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Дорогі друзі!
Основним мотивом, яким ми керувалися, плануючи
конференцію, було вшанування нашого директора, видатного
вченого і просто доброї людини – академіка НАН України
Ю. С. Шемшученка. Захід був приурочений до 85-ліття від дня
народження науковця і 55 років від початку його наукової творчої
роботи. На нашу думку, відправною точкою для визначення
другої дати може слугувати вихід у світ першої статті майбутнього
академіка, що мала назву «Дотримуватись законності у діяльності
сільських Рад» і була надрукована в другому номері журналу
«Радянське право» за 1965 рік*. Враховуючи неабияку широту
наукових інтересів ювіляра та багатогранність його постаті, темою
конференції обрано питання організації юридичної науки в
Україні і світі.
Традиційним неформальним партнером у проведенні
наукових заходів нашої ради молодих учених є авторитетна
Міжнародна асоціація істориків права (МАІП). Цього разу на
пошану до свого колеги, правознавця з відчутним інтересом до
історії права МАІП вперше стала офіційним (титульним)
співорганізатором конференції.
Ця книга видається вже вже через певний час після проведення
самого заходу, а тому варто в цьому вітальному слові нагадати про
його незабутню атмосферу. Конференція припала на непростий
час розпалу світової пандемії COVID-19 і ми, попри відданість
традиціям живого академічного спілкування, що завжди включає
як формальну, так і неформальну частину, були вперше змушені
провести наше зібрання у форматі онлайн. Утім, як не дивно,
новий формат себе цілком виправдав. Ми давно не проводили
велелюдних конференцій. Я особисто переживав, що атмосфера
буде не зовсім святкова. Але вийшло навпаки. Всі наче були разом,
але кожен in situ. Зі своєї країни, міста, разом зі своїм столом,
книжками, а подекуди й улюбленою чашкою чаю. Все це додало як
грандіозності, так і по-домашньому теплого затишку.
З нами на зв’язку були вчені з нашого Інституту держави і
права імені В. М. Корецького НАН України, Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Інституту
законодавства Верховної Ради України, Вінницького торговельноекономічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету, Державної установи «Інститут
економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної
академії наук України», Київського національного університету
*

Шемшученко Ю. С. Вибране. К., 2005. С. 3.
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імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету
«Одеська юридична академія», Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, Національної академії
внутрішніх справ, Національного університету «Одеська морська
академія», НДІ інтелектуальної власності Національної академії
правових наук України, Прикарпатського національного
університету
імені
Василя
Стефаника,
Чорноморського
державного університету імені Петра Могили, Університету імені
Альфреда Нобеля (м. Дніпро), юридичного факультету
Національного авіаційного університету, інших закладів та
установ, державні службовці, юристи-практики та громадські
діячі. Крім того, у конференції взяли участь наші перевірені часом
іноземні друзі з Гданського та Вільнюського університетів.
День урочистого наукового дійства збігся з відзначенням
стародавнього свята сонцестояння. Космічна магія вселяла віру,
що відтепер щодня в нас буде більше світла, більше сонця, більше
сили і загалом усе змінюватиметься на краще.
Широке представництво вчених і практиків, які доєдналися до
нашої ініціативи, свідчить, на мою думку, про шанобливе
ставлення колег як до ювіляра-академіка, так і загалом до праці й
місії всього колективу інституту, а також тих професійних і
етичних стандартів, які ми намагаємося утверджувати для всієї
вітчизняної юридичної науки.
Тож варто побажати Юрію Сергійовичу довгих років життя,
нових звершень та відкриттів, а всій нашій спільноті невичерпного
натхнення для роботи і впровадження наукових ідей в життя
суспільства.

Голова ради молодих учених
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України
кандидат юридичних наук
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О. О. Малишев

Розділ І

Академік Юрій Сергійович Шемшученко:
вчений, керівник, колега, вчитель
О. В. Скрипнюк
(Київ)

ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ ШЕМШУЧЕНКО – ВИДАТНИЙ
ВЧЕНИЙ ТА ОРГАНІЗАТОР ЮРИДИЧНОЇ
НАУКИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ
14 грудня
2020 р.
виповнилося
85-років
видатному
українському вченому в галузі правознавства та державознавства,
заслуженому діячу науки і техніки України (1995), лауреату
Державної премії України в галузі науки і техніки України (2004),
премії імені Д. З. Мануїльського (1991) та премії М. П. Василенка
(1998) НАН України, премії імені Ярослава Мудрого НАПрН
України та Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого (2014), доктору юридичних наук (1979),
професору (1985), академіку НАН України (1992), академіку
НАПрН України (1993), почесному ректору Київського
університету права НАН України (2006), директору Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України (з 1988)
Юрію Сергійовичу Шемшученку.
Юрій Сергійович народився 14 грудня 1935 року у м. Глухові
Сумської області.
Після закінчення 1954 року середньої школи Юрій Сергійович
служив в радянській армії. Згодом у 1957 р. вступив на юридичний
факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Після закінчення вишу у 1962 р. згідно з одержаним призначенням
працював помічником прокурора Глухівського району, а з 1964 р. –
прокурором Липоводолинського району Сумської області. З
1966 р. він своє професійне майбутнє пов’язує з академічною
юридичною наукою, вступає до аспірантури Інституту держави і
права АН УРСР. В 1969 р. молодого вченого обрали на посаду
молодшого наукового співробітника інституту, а наступного року
він успішно захистив кандидатську дисертацію на тему
«Забезпечення законності в діяльності місцевих органів
радянського державного управління засобами прокурорського
нагляду».
Початок наукового поступу Юрія Сергійовича припадає на
другу
половину
60-х
років
ХХ ст. – нетривалий
період
демократизації суспільства перед наступом неосталінізму. Наукові
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дослідження вченого цього періоду відбувалися у межах тоді
державного (конституційного) права під керівництвом відомого
вченого-конституціоналіста, професора А. П. Таранова. Згодом
виходить його перша після захисту кандидатської дисертації
монографічна праця у співавторстві з І. П. Бутко «Місцеві ради і
забезпечення законності» (1973 р.), яка стала помітним явищем у
науковому житті не лише інституту, а й усієї юридичної науки
України.
Після цього дослідницькі інтереси Ю. С. Шемшученка
зосередилися на вивчені проблеми, яка почала набувати
планетарного масштабу – захисту і збереження навколишнього
середовища та забезпечення майбутнього існування планети. Він
виступає піонером-фундатором цього нового прогресивного і
перспективного напряму наукових досліджень в Україні. Згодом
розроблення саме цієї проблематики принесло вченому
національне і міжнародне визнання. Його голос як представника
урядових організацій України вагомо звучатиме на захист
навколишнього середовища на національних та міжнародних
наукових екологічних форумах, сесіях Генеральної Асамблеї
Організації Об’єднаних Націй. Ю. С. Шемшученко безпосередньо
розробляє
найважливіші
регіональні,
континентальні
та
міжнародно-правові акти у сфері екологічного права. Він стає
учасником розроблення Кодексу екологічної безпеки для країн
Східної Європи, виступить творцем концепції Екологічної
конституції Землі.
Ю. С. Шемшученко досліджує різні аспекти правової охорони
природи,
її
форм
і
стандартів,
питання
юридичної
відповідальності, ефективності екологічного законодавства,
раціонального використання господарських земель і лісового
господарства, водних ресурсів річок і Світового океану,
атмосферного повітря, екологічної експертизи та ін. А головне –
розробляє і формує науковий поняттєвий апарат нової галузі –
екологічного права, його теоретико-методологічні засади. Він
багато пише, дискутує на національних форумах і в засобах
масової інформації.
У 70-80-х роках Юрій Сергійович самостійно і у співавторстві
друкує низку монографічних праць, які заклали на перспективу
теоретичні основи галузі екологічного права в Україні та СРСР.
