схеми ОЕСР щодо сертифікації 
переміщення лісового репродуктивного матеріалу у міжнародній 
торгівлі від 20.06.2007 р. До третьої групи належать рішення, що 
стосуються захисту прав споживачів та права на отримання 
інформації. До таких рішень належать Рішення-Рекомендація 
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Ради щодо Системи сповіщень ОЕСР щодо заходів безпеки 
споживачів від 26.10.1989 р., Рішення-Рекомендація Ради щодо 
надання інформації громадськості та участі громадськості у 
процесах прийняття рішень, пов’язаних із запобіганням та 
реагуванням на нещасні випадки, пов’язаних з небезпечними 
речовинами від 08.07.1988 р. До четвертої групи рішень можна 
віднести рішення, що стосуються діяльності міжнародних 
компаній, наприклад, Рішення Ради щодо Керівних принципів 
ОЕСР для багатонаціональних підприємств від 27.06.2000 р., 
Рішення Ради про конфліктні вимоги, що пред’являються до 
багатонаціональних підприємств від 05.06.1991 р. 

Аналізуючи правову природу рішень ОЕСР, в першу чергу 
слід звернути увагу на комплексний підхід при застосуванні 
вказаних інструментів ОЕСР та детальний опис заходів, які 
вміщенні у відповідних рішеннях, вжиття яких державами-
учасницями сприятиме найбільш ефективному досягненню мети. 
Так, можна виокремити, наступні типові елементи імплементації 
державами-членами даних рішень, як: обов’язкове приведення 
власного законодавства до прийнятих положень, періодичне 
звітування перед ОЕСР щодо процесу імплементації, обмін 
інформацією з іншими учасниками щодо правозастосування 
положень рішень, перегляд ефективності прийнятих заходів та 
застосування окремих рекомендацій, бажаних до виконання у 
процесі імплементації рішень ОЕСР. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити наступні 
висновки. Рішення ОЕСР стосуються найважливіших сфер 
міжнародної взаємодії держав, в першу чергу, захисту 
навколишнього середовища та безпечності продукції. Вони мають 
обов’язкову мають юридичну силу для всіх учасників ОЕСР і є 
обов’язковими для імплементації в національне законодавство. 
Рішення ОЕСР містять елементи інших інструментів, які вона 
приймає у процесі своєї діяльності, зокрема положення щодо 
рекомендацій, а також чіткий механізм впровадження, перелік 
заходів щодо перевірки ефективності впровадження рішення. 
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О. М. Рим 
(Львів) 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

Концепція відрядження працівників виникла у 80-х роках ХХ 
століття та закріплювалась на рівні Єдиного європейського акту. 
Ідея транскордонного переміщення працівників у рамках 
договорів про надання послуг була схвалена з метою сприяти 
розвитку єдиного ринку ЄС шляхом підвищення ефективності та 
оптимізації розподілу ресурсів. За задумом розробників, 
відрядження працівників мало б позитивно вплинути на надання 
послуг та розширити їхній спектр, адже запроваджувався дозвіл 
постачальникам послуг з однієї держави-члена ЄС експортувати 
свої послуги в іншу, не потребуючи легалізації свого статусу у цій 
державі, а просто шляхом переміщення (відрядження) своїх 
працівників на тимчасову роботу на певний період часу, протягом 
якого надається відповідна послуга. Прагматизм цієї ідеї полягав у 
продовженні регулювання трудових відносин відряджених 
працівників національним трудовим законодавством країни, де 
легалізований роботодавець. 

Очікувалось, що збільшення конкуренції на більшому ринку 
послуг врешті-решт призведе до поліпшення якості самих послуг 
та підвищення добробуту споживачів. При цьому, жодних 
застережень щодо можливої конкуренції розмірів оплати праці 
висловлено не було. Водночас, структурні та системні відмінності, 
що існували серед держав-членів від початку євроінтеграції, 
поступово лише зростали завдяки наступним хвилям розширення 
ЄС. З часом відрядження працівників з країн-членів з низькою 
зарплатою до держав ЄС з високими соціальними стандартами 
стало проблематичним. 

Запропонована конструкція переміщення робочої сили 
зумовила конфлікти між країнами, працівники яких відряджались, 
та країнами, які приймали відряджених працівників з приводу 
того, які умови праці та правила соціального захисту повинні до 
них застосовуватись. 

Потреба захистити внутрішні ринки від демпінгових 
заробітних плат та конкуренції соціальних стандартів призвела до 
ухвалення Директиви 96/71/ЄС від 16 грудня 1996 р. про 
відрядження працівників в межах надання послуг. Ця Директива 
запроваджувала основні мінімальні стандарти захисту прав 
відряджених працівників, які мали бути їм гарантовані на рівні 
стандартів країни перебування. Наприклад, для цілей цієї 
Директиви поняття мінімальної ставки оплати, які мають бути 
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гарантовані відрядженим працівникам, визначалось національним 
законодавством та / або практикою держави-члена, на території 
якої працівник фактично виконує роботи. 

Правове регулювання відрядження працівників за Директивою 
96/71/ЄС  призвело до обмеження трудових прав місцевих 
працівників у тих державах, де мінімальний розмір заробітної 
плати не встановлювався законом, адміністративним актом чи 
загальноприйнятими колективними договорами. Наприклад, 
Швеція, яка на той час не запровадила необхідних змін, щоб 
адаптувати свою національну систему встановлення заробітної 
плати до нової реальності трудової мобільності, яку породжували 
відрядження працівників, зіткнулась із порушеннями трудових 
прав місцевих працівників свободами внутрішнього ринку ЄС [1]. 
Таким чином, положення Директиви 96/71/ЄС, що мали на меті 
гарантувати права відряджених працівників на мінімальному 
рівні, спровокували обмеження розмірів їхньої оплати праці на 
рівні, що був мінімально-допустимим, у країні надання послуг. А 
будь-які вимоги чи то з боку держави-члена, на території якої 
послуги надавались, чи відповідних профспілок, про підвищення 
розміру оплати праці відрядженим працівникам оголошувались 
обмеженнями свободи вільного руху послуг [1; 2; 3]. 