Серед
них:
«Адміністративно-правова
охорона
природи
Української РСР» (1973), «Організаційно-правові питання охорони
навколишнього середовища в СРСР» (1976), «Юридична
відповідальність у галузі охорони навколишнього середовища»
(1978), «Охорона навколишнього середовища у містах» (1981),
«Правова охорона навколишнього середовища у сільському
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господарстві (1984), «Правова охорона навколишнього середовища
в галузі промислового виробництва» (1986) та ін. Квінтесенцією
його наукових пошуків, певним підсумком розроблення
екологічної проблеми став захист у лютому 1979 р. докторської
дисертації
на
тему
«Державне
управління
охороною
навколишнього середовища».
Завдяки
особистим
теоретичним
напрацюванням
Ю. С. Шемшученка та його колег українська еколого-правова
школа збагатилася вагомими результатами. Притаманний їй
системний підхід до дослідження охорони навколишнього
середовища змушені визнати навіть провідні московські вченіекологи, зазвичай дуже скупі на похвалу до представників
республіканських наукових шкіл. Успіхи української школи
екологічного права сприяли посиленню співробітництва
українських і європейських науковців у цій сфері, вони спільно
прийшли до розуміння значення проблеми права людини на
безпечне навколишнє середовище. Дослідження цієї проблеми
Ю. С. Шемшученком та його колегами випередили наукові
пошуки вчених інших європейських країн, а його автору принесли
широке наукове визнання. У другій половині 80-х років виходять
ґрунтовні монографії вченого «Державне управління охороною
навколишнього середовища в союзній республіці» (1990) та
«Правові проблеми екології» (1989).
У цей період дослідження еколого-правових проблем в Україні
ще більше актуалізувала Чорнобильська катастрофа, яка через її
глобальні наслідки змусила міжнародну спільноту по-новому
подивитися на проблеми ядерної безпеки. Ю. С. Шемшученко тоді
очолює міжінститутську групу фахівців НАН України з підготовки
проєкту Закону «Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи», положення якого ґрунтувалися на найновітніших
досягненнях вітчизняних учених у цій сфері, які не мали аналогів
у світі. Теоретичні напрацювання Ю. С. Шемшученка стосувалися
перспектив розвитку ядерного законодавства, цивільноправової
відповідальності за ядерну шкоду, впливу Чорнобиля на розвиток
сільського господарства та ін.
У ХХІ ст. учений спрямовує свої пошуки на вирішення
найновітніших викликів, що постали перед людством. Розроблені ним
теоретичні положення були викладені в багатьох монографічних та
енциклопедичних виданнях. Серед них слід назвати колективні
монографії
«Методологічні
засади
розвитку
екологічного,
господарського, аграрного та господарського права» (2008),
«Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського
права» (2013), академічний курс «Екологічне право України» (2005,
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2008), «Екологічна енциклопедія» (2006) та ін. Він керує роботою над
проєктом Екологічного кодексу України. Особливу увагу дослідник
зосереджує на науковому проєкті, ідеологом якого він був –
«Екологічній конституції Землі», як міжнародно-правовій основі
нового екологічного порядку. Досягнення екологічної безпеки
планети, розроблення теоретичних аспектів розвитку міжнародного
екологічного права, екологічного законодавства та його кодифікації,
нових тенденцій розвитку правової охорони навколишнього
середовища, формування екологічної правосвідомості – ось ті основні
проблеми, над якими працює учений.
Поряд з екологічними аспектами дослідженнями у галузі
національного
та
міжнародного
права
для
академіка
Ю. С. Шемшученка, за його власним визначенням, стають
проблеми міжнародного морського і космічного права. У сфері
морського права його наукові інтереси сягають питань
раціонального
використання
ресурсів
Світового
океану,
організації морського правопорядку, правових проблем морської
господарської діяльності, міжнародного співробітництва у
використанні Чорного та Азовського морів тощо. Він працює над
вдосконаленням космічного законодавства, мирного і безпечного
використання космічного простору та його охорони, питаннями
відповідальності в міжнародному космічному праві, міжнародного
космічного співробітництва. І це далеко не повний перелік питань,
які набули втілення у працях Ю. С. Шемшученка, самостійно чи у
співавторстві з іншими відомими вченими: «Ядерне законодавство
України» (1998), «Космічне законодавство: нормативні акти» (1998),
«Космічне право України» (2001), «Космічне законодавство країн
світу: у 5 т.» (2001–2007), «Міжнародно-правова охорона космічного
середовища від техногенного забруднення» (2012). Він виступає
координатором дослідження проблем космічного права, очолюючи
Міжнародний центр космічного права при Президії НАН України.
Вже з другої половини 70-х років минулого століття
характерною рисою монографічних праць Ю. С. Шемшученка стає
комплексність і міжгалузевий характер, дослідження на межі
екологічного,
аграрного,
державного,
адміністративного,
міжнародного, порівняльного права та інших галузевих знань. Це
значним чином зумовлювалося змінами суспільно-політичного
розвитку, його кар’єрним зростанням. Ю. С. Шемшученка
обирають завідувачем відділу проблем радянського будівництва (з
1979), відділу правових проблем сільського господарства і охорони
навколишнього середовища (з 1982), відділу конституційного права
і місцевого самоврядування (з 2007), директором інституту (з 1988).
Ґрунтовна
теоретична
та
світоглядна
підготовка,
організаційний досвід справили значний вплив на формування та
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розвиток
наукової
політики
інституту.
Переосмислення
ідеологічних стереотипів і догм у галузі держави і права, що
дісталися у спадок від радянського періоду, сприяли розвитку в
інституті досліджень проблем демократизації політичної системи,
правової держави, формування ринкових механізмів тощо.
Наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття
Ю. С. Шемшученко, відповідаючи на нові запити суспільства,
займається організацією розробки питань національної державності
й державного суверенітету, вдосконалення правової системи,
державної влади, законодавства, розвитку правотворчості та ін.
Проголошення державного суверенітету та незалежності
України зумовили дослідження теоретико-методологічних та
конституційних засад українського державотворення, демократії,
сучасного українського конституціоналізму, становлення та
розвитку парламентаризму, модернізації державної влади та ін. Як
беззмінний учасник всіх організаційних форм конституційного
процесу незалежної України Ю. С. Шемшученко займається
дослідженням питань теорії конституції, безпосередньо розробляє
Концепцію конституції незалежної України. Йому належить
авторський проєкт Конституції України, написаний відповідно до
кращих світових стандартів. За його наполяганням до чинного
Основного
Закону
України
було
внесено
чимало
фундаментальних положень екологічного спрямування, зокрема
щодо права кожного на здорове довкілля, вільний доступ до
екологічної інформації, особливого режиму права власності на
природні ресурси.
Ю. С. Шемшученко є співавтором багатьох проєктів законів
незалежної України. Очолюючи відділ конституційного права і
місцевого самоврядування, він був керівником багатьох
фундаментальних науково-дослідних проєктів із проблем
державотворення та правотворення. Під його безпосереднім
патронатом здійснено видання «Конституційне право України.
Академічний курс: в 2-х тт.» (2008), «Конституційні права,
свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні: до 60-річчя
Загальної
декларації
прав
людини»
(2008),
«Джерела
конституційного права України» (2008), «Конституції і
конституційні акти України. Історія і сучасність» (2011), «Правові
основи розвитку сучасних політичних систем: досвід та
перспективи»
(2013),
«Теоретичні
проблеми
розвитку
конституційного законодавства України на сучасному етапі»
(2014), «Проблеми теорії конституційного права України» (2013).
З-під пера Юрія Сергійовича виходять праці з проблем історії
та теорії держави і права, конституційного, адміністративного,
екологічного, космічного, європейського, міжнародного права та
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порівняльного правознавства. Він розробляє питання методології
сучасного праворозуміння, побудови демократичної правової
соціальної держави і громадянського суспільства, реформування
та розвитку правової системи, систематизації та гармонізації
законодавства і практики його застосування, сучасної судовоправової реформи та ін. Право виступає у вченого і тлумачиться
як універсальний засіб, що уможливлює утвердити певні моделі,
типи, парадигми зв’язку між державою і суспільством. Воно
набуває властивості універсального регулятора, дає змогу
розв’язувати суспільні проблеми, встановлювати певні правила
суспільної поведінки та взаємодії суб’єктів суспільних відносин,
гарантувати дотримання і практичне втілення низки цінностей і
принципів, які виявили свою значущість не лише у національному
вимірі, а й для людства загалом. Його авторству належить понад
1000 наукових праць, серед яких 50 індивідуальних та колективних
монографій.
Багатогранність та багатоплановість теоретичних пошуків
Ю. С. Шемшученка визначаються не лише його науковими
міждисциплінарними,
міжгалузевими
інтересами,
а
й
організаторськими аспектами. З його ініціативи, під його
керівництвом та за його участі були реалізовані фундаментальні
проєкти: 6-томна «Юридична енциклопедія (1996–2004), 10-томна
«Антологія української юридичної думки» (2002–2005), 3-томна
«Енциклопедія міжнародного права» (2014–2019), 4-томник
«Космічне законодавство країн світу» (2001–2006), 20-томна
«Велика українська юридична енциклопедія» (видається з 2016 р.)
Ю. С. Шемшученко є засновником Національної академії
правових наук України, засновником і першим ректором
Київського університету права НАН України, засновником і
першим Головою спілки юристів України, засновником і першим
Президентом Української асоціації політологів. Він працював
членом Секції суспільних наук Комітету з Державних премій
України в галузі науки і техніки, протягом 1994–2004 рр. очолював
Комісію з питань громадянства при Президентові України, був
радником Голови Верховної ради України, з 1998 р. очолює
Міжнародний центр космічного права НАН України. Він є
головою Ради з координації фундаментальних правових
досліджень НАН України, головою Комісії з історії права при
Президії НАН України, керує Відділенням екологічного,
господарського та аграрного права Національної академії
правових наук України, підтримує та розвиває тісні зв’язки з
відповідними державними органами, що дає змогу органічно
поєднувати академічні наукові дослідження з актуальними
потребами практики.
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Один із найважливіших напрямів досліджень академіка
Ю. С. Шемшученка – проблеми історії, становлення та розвитку
юридичної науки, правового статусу й удосконалення правового
регулювання діяльності Національної академії наук України. Всі
попередні наукові напрацювання в цій галузі були акумульовані
ним у проєкті Закону України «Про наукову та науково-дослідну
діяльність», проєкті Закону України «Про Національну академію
наук України», втілені в монографіях «Правовий статус
Національної академії наук України: до 95-річчя створення
НАН України» (2013), «Національна академія наук України:
правові засади організації та діяльності. До 100-річчя Української
Національної академії наук України» (2018).
У свій час разом з академіком В. Я. Тацієм Ю. С. Шемшученко з
урахуванням найновітніших досягнень юридичної науки та
міжнародного досвіду розробив Конвенцію розвитку юридичної
науки і освіти в Україні. Досліджуючи теоретичні аспекти розвитку
юридичної науки, Юрій Сергійович глибоко переконаний, що
наука має бути об’єктивною, працювати на випередження,
визначати стратегічні шляхи розвитку суспільної практики й
головні напрями державотворення та правотворення.
Наукова, науково-організаційна і дослідницька діяльність
Ю. С. Шемшученка є багатогранними. Тривалий час Юрій
Сергійович був експертом Ради Європи з екологічного права,
членом Міжнародного арбітражного суду ООН в Гаазі, членом
Комісії України у справах ЮНЕСКО, членом Міжнародної ради з
права навколишнього середовища, членом Комісії екологічного
права міжнародного союзу захисту природи. Він обраний
іноземним членом Російської академії наук, почесним членом
Інституту правових досліджень Польської академії наук, членом
Міжнародної академії порівняльного права, членом Міжнародної
академії екологічного права, обирався Послом Миру.
Його заслуги перед наукою отримали визнання та високу
оцінку, як в Україні, так і за її межами. За внесок у розвиток
юридичної науки та активну участь у державному та суспільному
житті Ю. С. Шемшученко нагороджений орденами князя Ярослава
Мудрого V–ІІ ступенів (відповідно 1999, 2006, 2009, 2014), орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня (2010), Почесною грамотою Верховної Ради
України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України,
багатьма нагородами та відзнаками міністерств і відомств України,
академічними та церковними нагородами.

13

Н. Р. Малишева
(Київ)

РОЛЬ Ю. С. ШЕМШУЧЕНКА У ФОРМУВАННІ ТА
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
У сучасний період екологічне право є визнаною галуззю
системи права України, самостійним напрямом наукових
досліджень. Відповідна навчальна дисципліна викладається в усіх
вишах правознавчого блоку як обов’язковий предмет. Водночас не
можна забувати, що екологічне право є новітньою галуззю права,
навчальною та науковою дисципліною, яка зайняла належне їй
місце в системі національного права лише кілька десятиліть тому.
А вітчизняні наукові дослідження відповідного напряму
починались в Інституті держави і права, який тоді ще був у статусі
Сектору держави і права НАН України. Ідея започаткування
відповідних досліджень належала фундатору цієї наукової
установи Володимиру Михайловичу Корецькому, який мав
широкий, безпрецедентний для свого часу науковий світогляд і
зміг зацікавити в розробленні відповідної проблематики
тодішнього аспіранта Сектору, а згодом визнаного науковця і
педагога Василя Лук’яновича Мунтяна.
Саме за участі В. Л. Мунтяна розроблений і 29 червня 1960 р.
прийнятий один з перших не лише у республіках тодішнього
Союзу РСР, а й у Європі, Закон УРСР «Про охорону природи
Української РСР». Упродовж 70-х – 80-х років минулого століття
вчений здійснив дослідження з правової охорони природи і видав
такі праці: «Правова охорона лісів Української РСР» (1964),
«Правова охорона ґрунтів Української РСР» (1965), «Правове
регулювання водних відносин в УРСР» (в співавторстві з
Ц. В. Бичковою) (1966), «Правова охорона природи Української
РСР» (1966), «Охрана природы и воспитание человека» (1966),
«Правова охорона тваринного світу» (1968), Збірник законодавчих
актів по охороні природи (1969), «Правові проблеми
раціонального природокористування» (1973), «Правова охорона
природи УРСР» (1973). Паралельно вчений почав викладати курс
«Правова охорона природи» в Київському державному
університеті ім. Т. Г. Шевченка, видав згодом навчальні посібники
«Правові основи охорони природи» (1979), «Правова охорона
природи УРСР» (1982). В 1975 р. В. Л. Мунтян захистив докторську
дисертацію на тему: «Правові проблеми раціонального
природокористування» (1975 р.). Дослідження відповідного
наукового напряму, а також викладання цієї навчальної
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дисципліни Василь Лук’янович продовжував протягом всього
свого життя.
Розглядаючи з позицій сьогодення наукові еколого-правові
дослідження Сектору 1960-х років, необхідно відзначити, що ці
перші творчі пошуки велися в умовах, коли природоохоронна
проблематика ще до кінця не стала самостійною сферою правових
досліджень, вона тільки робила перші заявки на право
самостійного розвитку, так би мовити, визираючи з надр
колгоспного, а згодом і земельного права.
Новий етап у формуванні екологічного права (тоді права
навколишнього середовища) розпочався з 1970-х років. І цей етап
безпосередньо пов’язаний з іменем Ю. С. Шемшученка, який
1969 р. закінчив аспірантуру в Секторі держави і права й одразу
виявив інтерес до нового перспективного наукового напряму,
активно долучився до нього. У порівнянні з попереднім періодом,
коли головне вістря природоохоронних досліджень було звернено
в бік раціоналізації використання окремих природних ресурсів,
Юрій Сергійович запровадив, а керований ним колектив згодом
активно розвинув підхід до регулювання охорони навколишнього
середовища як до управління його якістю.