Прагнучи мінімізувати соціальну напругу, яку провокували 
соціальний демпінг через відрядження працівників, 29 травня 2018 
року в Європарламенті більшістю голосів було проголосовано зміни до 
Директиви 96/71/ЄС. Текст Директиви 96/71/ЄС про відрядження 
працівників у межах надання свободи послуг у редакції 2018 року 
відображає зміну економічної та політичної реальності Європейського 
Союзу та засвідчує його переорієнтацію на чіткий шлях до більш 
соціальної Європи з більш справедливою конкуренцією між 
компаніями та вищим рівнем гарантій прав працівників.  

Нове правове регулювання гарантує відрядженим 
працівникам, однакові правила оплати праці, що і для місцевих 
працівників приймаючої держави-члена. У такий спосіб на рівні 
ЄС прагнуть забезпечити баланс між необхідністю сприяння 
свободі надання послуг з одного боку та гарантування рівних умов 
праці та захисту трудових прав відряджених працівників з іншого. 

Таким чином, забезпечення рівного ставлення до відряджених 
працівників у приймаючих країнах здійснюється відповідно до 
принципу «рівна оплата за рівну працю на одному робочому 
місці».  Щодо відряджених працівників це означає, що їхня оплата 
праці включатиме всі елементи винагороди, які отримують місцеві 
працівники відповідно до національних законів, підзаконних актів 
та колективних договорів, які, як правило, застосовуються до всіх 
подібних підприємств, що розташовані у певному географічному 
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регіоні, або діють в певній сфері чи галузі, а також, які були 
укладені найбільш представницькими організаціями соціальних 
партнерів на національному рівні та застосовуються на всій 
національній території. 

Держава-член ЄС на своїй території повинна забезпечити, 
незалежно від того, яке законодавство застосовується до трудових 
відносин, що роботодавці, які відряджають працівників, повинні 
гарантувати відрядженим працівникам умови праці,  що 
встановлені в державі-члені, де виконується робота. При цьому 
такі умови повинні охоплювати максимальні періоди роботи та 
мінімальні періоди відпочинку; питання винагороди відрядженим 
працівникам, включаючи ставки понаднормових робіт; норми 
професійної безпеки та охорони здоров’я відряджених 
працівників; захисні заходи щодо умов працевлаштування 
вагітних жінок або жінок, які нещодавно народили дітей, дітей та 
молоді та інші положення. 

Новим у правовому регулюванні відрядження працівників є 
також  обмеження часу переміщення працівника одним роком. 
Щоправда цей термін може бути продовжено на шість місяців. 
Якщо ж працівник залишається на території держави-члена для 
надання послуг довше, то до нього застосовуватиметься 
національне трудове законодавство країни перебування. 

Запроваджені зміни все ж не гарантують, що витрати на оплату 
праці для відряджених та місцевих працівників стануть однаково 
високими, адже різниця у розмірах внесків на соціальне 
страхування та ставок податку на заробітну плату дозволятимуть 
зберігати певну конкурентну перевагу роботодавцям-
постачальникам послуг. 

Після ухвалення Директиви 96/71/ЄС минуло більше 20 років 
перш ніж держави-члени погодили реформовані положення про 
відрядження працівників. Такий тривалий процес відображає, з 
одного боку, складність одночасно поєднувати критерії ринкової 
ефективності та соціальної справедливості, а з іншого - складність 
реалізації соціального виміру у межах Європейського Союзу, де 
серед держав-членів існують значні розходження у правовому 
регулюванні трудових відносин та відмінні рівні соціального 
забезпечення.  
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СТАТУС КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В 
КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Як зазначається в низці вітчизняних наукових досліджень у 
сфері конституційного права, Конституційний Суд України 
посідає особливе місце в системі органів державної влади України. 
Відповідно до ст. 147 Конституції України, Конституційний Суд 
України вирішує питання про відповідність Конституції України 
законів України та у передбачених цією Конституцією випадках 
інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, 
а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції [1].  

Враховуючи зміст конституційно-правової та законодавчої 
основи діяльності Конституційного Суду України, доцільно 
зауважити, що його функціональна складова спрямована на захист 
конституційних прав і свобод особи, забезпечення верховенства 
Конституції України на всій території держави, утвердження 
конституційного положення про те, що Україна є суверенна і 
незалежна, демократична, соціальна, правова держава. 
Формальним вираженням функціональної діяльності 
Конституційного Суду України є відповідні рішення та висновки, 
спрямовані на захист українського конституціоналізму [2, с. 14-15].  

Здійснюючи офіційне тлумачення нормативно-правових актів, 
Конституційний Суд України забезпечує єдиний підхід до 
розуміння норм Конституції та законів України, гарантуючи при 
цьому єдиний підхід у сфері забезпечення їх дії у часі, просторі та 
за колом суб’єктів.  

Про юридичну силу рішень Конституційного Суду України 
свідчить і той факт, що закони, інші нормативно-правові акти, їх 
окремі положення, які визнані неконституційними, втрачають 
чинність з дня ухвалення рішення про їх неконституційність. 
Рішення Конституційного Суду України є також підставою для 
зміни законів та інших нормативно-правових актів з метою 
приведення їх у відповідність до Конституції.  