На перших порах в своїх еколого-правових дослідженнях Юрій
Сергійович
не
відходив
від
адміністративно-правової
проблематики
охорони
навколишнього
середовища,
співпрацюючи в цьому полі з колегами, насамперед – з Віктором
Федоровичем Погорілком. Так з’явилась їх спільна монографія
«Адміністративно-правова охорона природи Української РСР»
(1973) [1] – питання реалізації природоохоронної функції держави
засобами адміністративно-правового (управлінського) впливу; а
згодом
і
колективна
монографія
Ю. С. Шемшученка,
В. Л. Мунтяна та Б. Г. Розовського «Юридическая ответственность
в области охраны природы» (1978) [2].
Але найвагомішою працею цього періоду стала індивідуальна
монографія
Ю. С. Шемшученка
«Организационно-правовые
вопросы охраны окружающей среды в СССР» (1976) [3] і успішно
захищена на її основі в 1979 р. докторська дисертація
«Організаційно-правові
проблеми
державного
управління
охороною навколишнього середовища в СРСР» (спеціальність
12.00.02). Слід зазначити, що управлінські відносини у відповідній
сфері складались певною мірою «аномальним» для побудови
загальної системи управління в СРСР чином, оскільки ця система
загалом була жорстко централізованою, союзнореспубліканською,
де основи формувались на загальнодержавному рівні, а
республікам давались лише незначні можливості для творчості.
Водночас природоохоронна сфера була ніби «віддана на відкуп»
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союзним республікам і допускала певні «вільності» як у правовому
регулюванні, так і у створенні системи управління. Цікаво, що при
цьому союзнореспубліканською залишалася система управління
використанням окремих природних ресурсів: землі, води, надр,
лісів. Юрій Сергійович у своїй монографії і докторській дисертації
вперше глибоко проаналізував загальні засади державного
управління в сфері охорони навколишнього середовища, які
склалися на той час, дав їм оцінку, вказавши на слабкі місця і
напрями вдосконалення. Була проаналізована роль держави в
забезпеченні її природоохоронної функції. Не обійшов автор і
питання управління природоохоронною наукою, а також багато
інших важливих аспектів відповідної проблематики.
Саме в 1970-ті роки минулого століття під керівництвом
Ю. С. Шемшученка в Інституті держави і права починає
формуватись
творчий
колектив,
чиї
наукові
інтереси
фокусувалися на правових проблемах охорони навколишнього
середовища. Цим колективом в 1970-ті – 1980-ті роки
досліджуються різнопланові аспекти проблематики правової
охорони навколишнього середовища: особливості регулювання
цих відносин на рівні міст (1981) [4]; місце, роль, функції місцевих
Рад в регулюванні природоохоронних відносин (1984) [5], охорона
навколишнього середовища від шумового впливу (1984) [6],
особливості охорони НС у сфері промислового виробництва (1986)
[7], правові засади охорони довкілля на рівні союзних республік
(1990) [8], еколого-правові питання, що виникають у зв’язку з
науково-технічним прогресом [9], економіко-правові проблеми
екології [10]. Хочеться принагідно згадати, що Юрій Сергійович не
дозволяв молодим ученим перетворюватись на суто кабінетних,
які здійснювали б свої наукові дослідження виключно
користуючись доктринальними й нормативними джерелами.
Наприклад, досліджуючи проблеми охорони навколишнього
середовища в промисловості, ми провели повну робочу зміну в
одній з найпроблемніших шахт Донбасу, а вивчаючи екологічні
проблеми місцевого самоврядування, тижнями знайомилися з
роботою місцевих рад різних регіонів і різних рівнів.
Подією в еколого-правовій науці стала опублікована 1989 року
індивідуальна
монографія
Ю. С. Шемшученка
«Правовые
проблемы экологии» [11]. В ній автор з позицій свого
двадцятирічного досвіду в науці, використовуючи і творчо
розвиваючи новітні світові досягнення, висловив власні
міркування з приводу найактуальніших еколого-правових
проблем того часу. Це питання права людини на безпечне
навколишнє середовище у світлі концепції прав людини; питання
загальнонародної власності на природні ресурси; тенденцій
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розвитку права навколишнього середовища і проблеми
майбутньої кодифікації відповідного законодавства; проблеми
механізмів реалізації природоохоронного законодавства і
юридичної відповідальності у вказаній сфері. Дослідження всіх
цих проблем об’єднане єдиною цільовою спрямованістю –
удосконалення управління якістю навколишнього середовища
засобами правового регулювання та іншого державного впливу.
Багато з цих ідей були покладені нами в концепцію розробленого
на початку 90-х Закону про охорону навколишнього природного
середовища.
Здійснюючі наукові дослідження, Ю. С. Шемшученко та його
послідовники не забували і про пропаганду наукових знань,
читаючи популярні лекції та видаючи науково-популярні видання
[наприклад, 12–14].
Звісно, наукова школа не відбулася б, якби її результати не
були підтверджені дисертаціями, захищеними її «учнями». В
цьому контексті варто згадати, що під керівництвом
Ю. С. Шемшученка з кінця 1970-х було захищено низку
кандидатських дисертацій: М. І. Малишком «Державний контроль
за охороною атмосферного повітря» (1978), Н. Р. Малишевою
«Охорона навколишнього середовища від шумового впливу
(правові та організаційні питання)» (1979), Н. Д. Красіліч
«Організаційно-правові проблеми охорони природно-заповідного
фонду» (1983) та ін. А оскільки в номенклатурі спеціальностей тоді
ще не було окремої спеціалізації «Екологічне право», то всі ці
перші роботи були захищені за спеціальністю 12.00.02 –
адміністративне право і управління».
«Школа» весь час розросталась, до неї в різні часи долучались
інші фахівці-юристи. Аспірантуру з екологічного права пройшли і
успішно завершили десятки аспірантів і здобувачів. В різні періоди
еколого-правову проблематику під егідою Інституту держави і
права розвивали М. І. Матьора, В. Н. Петрина, В. Максимков,
С. В. Кузнєцова, Н. В. Єремеєва та ін. У 2007 р. до колективу влився
і до цього часу працює В. І. Олещенко, який до того протягом
багатьох років займався практичною природоохоронною
діяльністю, працюючи на різних посадах в державних органах.
Колективом було видано кілька підручників «Екологічне право.
Академічний курс» [наприклад, 15], чимало збірок та коментарів
екологічного та природоресурсного законодавства.
Плідна діяльність керованого Ю. С. Шемшученком колективу
ще у 1984 р. була гідно оцінена на загальносоюзному рівні.
Зокрема, тодішній завідувач кафедри екологічного права МДУ
ім. Ломоносова Владислав Васильович Петров у підручнику
«Правовая охрана природы в СССР», детально аналізуючи
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розвиток еколого-правових досліджень на теренах колишнього
СРСР, особливо відзначив, що на засадах комплексного підходу до
охорони навколишнього середовища склалась і активно
розвивається Київська еколого-правова школа під керівництвом
Ю. С. Шемшученка [16, с. 360].
На вітчизняному академічному рівні відповідний творчий
колектив також не залишився непоміченим. У 1991 р.
Ю. С. Шемшученко (разом з Н. Р. Малишевою та Б. Г. Розовським)
отримав премію НАН України ім. Д. З. Мануїльського.
Варто зазначити, що приблизно з початку 80-х років
усвідомлення важливості еколого-правової галузі призвело до
формування
осередків
дослідників
еколого-правової
проблематики
в
Київському
державному
університеті
ім. Т. Г. Шевченка (до В. Л. Мунтяна на початку 1980-х років
приєднався В. І. Андрейцев, який у 1984 р. захистив кандидатську
дисертацію «Правові питання екологічної експертизи проєктів», а
в 1992 р. – докторську дисертацію «Теоретичні проблеми
правового забезпечення ефективності екологічної експертизи», а
згодом і нова плеяда молодих викладачів-науковців), у
Львівському державному університеті ім. Івана Франка (слідом за
Н. І. Титовою до еколого-правових досліджень долучилась
С. М. Кравченко). Почали створюватись спеціалізовані кафедри у
провідних вишах України. Зокрема, з 1979 р. – в тодішній
Харківській юридичній академії ім. Ярослава Мудрого (її першим
завідувачем був В. К. Попов, якого в 2005 р. змінив М. В. Шульга, а
у 2011 – А. П. Гетьман); у 1992 р. – у Київському національному
університеті ім. Тараса Шевченка та в деяких інших вишах.
Сьогодні спеціалізовані кафедри екологічного права створені в
Одеській юридичній академії, Київському національному
університеті біоресурсів і природокористування; потужні сектори
екологів-правознавців
працюють
в
Прикарпатському
національному університеті ім. Василя Стефаника, Львівському
національному університеті ім. Івана Франка, Хмельницькому
університеті управління та права та в інших університетах
України. З перших років діяльності творчого колективу
екологічного права під керівництвом Ю. С. Шемшученка наукові
дослідження з еколого-правової проблематики в Інституті держави
і права НАН України здійснювались в тісній співпраці і
координації з відповідними підрозділами та окремими фахівцями
наукових установ і вищих навчальних закладів не тільки України,
а й Росії, Білорусі, Казахстану, Латвії, Литви та ін.
Після призначення в 1988 р. на посаду директора Інституту
Юрій Сергійович значно розширив сферу своїх наукових
інтересів. Його наукові пошуки вже не обмежуються еколого18

правовою тематикою, а охоплюють проблематику теорії та історії
держави і права, політології, конституційного права, державного
управління, космічного та інших галузей права. В кожній із цих
галузей академік Ю. С. Шемшученко сказав своє слово в науці.
Водночас ми, юристи-екологи, упевнені, що наукове серце
академіка Ю. С. Шемшученка належить екологічному праву! А
сьогоднішня потужна плеяда вітчизняних та зарубіжних науковців
відповідного профілю віддають належне внеску в еколого-правову
науку нашого Учителя!
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І. Б. Усенко
(Київ)

АКАДЕМІК Ю. С. ШЕМШУЧЕНКО ЯК ІСТОРИК ПРАВА
Творчий портрет нашого ювіляра буде далеко не повним, якщо
не звернути увагу на його здобутки історико-юридичного
характеру. Комплексна коротка характеристика Юрія Сергійовича
як правознавця, на мою думку, має звучати так: фахівець в галузі
конституційного, адміністративного, екологічного й аграрного
права, ініціатор і автор ряду досліджень з історії права і
юридичної науки. Цю формулу я 2013 року використав у
біографічній статті, присвяченій академіку НАН України
Ю. С. Шемшученку, в Енциклопедії історії України (т. 10, с. 628–
629) і вважаю її цілком адекватною.
До речі, видається доволі показовим, що наш інститут свого
часу був заснований з пріоритетною метою дослідження історії
держави і права Української РСР, а два його перших директора,
попередники Юрія Сергійовича – Володимир Михайлович
Корецький і Борис Мусійович Бабій були фаховими істориками
права. Становище зобов’язує і, як видається, не можна очолювати
провідний юридичний науковий заклад країни, не приділяючи
належної уваги дослідженням історико-юридичної реальності.
Втім, потяг Юрія Сергійовича до історії, аж ніяк не є
формальним. Вчений народився в давній гетьманській столиці –
місті Глухів, де кожна вулиця дихає історією, і це, як видається,
наклало суттєвий відбиток на формування його подальшого
світогляду. Колись у текст своєї передмови до наукової біографії
видатного глухівчанина Миколи Прокоповича Василенка Юрій
Сергійович включив такі слова: «Особливий вплив на формування
Василенка як майбутнього історика справив старовинний Глухів
(місто його дитячих років)… Визначні історичні пам’ятки міста –
Тріумфальна брама (1744), церква Святого Миколи (1693),
Троїцький собор, у якому за участю Петра І було піддано анафемі
гетьмана І. Мазепу, – надихали Миколу на ретельне дослідження
історії рідного краю».
Я як координатор авторського колективу цієї монографії
спочатку трохи подивувався творчій фантазії академіка (хто
насправді знає, що було в душі молодого Василенка), а з часом
зрозумів,
що
ці
рядки
фактично
мають
особистий
автобіографічний характер і характеризують не стільки Миколу
Прокоповича, скільки самого Юрія Сергійовича.
З багаторічного спілкування з академіком мені (і, мабуть, не
лише мені) відомо, що після закінчення школи він первісно
збирався навчатися на історичному факультеті Київського
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університету, але зрештою обрав теж привабливий для нього
юридичний факультет. І не помилився.
Втім, у свої студентські роки (нагадую, це був кінець 50-х –
початок 60-х років, доба так званої відлиги) він залюбки читав
історичні
праці
Дмитра
Бантиша-Каменського,
Миколи
Маркевича, Олександра Рігельмана та інших авторів, які аж ніяк
не
належали
до
літератури,
рекомендованої
молодим
правознавцям.
Надалі упродовж багатьох років у нього інтерес до історичної
проблематики і професійна юридична діяльність працівника
прокуратури, а згодом науковця, як видається, ніяк не
перетиналися. Тим паче, що й історія права як наука тоді
перебувала в помітному застої, стримувалася численними
гласними і негласними заборонами на звернення до дражливих
тем і згадування небажаних осіб. У жовтні 1988 року, в розпалі
перебудови і напередодні проголошення незалежності України
Ю. С. Шемшученко став директором інституту, що водночас
означало і взяття на себе неформальної відповідальності за
розвиток юридичної науки в Україні. Саме тоді в інституті
сформувалася нова стратегія історико-юридичних досліджень, яка,
зокрема, передбачала конструктивне переосмислення наявних
штампів та стереотипних оцінок в історико-юридичних розвідках,
розкриття раніше заборонених тем, відновлення викреслених з
пам`яті народу імен видатних українських державних діячів
минулого, видання видатних політико-правових пам`яток
України, об`єктивне дослідження історичного досвіду і
суперечливого характеру становлення і розвитку демократії,
української національної державності, законотворчого процесу в
Україні, аналіз історичних, досить часто трагічних, уроків
діяльності правоохоронних органів, політико-правових причин
масових репресій, усунення білих плям в історії політичної і
правової думки України.
Такі підходи зустріли повне розуміння у нового директора.
Першим своїм рішучим, хоча і дещо дискусійним кроком він
зупинив видання вже зверстаного і повністю готового до друку
третього тому «Історії держави і права Української РСР», оскільки
його текст дедалі менше відповідав новому баченню радянської
дійсності. Незабаром він активно підключився до процесу
встановлення правдивої інформації про обставини заснування
Української академії наук в Києві та її розвиток, який
започаткували
історики
академічної
науки.
Саме
за
ініціативою дирекції у відділі почалися дослідження життя та
діяльність академіків М. П. Василенка, Ф. В. Тарановського та
О. О. Малиновського, які з часом переросли в системне вивчення
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історії довоєнної академічної юридичної науки. Підтримуючи
згадані дослідження, Юрій Сергійович сам з ентузіазмом став
співавтором вступного нарису до бібліографії М. П. Василенка, а
незабаром написав уже згадувану передмову до наукової
монографії про життя і діяльність свого великого земляка.