Таким чином, рішення та висновки Конституційного Суду 
України забезпечують реалізацію в Україні принципів 
верховенства права, справедливості, єдиного підходу до розуміння 
та застосування правових норм тощо. 
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Однак, цими функціями не вичерпується юрисдикційна 
діяльність Конституційного Суду України. Його основне 
покликання — це забезпечення верховенства Конституції, 
гарантування конституційного ладу, верховенства основних прав і 
свобод особи. Як вищий спеціалізований конституційний орган, 
Конституційний Суд впливає на політичні відносини у державі та 
суспільстві, виступає одним із їх суб’єктів. Він покликаний 
забезпечити баланс інтересів гілок влад, держави та місцевого 
самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства, 
вносячи у політичні відносини стабільність та упорядкування за 
допомогою правових засобів. 

Складність з’ясування місця Конституційного Суду України у 
механізмі поділу влади пояснюється неоднозначністю розуміння 
такого. Разом з тим, державна влада є похідною від влади народу 
(ст. 5 Конституції) [1]. Владна діяльність судових установ реалізується 
через формально визначені правові акти (рішення), які повинні 
прийматися на основі закону та бути обґрунтованими (вмотивовані). 
Саме тому судові органи забезпечують розгляд соціально-політичних 
спорів на основі права і через визначення прав і обов’язків учасників 
правовідносин забезпечують баланс їх інтересів. 

Уся система судових органів не здатна забезпечити ефективне 
здійснення конституційного правосуддя. Саме тому у механізмі 
державної влади Конституційному Суду України належить 
першість у забезпеченні верховенства Основного Закону, 
конституційного ладу, основних прав і свобод. Це і обумовлює його 
місце як конституційного органу влади спеціальної компетенції, 
функції якого носять цілком самостійний характер і займають важливе 
місце серед інструментів механізму стримувань і противаг.  

Через таку особливість розгляду конституційно-правових 
спорів діяльність Конституційного Суду України можна 
визначити як здійснення конституційної юстиції. Світовий і 
вітчизняний досвід свідчить, що така діяльність забезпечується не 
тільки безпосередньо органами конституційної юрисдикції, а 
також іншими судовими установами, в залежності від 
особливостей розвитку національної правової системи та 
організації публічної влади. 

Конституційну юстицію визначають як особливий 
процесуальний порядок вирішення конституційно-правових 
спорів з метою забезпечення верховенства Основного закону, 
конституційного ладу, гідності індивіда, верховенства прав і 
свобод людини і громадянина, зв’язаності публічної влади 
основними правами і свободами. Тим самим Конституційний Суд 
України виступає спеціалізованим органом публічної влади серед 
гарантів конституційного ладу України. 
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Конституційна юстиція є конституційно-правовим інститутом, 
який становить сукупність норм і принципів, що: 

1) створює систему правових засобів, механізмів, що дозволяє 
органам публічної влади, фізичним і юридичним особам 
звертатися з приводу розв’язання конституційно-правових спорів; 

2) залежно від типу організації становить: а) єдиний орган 
конституційної юрисдикції, якому належить монополія на 
вирішення спорів конституційного характеру (Австрія, 
Німеччина, Росія, Молдова, Україна); б) при наявності органу 
конституційної юрисдикції частина спорів конституційного 
характеру вирішується фактично органами адміністративної 
юстиції (Франція, Румунія, Казахстан); в) спеціалізовану палату 
конституційного правосуддя у структурі верховних судів, а менш 
важливі конституційні спори вирішують загальні суди (Греція, 
Естонія, Португалія); г) систему загальних судів, які вправі 
вирішувати конституційні спори, однак провідна роль у цій 
системі належить верховним судам (США, Нова Зеландія, 
Австралійський Союз);  

3) функціонує у процесуальній формі, яка при наявності 
спеціалізованого органу конституційної юстиції має суттєві 
відмінності від моделі загального судового процесу; 

4) вирішує конституційно-правові спори шляхом інтерпретації 
(тлумачення або офіційного тлумачення) конституції та визнання 
правових актів неконституційними; 

5) особлива юридична природа та специфічний механізм 
виконання рішень органів конституційної юстиції, які 
безпосередньо засновані на нормах і принципах конституції, що 
має на меті забезпечити верховенство Основного закону, гідності 
індивіда, основних прав і свобод, забезпечення суспільного миру 
та автономності ланок політичної системи, зокрема принципу 
поділу влад. 

Конституційний Суд України займає важливе місце у 
конституційно-правових відносинах як політичний орган влади, 
що випливає з його статусу. При вирішенні конституційно-
правових спорів він покликаний забезпечити баланс інтересів 
сторін, який ґрунтується на Основному Законові. Як зазначає Ю. 
Тодика, у таких випадках «слід враховувати, що сучасна держава, 
заснована на компромісові, а конституція — це компроміс, що 
примирює різні домагання та інтереси найбільш впливових 
соціальних сил в країні» [3, c. 280]. 

По суті Конституційний Суд України є гарантом 
конституційної законності при конституційних спорах між 
вищими органами державної влади, оскільки цей орган володіє 
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свободою розсуду щодо визначення їх повноваження, правових 
форм та способів реалізації ними власної компетенції. 

Таким чином, у системі органів державної влади для 
Конституційного Суду України притаманні наступні особливості:  

1) за характером своєї діяльності та предметом юрисдикції він 
не може входити у систему судів загальної юрисдикції. Їх 
повноваження розмежовані принципами субсидіарності та 
підвідомчості;  

2) зазначений юрисдикційний орган покликаний вирішувати 
конституційно-правові спори;  

3) діяльність цього органу конституційної юстиції базується на 
функціональному зв’язку із судами загальної юрисдикції, однак 
його сфера діяльності вужча, ніж судової влади у цілому. Саме 
тому він, як публічно-владний інститут, не становить певного 
системного утворення.  
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ТРУДОВИХ СПОРІВ 

На практиці доволі часто можна зустріти таку ситуацію, коли 
інтереси найманих працівників та їх роботодавців не тільки не 
співпадають, а й навіть суперечать один одному, тобто виникає їх 
зіткнення.  В умовах складної економічної ситуації в Україні, 
проведення великої кількості реформ у всіх сферах 
життєдіяльності людини доволі актуальною є проблема 
розв’язання індивідуальних трудових спорів. 

У діючому КЗпП України відсутнє визначення поняття 
«індивідуальний трудовий спір». Однак воно сформульоване у ст. 
349 проекту ТК України, де зазначається, що індивідуальний 
трудовий спір — трудовий спір між працівником і роботодавцем, 
що виникає при здійсненні трудових відносин, а в окремих 
випадках до їх початку або після їх припинення.  

Отже під індивідуальними трудовими спорами слід розуміти 
неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між 
сторонами індивідуальних трудових відносин щодо реалізації 
положень трудового законодавства, інших нормативно-правових 
актів, що містять норми трудового права, договорів про працю, а 
також встановлення нових або зміни існуючих умов праці, які 
вирішуються у передбаченому законодавством порядку. 

Так, відповідно до ст. 221 КЗпП України трудові спори 
розглядаються: комісіями по трудових спорах та районними, 
районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.  

Питання виконання рішень дуже важливе, оскільки ухвалення 
будь-якого рішення судового, чи іншого юрисдикційного органу, 
саме по собі ще не є кінцевим результатом правозахисної 
діяльності. Не менш важливим для особи, права якої порушені, є 
реальне виконання рішення щодо захисту її прав. 

Згідно п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод провадження з виконання судових рішень 
є невід’ємною частиною судового розгляду. 

Примусовому виконанню рішення у трудових спорах 
підлягають на підставі таких виконавчих документів: 

 виконавчі листи; 
 судові накази; 
 посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на 

підставі відповідних рішень таких комісій; 
Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового 

виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по 
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трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є 
держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до 
примусового виконання протягом трьох місяців. 

Вказані строки встановлюються для виконання рішення з 
наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення 
строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання 
рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню — з 
наступного дня після його прийняття. 

За загальним правилом будь-яке судове рішення може бути 
звернено до примусового виконання після набрання ним законної 
сили, однак суд повинен допустити негайне виконання судових 
рішень про присудження працівникові виплати заробітної плати, 
але не більше ніж за один місяць та рішень про поновлення на 
роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу 
працівника. 

Якщо судом звернено рішення до негайного виконання, то 
згідно з Інструкцією з діловодства в місцевих загальних судах, 
апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та 
Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та 
Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, цей суд одночасно, тобто у день 
постановлення рішення, повинен видати і виконавчий лист. 

Відтак у ч. 5 ст. 235 КЗпП України зазначено, що рішення про 
поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на 
іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає 
трудовий спір, підлягає негайному виконанню.  

Рішення вважається виконаним боржником з дня видання 
відповідно до законодавства про працю наказу або розпорядження 
про поновлення стягувача на роботі та внесення відповідного 
запису до трудової книжки стягувача, після чого виконавець 
виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. 

Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на 
підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього 
Закону: 1) за заявою стягувача про примусове виконання рішення; 
2) за заявою прокурора у разі представництва інтересів 
громадянина або держави в суді; 3) якщо виконавчий документ 
надійшов від суду у випадках, передбачених законом; 4) якщо 
виконавчий документ надійшов від суду на підставі ухвали про 
надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного 
суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів 
іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд 
цивільних чи господарських справ, іноземних чи міжнародних 
арбітражів) у порядку, встановленому законом; 5) у випадку якщо 
виконавчий документ надійшов від Національного агентства 
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України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів. 

Відтак виконавчий збір за примусове виконання рішення 
майнового характеру (наприклад, рішення про стягнення 
заборгованості по заробітній платі) стягується державним 
виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає примусовому 
стягненню, поверненню, або вартості майна боржника, що 
підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом, а за 
примусове виконання рішення немайнового характеру 
(наприклад, рішення про поновлення на роботі) виконавчий збір 
стягується в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з 
боржника - фізичної особи і в розмірі чотирьох мінімальних 
розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи. 

Державний виконавець виносить одночасно з постановою про 
відкриття виконавчого провадження постанову про стягнення 
виконавчого збору. 

За рішеннями, за якими боржник зобов’язаний особисто 
вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавець 
наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного 
частиною шостою статті 26 цього Закону, перевіряє виконання 
рішення боржником. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, 
виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на третій 
робочий день після відкриття виконавчого провадження. 

У разі невиконання без поважних причин боржником рішення 
виконавець виносить постанову про накладення на боржника 
штрафу, в якій також зазначаються вимога виконати рішення 
протягом 10 робочих днів (за рішенням, що підлягає негайному 
виконанню, - протягом трьох робочих днів) та попередження про 
кримінальну відповідальність. 