Надалі, продовжуючи академічну тематику, під його
загальною редакцією і керівництвом побачили світ монографічні
дослідження «Юридична наука і освіта на Україні» (1992);
«Академічна юридична думка» (1998); «Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. 1949–1999» (1999), «Флагман
української юридичної науки: до 60-річчя Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. 1949–2009» (2009). Став
він також одним із відповідальних редакторів тритомника
вибраних праць М. П. Василенка (2006, 2008).
З історією рідної Глухівщини пов’язані ще кілька видавничих
проєктів академіка. Він, зокрема, був відповідальним редактором
сучасного видання видатної пам’ятки «Права, за якими судиться
малоросійський народ 1743 р.» (1997), упорядником якого був
К. А. Вислобоков (ця археографічна праця ушанована премією
імені М. П. Василенка НАН України); ініціатором перевидання
«Історії
Малоросії»
Миколи
Маркевича
з
передмовою
Ю. С. Шемшученка та примітками О. В. Кресіна (2003); основним
автором та відповідальним редактором збірки праць «Правознавча
спадщина Глухівщини» (2008). Особливо слід відзначити власне
історичне та літературознавче дослідження Юрія Сергійовича –
монографію «Наш друг Туманский: к 200-летию со дня рождения»
(2000), яку академік присвятив своєму земляку, вихованцю
Царськосільського ліцею і другу О. С. Пушкіна В. І. Туманському.
Книга була написана на архівному матеріалі і викликала чималий
інтерес не лише у дослідників глухівської старовини, а й у
пушкінознавців з усього світу.
Коли ж виникла ідея монографічного дослідження правового
статусу НАН України, Юрій Сергійович як ініціатор і керівник
проєкту наполіг на тому, щоб правовий статус Академії
розглядався в його історичному розвитку. Відповідно, у трьох
монографіях, присвячених цій проблематиці – «Правовий статус
Академії наук України (історія та сучасність)» (1993), «Правовий
статус Національної академії наук України: до 95-річчя створення
НАН України» (2013), «Національна академія наук України:
правові засади організації та діяльності. До 100-річчя Української
Національної академії наук України» (2018), історична частина
складала від половини до третини загального обсягу.
Академік Ю. С. Шемшученко став ініціатором розгортання в
Україні історико-правових досліджень механізму протиправних
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репресій. За його ініціативою, зокрема, в 1993 році побачила світ
пріоритетна праця «Жертви репресій». Юрій Сергійович був
відповідальним редактором цієї праці, а також автором розділів,
присвячених репресованим юристам і репресованим вченим.
Найважливішим науковим доробком академіка Ю. С. Шемшученка
беззаперечно є Юридична енциклопедія в шести томах, яка
заслужено була удостоєна Державної премії України в галузі
науки і техніки. Про роль Юрія Сергійовича у цьому унікальному
проєкті сьогодні вже не раз згадувалося. Я б хотів підкреслити, що
приблизно кожна четверта енциклопедична стаття (всього близько
1500) має історичний характер, тобто присвячена історії права,
держави, юридичної думки, правничої науки та освіти, видатним
особистостям. Це саме той матеріал, який здебільшого не
включають інші аналогічні енциклопедичні та довідкові юридичні
видання. До того ж значна, якщо не більша, частина історикоюридичних статей ґрунтується на вперше введених до наукового
обігу документальних джерелах та архівних матеріалах. Тому
Юридична енциклопедія сьогодні є незамінним помічником для
всіх, хто досліджує історію держави і права, історію політичних і
правових учень та суміжні дисципліни, а в цьому є чимала
особиста заслуга керівника проєкту.
В одному ряду з Юридичною енциклопедією доволі часто
згадується інше видання – 10-томна «Антологія української
юридичної думки» (2002–2005), яка стала знаковою працею в
дослідження історії вітчизняної юридичної науки. Як керівник
цього проєкту Юрій Сергійович відзначений премією імені
Ярослава Мудрого НАПрН України.
Особистою заслугою вченого можна вважати і те, що наукові
праці за його редакцією, яка б проблема, в них не досліджувалася,
як правило, передбачають вступний розділ або розділи
історичного характеру. Однією з перших таких праць стала нині
вже класична монографія «Український парламентаризм: минуле і
сучасне» (1999). Інший, свіжіший приклад – цікаве дослідження
«Інавгурація: історія та сучасність» (2013).
А коли в інституті започаткували цикл підручників
(академічних курсів), то Ю. С. Шемшученко сформулював вимогу
до авторських колективів: справжній академічний підручник має
обов’язково включати розділ про історію відповідної галузі права і
розділ про історію розвитку відповідних досліджень. Так, я,
наприклад, за ініціативою директора інституту долучився до
написання академічного курсу адміністративного права, який
витримав два перевидання.
Враховуючи інтерес академіка до історії і розраховуючи на
його фундаментальні юридичні знання, колеги часто включають
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його до редколегій різних фундаментальних видань історичного
характеру. Назву лише деякі з них: Давня історія України в 3 томах
(1997–2000), Енциклопедія історії України в 10 томах (2003–2013),
Історія української культури в 5 томах, 9 книгах (2001–2013),
«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя
укладення) (2011).
Маємо також підкреслити, що вчений підготував кілька книг
своїх спогадів, які, на нашу думку, є важливим історичним
джерелом, насамперед з історії юридичної науки в Україні. Він вже
багато років опікується музеєм українського права в рідному
Глухові. Наукова громадськість розраховує і на поповнення
Національного архівного фонду документами про життя і
діяльність академіка.
Нині під постійною опікою академіка перебуває справа
створення музею історії Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України та підготовки до 75-річчя нашого
інституту, яке буде відзначатися 2024 року.
Юрій Сергійович Шемшученко є головою Комісії історії
українського права при Президії НАН України, послідовно
підтримує діяльність Міжнародної асоціації істориків права, брав
участь у багатьох конференціях МАІП як доповідач і голова
(співголова) оргкомітету конференції. А сьогодні Асоціація є
одним зі співорганізаторів цієї конференції та щиро вітає свого
видатного колегу з ювілеєм.
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Б. І. Андрусишин
(Київ)

СПІВПРАЦЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ТА
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
імені В. М. КОРЕЦЬКОГО НА ҐРУНТІ РОЗВИТКУ
ПРАВОВОЇ НАУКИ І ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
«Без науки немає освіти, без освіти немає науки». Ці слова
належать видатному українському науковцю та багаторічному
очільнику Національної академії наук України Б. Є. Патону, який
є визнаним зразком самовідданого служіння освіті і науці.
Таким самим взірцем у галузі правової науки та юридичної
освіти є директор Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук,
професор, академік НАН України і НАПрН України, заслужений
діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
Юрій Сергійович Шемшученко [3, c. 62–63; 383–384], який
підкреслює, що наука і освіта, загалом, та юридична, зокрема,
мають бути найголовнішими пріоритетами державної політики.
На жаль, належного розуміння і підтримки як з боку владних
структур, так і з боку громадянського суспільства цей висновок не
має [1, с. 5].
Системна співпраця між Університетом і, зокрема, його
факультетом політології та права та Інститутом розпочалася ще
наприкінці минулого ХХ століття, внаслідок чого восени 2000 року
було укладено рамкову угоду між двома установами, яку
підписали, відповідно, тодішній ректор Драгоманівського
університету, академік НАПН України М. І. Шкіль і директор
академічного Інституту академік Ю. С. Шемшученко. Протягом
вже більше як двох десятків років угода пролонговувалася,
доповнювалася новими пунктами, уточнювалася, але жодного разу
не переривалася. Угода спрямовувалася на розвиток традиції
співробітництва наукових установ та мала за мету поліпшення
підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права та
політології. Предметом угоди є спільна діяльність, спрямована на
активізацію
наукової співпраці; збереження і збагачення
інтелектуального потенціалу України; розширення міжнародного
співробітництва; підвищення рівня правової і політичної освіти і
підготовки науково-педагогічних кадрів; розширення зв’язків між
професорсько-викладацьким складом факультету і вченими
Інституту; проведення Центром правової освіти і науки (керівник
Центру академік Ю. С. Шемшученко) комплексних досліджень з
проблем правової освіти, впровадження результатів у навчальний
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процес; підвищення рівня правової культури студентів та
населення України загалом; пропаганду наукових ідей і
популяризацію
правових
знань:
розширення
доступу
співробітників обох установ до джерел інформації; організацію
наукових форумів, конференцій та симпозіумів тощо. Чимало
зусиль для підготовки і укладення угоди доклав доктор
юридичних наук, професор В. І. Акуленко[3, с. 78; 6, с. 11–13].