Виконавець наступного робочого дня після закінчення 
вказаного строку повторно перевіряє виконання рішення 
боржником. У випадку повторного невиконання без поважних 
причин боржником рішення, якщо таке рішення може бути 
виконано без участі боржника, виконавець надсилає органу 
досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником 
кримінального правопорушення та вживає заходів примусового 
виконання рішення, передбачених Законом України «Про 
виконавче провадження». 

У разі невиконання боржником рішення, яке не може бути 
виконано без участі боржника, виконавець надсилає до органу 
досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником 
кримінального правопорушення та виносить постанову про 
закінчення виконавчого провадження. 
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Виконавець під час виконання рішення про заборону вчиняти 
певні дії або про утримання від вчинення певних дій доводить до 
відома боржника резолютивну частину такого рішення, про що 
складає відповідний акт. Після складення акта виконавець 
виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. 

У справах про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що 
випливають з трудових правовідносин, поворот виконання не 
допускається незалежно від того, у якому порядку ухвалено 
рішення, за винятком випадків, коли рішення було обґрунтоване 
на підроблених документах або на завідомо неправдивих 
відомостях позивача. 

Таким чином, враховуючи важливість темпорального аспекту у 
виконанні рішень у трудових спорах, у нормах чинного 
законодавства закріплено доволі оперативну процедуру 
виконання таких рішень. В деяких випадках рішення у трудових 
спорах підлягають негайному виконанню, тобто ще до набрання 
ними законної сили. 
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О. В. Пожарова  
(Одеса) 

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

Трудове право України з моменту свого виникнення і до 
сьогодні пройшло складний шлях формування, який 
характеризувався різними історичними віхами. Від визнання 
трудового права головною ланкою ідеологічної боротьби з 
протилежною соціально-економічною формацією (радянський 
період) і до занепаду та майже фактичної втрати соціальної 
цінності (початок i середина 90-х років XX ст.).  

Зміни системи суспільних відносин, які відбуваються в Україні  
безпосередньо пов’язані з працею. В умовах розбудови соціальної, 
правової держави та в контексті розвитку євроінтеграційних 
процесів в Україні виникла величезна низка проблем різної 
визначеності, що повинні вирішуватись засобами трудового права.   

Слід підтримати точку зору вчених, які вважають, що сучасний 
стан трудового права в Україні характеризується виключно 
перехідним етапом становлення, для якого характерним є:  

1) невідповідність сучасному стану розвитку суспільства і 
держави;  

2) відсутність соціально-економічних реформ і, зокрема, 
реформи трудових відносин;  

3) безсистемний розвиток національного і регіональних ринків 
праці;  

4) відсутність прозорих механізмів реалізації та правової 
охорони права на працю та інших трудових прав;  

5) недосконалість механізмів судового та позасудового захисту 
трудових прав;  

6) складність та суперечливість трудового законодавства;  
7) відсутність ефективних механізмів соціального партнерства;  
8) відсутність гармонізації трудового законодавства із 

міжнародними стандартами з питань праці;  
9) відсутність дієвих механізмів державного нагляду і 

громадського контролю з питань праці [1, с. 24]. 
Крім цього, сучасний етап розвитку трудового права України 

арактеризується певною нестабільністю та протиріччями між 
економічною доцільністю виробництва, інтересами роботодавців з 
їх бажанням отримати максимальний результат за мінімуму 
витрат і соціальними потребами працюючих та їх бажанням мати 
максимум правових гарантій.  

Слід звернути увагу, що активне стимулювання «автономної 
праці», здійснюваної в різних юридичних, організаційних формах, 
складає офіційну політику усіх владних структур України. 
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Найважливіший вияв «маргіналізації» ринку праці - збільшення 
чисельності й частки у працюючому населенні найманих 
працівників, трудові відносини яких мають специфічний, 
нетиповий характер: тимчасові працівники, особи, які працюють 
на умовах неповного робочого часу, або вдома.  

Гнучкість ринку робочої сили була домінантою політики 
зайнятості в економічно розвинутих країнах у попередньому 
десятиріччі і одночасно розглядалася як ефективний засіб 
зниження безробіття.  

Проте до середини 90-х років XX століття стало зрозуміло, що, 
незважаючи на спрощення практики найму і звільнення, надання 
більшої свободи підприємцям при встановленні рівня і форми оплати 
праці, реального зниження масштабів безробіття так і не вдалося 
досягти. Зростання безробіття, нова структура ринку праці і складу 
найманої робочої сили, посилення різноманітних кризових явищ і 
процесів - все це тільки додаткові передумови для загострення 
конкуренції між індивідуальними працівниками та їх групами.  

Визначаючись із основними напрямами правового 
регулювання праці в Україні не слід повторювати помилки, які 
були зроблені в радянський період, а тим більше, зроблені та уже 
виправлені в країнах із ринковою економікою. Важливо, щоб 
труднощі економічного характеру для окремого підприємства, 
установи чи організації не ставали аргументом для ревізії норм 
трудового права України в цілому.  

Соціальна спрямованість розвитку трудового права - це, 
безперечно, позитивний процес, обумовлений соціальною 
сутністю нашої держави, головний напрям якого - встановлення 
високого рівня правового захисту інтересів працівників. Така 
охорона стає тим більше важлива, коли економічне і соціальне 
становище в державі ускладнюється.  

На жаль, спостерігаються інші тенденції. Чим гірше або не 
стабільніше економічне становище в державі, тим швидше 
ослаблюються гарантії, встановлені трудовим правом. У зв’язку з 
цим останнім часом поширеною стала думка про необхідність 
посилення гнучкості трудового законодавства. 

Основу трудового законодавства України, складає Кодекс Законів 
про працю України (далі  - КЗпП України), який був прийнятий ще 10 
грудня 1971 року і  орієнтований на жорстке державне регулювання [2].  

На сьогодні КЗпП України являє собою суміш правових норм, 
прийнятих за різних історичних та економічних умов, певна 
частина яких відповідає вимогам часу, а інша — застаріла і не 
може адекватно регулювати сучасні трудові відносини.  

На думку В.С. Венедіктова, необхідно здійснювати правове 
регулювання трудових відносин таким чином.  
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По-перше, прийняти Трудовий кодекс України, який закріплює 
основні положення, принципи, сферу дії трудового права, основні 
гарантії, що забезпечуються державою, а також інші загальні інститути 
трудового права і який повинен стати конституцією трудового права, 
тобто його норми розповсюджуються на всіх без виключення осіб, які 
знаходяться в трудових правовідносинах.  

По-друге, правове регулювання трудових відносин окремих 
категорій працівників повинно здійснюватися відповідними 
міністерствами та відомствами шляхом прийняття положень про 
особливості правового регулювання праці, наприклад, науково-
педагогічних працівників, медичних працівників, шахтарів, 
працівників сільського господарства та інших категорій працюючих.  

По-третє, безпосередньо на підприємствах, в установах та 
організаціях правове регулювання праці регламентується шляхом 
укладення колективного договору як своєрідного трудового 
кодексу конкретного підприємства незалежно від його форми 
власності, який не повторює приписи Трудового кодексу України і 
не протирічить його нормам [3, с.  8]. 

Слід погодитися з думкою М. Дулик, який вважає, що 
головною  проблемою є створення ефективних механізмів 
правового регулювання відносин, які виникають у сфері найманої 
праці. Досягнення цієї мети може бути реалізовано за умови 
продуктивної роботи у сфері правотворчості нашого законодавця. 
В таких умовах особливо зростає роль науки трудового права, яка 
просто зобов’язана розробити теоретичні основи правового 
регулювання трудових відносин у сучасній Україні, на які могли б, 
якщо не спиратися, то хоча б орієнтуватися державні органи [4].  

На підставі проведеного дослідження можливо зробити 
висновок, що Трудове право України потребує подальшого 
якісного та системного реформування з метою забезпечення 
ефективного правового регулювання відносин у сфері праці та 
оновлення сучасного трудового законодавства шляхом прийняття 
Трудового кодексу України. 
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М. І. Наньєва  
(Одеса) 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА» 

На сьогоднішній день все більша кількість працівників 
віддають перевагу дистанційній роботі, адже подібний вид 
зайнятості має певні переваги як для працівників так і для 
роботодавців, наприклад, дає можливість ефективно 
використовувати кошти та оптимізувати роботу на підприємстві. 
Перевагою дистанційної праці для роботодавця є відсутність 
необхідності створювати робоче місце, але роботодавець 
зобов’язаний забезпечити місце праці дистанційного працівника 
необхідною матеріально-технічною базою, а у випадку 
використання ним власного майна для виконання трудових 
обов’язків — компенсувати витрати на таке. Недоліком залучення 
дистанційних працівників можна вважати неможливість 
здійснення повноцінного контролю за його діяльністю.  

На жаль, чинний Кодекс Законів про Працю України не 
містить поняття «дистанційна робота», «дистанційний 
працівник», а отже і правовий статус працівників, які працюють 
дистанційно, залишається не визначеним. 

Особливу увагу питанню дистанційної зайнятості працівників 
приділяє Міжнародна організація праці. МОП були прийняті 
Конвенція «Про надомну працю» № 177 (1996 р.), Конвенція «Про 
гідну працю домашніх працівників (фрілансерів)» № 189 (2011 р.) 
та відповідні Рекомендації № 201 та Рамкову угоду про телероботу 
від 23 травня 2002 року. 

Пунктом b ч. 1 ст. 1 Конвенції МОП № 177 «Про надомну 
працю» передбачено наступне: особи із статусом найманих 
працівників не стають надомниками в розумінні цієї Конвенції 
через сам лише факт виконання ними від часу до часу роботи як 
найманими працівниками вдома, а не на своєму звичайному 
робочому місці. 

Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо підвищення конкурентоспроможності 
окремих категорій осіб на ринку праці» пропонується визначення 
поняття «дистанційна праця» як виконання працівником 
обумовленої роботодавцем роботи (виробництво товарів або 
послуг) відповідно до умов письмового трудового договору в 
приміщеннях за вибором працівника, але не у приміщеннях 
роботодавця [1]. 

В Україні досі є чинним Положення про умови праці 
надомників, затверджене Постановою Госкомпраці СРСР та 
Секретаріату ВЦРПС від 29.09.1981 р.. У вказаному Положенні 
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(п. 1) наводиться визначення «надомників», якими вважаються 
особи, які уклали трудовий договір з об’єднанням, комбінатом, 
підприємством, установою, організацією, колгоспом про 
виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів та з 
використанням знарядь і засобів праці, що виділяються 
підприємством, або придбаних за рахунок коштів цього 
підприємства. 

Серед науковців також існує багато різних думок щодо 
дистанційної праці, надомної праці. На думку Я. В. Свічкарьової, 
сьогодні надомна робота не обмежується лише виробничою 
сферою, дистанційною зайнятістю охоплені, передусім, 
висококваліфіковані представники інтелектуальної праці —
 системні адміністратори, перекладачі, веб-дизайнери, журналісти, 
оператори комп’ютерного набору, консультанти, бухгалтери, 
юристи, маркетологи та ін. [2, с. 129]. Отже, автор надомну роботу 
ототожнює з дистанційною. 