Підготовка юридичних і політичних кадрів в Університеті
розпочалася у 1992 р., тобто, до укладення угоди з Інститутом вона
тривала всього сім років. А якщо взяти 55-літню наукову діяльність
академіка НАН України Ю. С. Шемшученка, то нескладні
підрахунки показують, що більше третини її припадає на нашу
спільну плідну співпрацю.
Закоріненість академіка Ю. С. Шемшученка у життєдіяльність
Університету багатовимірна: він почесний доктор Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, член
Наглядової ради вишу, багаторічний голова Державних
екзаменаційних комісій по проведенню підсумкової атестації у
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр»,
член редколегії фахового видання у галузі юридичних наук
«Економіка і право» (на теперішній час – «Право»), правового
видання «Юридичний журнал»; відповідальний редактор
монографічних праць, виданих спільно з Інститутом; співголова
(разом з ректором НПУ імені М. П. Драгоманова, академіком
НАПН України В. П. Андрущенком) унікального наукового
проєкту «Юридичні читання» (на даний час відбулося п’ятнадцять
міжнародних наукових конференцій); професор кафедри теорії та
історії держави і права, який викладав нормативний курс
«Екологічне право». Бібліотеці було передано підручники
«Екологічне право» за редакцією академіка Ю. С. Шемшученка,
інші наукові праці вченого, на яких навчаються і відточують свого
фахову майстерність десятки й сотні студентів, аспірантів,
докторів та викладачів. Академік Ю. С. Шемшученко читає
публічні лекції не лише для студентів юридичного профілю, а й
географів, біологів, екологів, математиків, фізиків тощо. Знаковим
є його виступ з проблематики теорії держави і права,
конституційного права, екологічного права, пам’яток права
України тощо. Лекції Юрія Сергійовича завжди ґрунтуються на
життєвому досвіді. Життя завжди багатше за закон – переконаний
академік. – І людина має бачити в ньому все – і суттєве і несуттєве,
необхідне і випадкове, потворне і унікальне. Бачити і керуватися
своїм власним розумом; жити, дотримуючись Закону і водночас
намагатися продовжити його чинність шляхом поглиблення
змісту останнього в своїй власній свідомості, апелювати до нового
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наукового і духовного досвіду, викристалізованих віками
загальнолюдських цінностей - ось мета і завдання буття сучасного
громадянина України» [1, c. 6]. На твверде переконання вченого,
«Правова свідомість має бути «живою свідомістю», цілющою, як
жива вода. Вона має бути повною, всебічною, глибинною й
розвиватись разом з життям, а може й дещо випереджаючи його.
Фундаментом
правової
свідомості
є
досвід
поколінь,
загальнокультурні і наукові надбання українства, сучасна наука,
досвід цивілізаційного розвитку людства. Осягнення i осмислення,
останнього - це та підвалина, з якої вона (правова свідомість)
розпочинається. Не однолінійне, шаблонне, плоске вивчення
закону, а всебічне осягнення його сутності на тлі загальної історії
України, розвитку її культури, науки, освіти – ось магістральний
шлях формування правової свідомості нового покоління, шлях,
яким пройшли всі цивілізовані народи, і яким маємо пройти ми,
українці, якщо хочемо йти в ногу з часом і вcім цивілізованим
людством» [1, c. 7].
Значний
вклад
у
започаткування
та
становлення
спеціальностей
«правознавство»
та
«політологія»
у
Драгоманівському університеті в 90-ті роки ХХ століття і подальші
роки внесли видатні вчені-правники та політологи: академік НАН
України
Ю. С. Шемшученко,
академік
НАПрН
України
Н. М. Оніщенко, академік НАН України О. Л. Копиленко,
професори В. Ф. Погорілко, Р. А. Калюжний, В. І. Акуленко, [4,
c. 84-86], академік УАПН В. Д. Бабкін [3, c. 87–88], С. В. Бобровник,
Н. М. Пархоменко (член-кореспондент НАН України) [4, c. 110111], О. М. Костенко ( академік НАПрН України) В. В. Костицький
(академік НАПрН України) [4, c. 93–94], Н. М. Хуторян (членкореспондент НАПрН України), І. М. Кучеренко, І. К. Омельченко,
В. П. Горбатенко (академік УАПН), [3, c. 143–144], І. О. Кресіна
(член-кореспондент НАПрН України) та інші [2, c. 44-45]. Їхні
лекції та семінарські заняття збирали і збирають переповнені
аудиторії студентів, аспірантів та викладачів, викликають
запитання, спонукають до академічного дискурсу, який
продовжується у коридорах та гуртожитках університету.
Академічна співпраця з Інститутом держави і права
імені В. М. Корецького завжди перебувала у колі уваги
керівництва Університету, ректора В. П. Андрущенка. Свідченням
такої плідної багаторічної співпраці є нагорода факультету
політології та права як кращого у номінації «За зв'язки з
академічними установами» (2018 р.). А наказом № 69 від
22 листопада 2007 року колектив факультету політології та права
«За значний внесок в розвиток юридичної та політичної наук,
підготовку юридичних кадрів та у зв'язку із 15-ти річчям від дня
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заснування» був нагороджений Почесною відзнакою Інституту
держави і права імені В. М. Корецького [4, c.240].
Водночас науковці Інституту удостоєні найвищих нагород
Університету. Зокрема, колектив Інституту до 70-річчя з дня
створення нагороджений найвищою відзнакою Університету
Золотою медаллю «М.П. Драгоманов 1841–1895 рр.» Таку ж
нагороду отримав і директор Інституту Ю. С. Шемшученко. За
особистий внесок у зміцнення організації та взаємодії Інституту та
Університету у різний час були відзначені академік
НАПрН України
Н. М. Оніщенко,
член-кореспондент
НАПрН України Н. М. Пархоменко, академік НАПрН України
О. М. Костенко,
професори
В. І. Акуленко,
В. Д. Бабкін,
І. Б. Усенко, академік УАПН В. П. Горбатенко, член-кореспондент
НАПНрН України О. Ф. Андрійко та ін.