І.І. Моторна розуміє дистанційну зайнятість як взаємодію 
працівника та роботодавця на ринку праці, що передбачає гнучкі 
соціально-трудові відносини безпосередньо у віртуальному 
середовищі з використанням інформаційних та комунікаційних 
технологій [3, c. 6]. 

І. Кисельов дистанційну працю розуміє як різновид трудової 
діяльності, яка виконується на місці, віддаленому від центрального 
офісу, що виключає можливість спілкування працівника з 
керівництвом та товаришами по службі [4]. 

У трактуванні Г. І. Салахєєвої, дистанційна зайнятість — новий 
вид зайнятості, формами вияву якого є низькокваліфікована 
робота вдома, кваліфікована робота вдома та мобільна 
дистанційна робота [5, с. 237]. 

На думку І. В. Лагутіної дистанційна робота втрачає характерні 
ознаки трудових правовідносин: працівник не перебуває під 
безпосереднім контролем роботодавця, тому й питання трудової 
дисципліни, охорони праці (можливість роботодавця її 
забезпечити) і взаємної відповідальності сторін виявляються під 
питанням [6]. 

Л. Шабаліна та В. Афанасенко розуміють дистанційну 
занятість як виконання роботи за межами офісу і не завжди 
вимагає використання комп’ютера, мережі Інтернет, тощо [7, с. 80]. 

На думку О.В. Валецької дистанційна робота є видом найманої 
праці, яка виконується поза межами офісу на умовах трудового 
договору, з використанням необхідних засобів праці та 
комунікації, які дозволяють здійснювати процес комунікації між 
працівником, співробітниками, керівництвом та клієнтами. 
Дистанційний працівник є штатним працівником організації, що 
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забезпечує дотримання норм трудового законодавства для 
найманих працівників. Відповідно, фрілансер не може бути 
найманим працівником організації, а лише виконує визначений 
об’єм роботи на умовах цивільно-правового договору, договору 
підряду або усних домовленостей [8, с.140]. 

Трудовий договір про дистанційну роботу також відносять до 
віддаленої роботи. Також до форм віддаленої праці відносять 
фріланс, аутсорсинг. Фріланс є наймом особи для виконання 
роботи, отримання послуги на короткостроковій основі. 
Аутсорсинг — модель взаємовідносин за якої окремі функції 
товариства перебирає на себе інше підприємство, яке фахово 
займається виконанням таких функцій (такими можуть бути 
бухгалтерські, юридичні послуги та інші). 

У зв’язку з викладеним можна констатувати, що в теорії і практиці 
сформувались дещо різні підходи до тлумачення дистанційної роботи 
як однієї з форм нестандартної зайнятості працівників. Зокрема, 
потребують чіткого розмежування поняття «дистанційна робота», 
«віддалена робота», «надомна робота», «телеробота». 

Необхідно у чинному Кодексі законів про працю надати 
визначення поняття «дистанційна робота», «дистанційний 
працівник» та закріпити порядок укладення трудового договору з 
дистанційними працівниками. 
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А. О. Недошовенко 
(Київ) 

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ОКРЕМІ ІСТОТНІ УМОВИ 
ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ  

Згідно з ч. 1 ст. 875 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) за 
договором будівельного підряду підрядник зобов’язується 
збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати інші 
будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної 
документації, а замовник зобов’язується надати підрядникові 
будівельний майданчик, передати затверджену проектно-
кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на 
підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та 
оплатити їх [1].  

З наведеного визначення можна виділити наступні істотні 
умови договору будівельного підряду: предмет, строк та ціна 
договору. У наведеній нормі ЦК вказано також про передачу 
будівельного майданчика та прийняття об’єкту або закінчених 
робіт, однак порядок та особливості виконання вказаних 
обов’язків детально врегульовано у законодавстві, що дає підставу 
віднести дані умови до звичайних і виключає потребу у 
погодженні вказаних умов у договорі.  

Так, порядок передачі підряднику будівельного майданчика 
визначено п.п. 69-75 Загальних умов укладення та виконання 
договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 р. № 668 (далі 
- Загальні умови) [2], порядок передання та прийняття об’єкта 
(робіт) визначено ст. 882 ЦК. Що стосується порядку передачі та 
затвердження проектно-кошторисної документації, то відповідно 
до ч. 2 ст. 877 ЦК договором будівельного підряду мають бути 
визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а 
також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов’язана 
надати відповідну документацію [1].  

Однак при застосуванні наведеної норми слід враховувати, що 
складення проекту будівництва не є обов’язковим при виконанні 
деяких видів будівельних робіт. Так, забудова присадибних, 
дачних і садових земельних ділянок за умови, що об’єкт 
будівництва не вище двох поверхів (без урахування мансардного 
поверху) з площею до 500 квадратних метрів може здійснюватися 
на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 
При будівництві таких об’єктів розроблення проекту будівництва 
здійснюється виключно за бажанням замовника (ч.ч. 1, 2 ст. 27 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») [3]. 
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Як вірно зазначив Р.А. Майданик, відмова законодавця від 
застосування терміна «капітальне будівництво» зумовила 
поширення положень ЦК про будівельний підряд на будь-які 
«капітальні» і «некапітальні» види будівельних робіт, незалежно 
від юридичної характеристики об’єкта будівництва, яка, зокрема, 
ґрунтується на його природних властивостях і відображена у 
технічній інформації про такий об’єкт [4, c. 575-576]. 

Таким чином положення ст. 877 ЦК не повинні застосовуватися 
у випадку укладання договору будівельного підряду, предметом 
якого є будівельні роботи, що можуть бути виконані без 
розроблення проектної документації. За таких обставин 
відсутність проектної документації не означає відсутність згоди з 
усіх істотних умов договору, оскільки можливість створення 
окремих видів об’єктів будівництва без проектної документації 
передбачена спеціальними нормами Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 

Слід також звернути увагу, що у судовій практиці 
зустрічаються випадки незгоди судів з твердженням однієї з сторін 
спору стосовно неукладеності договору будівельного підряду у 
зв’язку з розробленням проектної документації після укладання 
договору будівельного підряду та відсутністю змісту і складу 
проектної документації у договорі на момент його укладання, 
оскільки положення ст. 877 ЦК не є імперативними (рішення 
Господарського суду сумської області у справі № 14/135-09 від 
12.05.2009 р.) [5].  

На наше переконання, при вирішенні спорів, пов’язаних з 
відсутністю проектної документації на момент укладання 
договору будівельного підряду щодо робіт, які згідно з 
законодавством повинні бути виконані на основі проектно-
кошторисної документації необхідно враховувати обставини 
справи та умови договору. Відсутність у договорі змісту та складу 
проектної документації, однак наявність у договорі умов щодо 
порядку розроблення та затвердження проектної документації 
(зокрема, визначено на яку з сторін покладається обов’язок 
забезпечити розробку відповідної документації та строки передачі 
вказаної документації іншій стороні) свідчить про відхід сторін 
договору будівельного підряду під положень актів цивільного 
законодавства відповідно до ч. 3 ст. 6 ЦК.  

Можливість відступу від окремих положень ст. 877 ЦК 
зумовлюється тим, що потреба у проектній документації виникає 
на етапі початку виконання будівельних робіт, однак між 
моментом укладання договору та початком виконання робіт, як 
правило, проходить значний період часу протягом якого замовник 
отримує дозвільну документацію, виконуються підготовчі роботи, 
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вирішується питання стосовно залучення субпідрядників тощо. 
Таким чином відсутність проектної документації на момент укладання 
договору будівельного підряду не порушує прав та інтересів сторін 
договору, а тому відступ від окремих норм ст. 877 ЦК є можливим. У 
випадку відсутності у змісті такого договору будь-яких умов стосовно 
проектної документації, що вказує на відсутність згоди сторін з питань, 
пов’язаних з забезпеченням розроблення та затвердження проектної 
документації, то такий договір слід вважати неукладеним у зв’язку з 
неузгодженням однієї з істотних умов договору.  

Слід також звернути увагу, що п. 5 Загальних умов серед 
істотних умов договору підряду з капітального будівництва 
наведено забезпечення виконання зобов’язань за договором 
підряду. Вважаємо, що закріплення забезпечення виконання 
зобов’язання як істотної умови не є доцільним, оскільки рішення 
про необхідність забезпечення виконання зобов’язання, обрання 
конкретного способу забезпечення (або декількох способів 
одночасно) повинно прийматися насамперед суб’єктами 
відповідних правовідносин на власний розсуд з урахуванням 
можливих ризиків порушення зобов’язання, обсягу фінансування 
робіт та інших обставин.  

Недаремно у юридичній літературі однією з характеристик 
принципу свободи договору є можливість вільного прийняття 
рішення суб’єктами цивільних правовідносин щодо забезпечення 
виконання зобов’язання та вільного обрання способів 
забезпечення зобов’язань [6, c. 24]. 

У п. 5 Загальних умов істотною умовою договору підряду 
виділено також умови здійснення авторського та технічного 
нагляду за виконанням робіт. Однак суб’єктний склад, порядок, а 
також особливості взаємодії усіх учасників нагляду визначаються 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 903 
«Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта 
архітектури» [7], а також умовами договорів про здійснення 
відповідного нагляду, що укладаються між замовником 
будівництва та суб’єктами здійснення нагляду (зокрема, автором 
проекту об’єкта архітектури). Таким чином відсутня необхідність 
визначення таких умов у договорі будівельного підряду. 

Слід також наголосити на недоцільності визначення у п. 5 
Загальних умов гарантійного строку експлуатації об’єкта 
будівництва як істотної умови договору підряду з капітального 
будівництва, оскільки згідно з абз. 3 п. 103 Загальних умов та ч. 1 
ст. 884 ЦК гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва 
становить 10 років, якщо більший строк не встановлений 
договором або законом, що дає підстави розглядати дану умову як 
звичайну (у випадку відсутності будь-яких погоджень стосовно 
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гарантійного строку у змісті договору) або випадкову (у випадку 
збільшення гарантійного строку у договорі).  

У п. 5 Загальних умов серед істотних умов наведено також 
порядок залучення субпідрядників, але у законодавстві не вказано, 
що саме повинен передбачати такий порядок. При цьому основі 
правила залучення субпідрядників визначені ч. 1 ст. 838 ЦК, ч. 2 
ст. 319 Господарського кодексу України та п.п. 61-65 Загальних 
умов. На наше переконання, мова йде про необхідність 
визначення форми надання згоди замовника на залучення 
субпідрядників (усна чи письмова), строку прийняття рішення 
про надання згоди чи відмову у наданні згоди на залучення 
субпідрядників, коло можливих підстав для відмови у наданні 
замовником такої згоди, можливість замовника брати участь у 
обранні субпідрядників та інші процедурні питання, пов’язані з 
залученням субпідрядників, які невизначені у законодавстві.  

Отже, аналіз чинного законодавства свідчить про існування 
окремих теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з 
недоцільністю визначення окремих умов договору будівельного підряду 
як істотних, а також правильним формулюванням окремих умов даного 
виду договору. 
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