Як вже зазначалося вище, заслуговує на увагу й те, що на
факультеті започатковано цикл щорічних наукових міжнародних
конференцій «Юридичні читання». На кожній з проведених
конференцій порушувалися питання про вдосконалення
юридичної освіти для фахової підготовки правника відповідно до
європейських стандартів вищої освіти та правничої професії, були
відпрацьовані
та
запропоновані
практичні
рекомендації
державним органам з цього приводу. Втім більшість з них
залишалася поза увагою, що негативно позначилося на
загальносуспільній ситуації і стані фахової підготовки юриста,
зокрема [2, c. 74]. Традиційно, конференції вітальним словом
відкривають ректор Університету В. П. Андрущенко і директор
Інституту Ю. С. Шемшученко. Також знаковим є те, що першу
пленарну доповідь на кожній з конференцій робить завідувачка
відділу теорії держави і права доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України, академік НАПрН України
Н. М. Оніщенко. Ще задовго до пандемії доповіді Наталії
Миколаївни транслювалися онлайн в інтернеті, послухати їх
могли всі бажаючі. Значний науковий інтерес на конференціях
викликають
доповіді
і
виступи
О. Л. Копиленка,
Н. М. Пархоменко, О. М. Костенка, О. Ф. Андрійко, І. Б. Усенка,
В. П. Горбатенка, С. В. Бобровник, А. Ю. Іванової, Н. М. Батанова
та ін. За результатами роботи конференцій систематично
видавався матеріал за редакцією співголів, ректора Університету
В. П. Андрущенка і директора Інституту Ю. С. Шемшученка. До
складу редколегій збірників матеріалів входили і входять:
Н. М. Пархоменко, В. Ф. Погорілко, О. М. Костенко, В. І. Акуленко,
О. В. Скрипнюк, О. Ф. Андрійко, І. К. Омельченко, В. П. Горбатенко,
В. Д. Бабкін, О. О. Кваша та ін. Драгоманівський університет у
редколегіях представляють і представляли Б. І. Андрусишин,
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О. В. Бабкіна, В. Г. Пилипчук, О. О. Підопригора, Г. І. Волинка,
П. С. Корнієнко, Г. М. Торбін, Р. М. Вернидуб, В. Г. Лавриненко,
М. С. Корець,
Є. В. Білозьоров,
І. М. Варзар, В. Ю. Стеценко,
В. П. Мікулін,
О. І. Салтовський,
Р. В. Губань,
О. Я. Кархут,
О. В. Токарчук, О. В. Бучма (вчений секретар), С. І. Шимон,
Р. С. Огірко, О. В. Макарова, А. А. Карнаух, С. І. Шитий та ін.
На конференціях приймаються підсумкові документи, які
направляються до Міністерства освіти і науки України,
Національної ради з питань розвитку науки і технологій,
Міністерства юстицій України, комітетів Верховної Ради України.
Робота конференцій знаходить висвітлення у ЗМІ: газетах «Голос
України», «Україна молода», «Юридична газета», «Юридична
практика», «Освіта», у журналах і часописах «Право України»,
«Публічне право», «Юридичний журнал», «Економіка і право»,
«Право», на радіо «Голос Києва».
Результати досліджень та практичної роботи, здійсненої
авторами з проблем права, знаходять своє висвітлення на
сторінках наукового часопису НПУ імені М.П. Драгоманова, серія
18, «Економіка і право» (з 2018 р. – «Право»). Загалом, світ
побачили 36 номерів часопису. Членами редакції тривалий час
працювали вчені Інституту Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкін,
В. І. Акуленко,
Н. М. Пархоменко.
Фаховим
видавництвом
політичних
наук
є
Науковий
часопис
НПУ
імені
М. П. Драгоманова, серія 22 «Політичні науки та методика
викладання соціально-політичних дисциплін», до складу
редколегії якого у різний час входили і входять науковці
Інституту: В. Д. Бабкін та В. П. Горбатенко. До правового видання
«Юридичний журнал», який виходив до недавнього часу на базі
НПУ імені М.П.Драгоманова, входили вчені Інституту
В. І. Акуленко,
В. Д. Бабкін,
В. Н. Денисов,
І. М. Кучеренко,
Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, Ю. С. Шемшученко. Університет у
ньому представляли В. П. Андрущенко, Б. І. Андрусишин,
Г. В. Виноградова, І. П. Касперський, А. І. Марущак, Р. С. Огірко.
Викладачі факультету систематично публікуються у фахових
виданнях Інституту «Держава і право», «Правова держава»,
«Альманах права». Автор цих рядків долучається до рецензування
статей співробітників Інституту, поданих у фахові журнали і
часописи.
Крім періодичних видань і матеріалів конференцій,
науковцями Інституту та професорсько-викладацьким складом
Університету підготовлений і зрецензований ряд монографічних
досліджень
та
навчально-методичних
видань.
Зокрема,
монографія «Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в
України» (К., 2016 р.) за редакцією академіка Ю. С. Шемшученка
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висунута на конкурс «Краще видання 2016–2021 рр.» у НПУ імені
М. П. Драгоманова. Інститут у авторському колективі монографії
представляють Н. М. Оніщенко і В. П. Горбатенко. За редакцією
Ю. С. Шемшученка побачив світ навчальний посібник «Методика
викладання правознавства у вищому навчальному закладі» авторів
Б. І. Андрусишина і А. М. Гуза (К., 2011р.)
Протягом 2011–2012 рр. на факультеті виконана НДР на тему:
«Концептуальні засади викладання навчальної дисципліни “Права
людини” в загальноосвітніх навчальних закладах України», до
роботи над якою був залучений академік Ю. С. Шемшученко.
Одним з пунктів Угоди про співпрацю передбачено
рецензування
наукових видань.
Наведу
деякі з
них:
Н. М. Пархоменко виступила рецензентом монографій «Правова
освіта та наука в українському державотворенні (кінець ХІХ–ХХ
ст.)» за редакцією Б.І. Андрусишина (К., 2019 р.)), «Право на
свободу творчості» (2019 р.) Н. М. Опольської, «Соціальноправовий захист в Україні» за редакцією Б. І. Андрусишина (К.,
2017 р.), «Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в
Україні» за редакцією Ю. С. Шемшученка (К., 2016 р.), «Інститут
політології та права Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова. Бібліографічний покажчик (1992–
2012 рр.)» за науковою редакцією Б. І. Андрусишина (К., 2012 р.) та
ін.
В. І. Акуленко
здійснив
наукове
рецензування
монографії О.В. Токарчук
«Розвиток державно-правових
учень представниками української еміграції (1920-1930-ті рр.)» (К.,
2019 р.), навчальних посібників для студентів закладів вищої
освіти. «Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та
перспективи розвитку» (К., 2011р.) автор Б. І. Андрусишин,
В. Д. Бондаренко; «Сімейне право України (історія, традиція і
сучасність)» за редакцією професора Б. І. Андрусишина, доцента
С. І. Шимон (К., 2013 р.) та ін.
«Юридична енциклопедія» у шести томах, підготовлена й
видана під безпосереднім керівництвом і участю Юрія
Сергійовича Шемшученка, є унікальним фундаментальним
виданням, на сторінках якого визначено, розглянуто і
проаналізовано близько 10 тисяч термінів. Працівники факультету
політології та права й інших факультетів Університету є авторами
багатьох статей цього видання. Відповідні матеріали підготували
Б. І. Андрусишин, О. В. Бабкіна, С. В. Березовська, Н. В. Артикуца,
В. В. Бушанський, Л. П. Геращенко, В. Б. Євтух, А. І. Козенюк,
В. П. Пастухов, А. І. Куліш, В. Ф. Пеньківський та ін.
З 2008 по 2016 рік у НПУ імені М. П. Драгоманова
функціонувала спеціалізована вчена рада К:26.053.18 по захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
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наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права,
історія політичних і правових учень (головою ради були професор
Б. І. Андрусишин і професор В. Д. Бабкін). Склад спеціалізованої
вченої ради був сформований із вчених-правознавців НПУ імені
М. П. Драгоманова,
Інституту
держави
і
права
імені
В. М. Корецького
(професор
Н. М. Оніщенко,
професор
Н. М. Пархоменко), Національної академії правових наук України,
Національної
академії
внутрішніх
справ,
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, що
забезпечило високий науковий і об'єктивний рівень вимог при
атестації наукових кадрів та дозволило здійснювати кваліфіковану
оцінку якості дисертаційних робіт. За час роботи спеціалізованої
вченої ради наукові ступені кандидатів юридичних наук отримали
здобувачі, які представляли різні наукові установи та
університети,
зокрема,
Інститут
держави
і
права
імені В.М.Корецького. Їхніми науковими керівниками були
професори Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, В. І. Акуленко,
В. П. Горбатенко, І. Б. Усенко. Опонентами на захисті дисертації
виступали О. М. Костенко, В. П. Горбатенко, О. В. Скрипнюк
(академік НАПрН України), В. А. Чехович, С. В. Бобровник,
Т. О. Дідич.
Вчені Інституту регулярно залучалися до підготовки
університетської наукової зміни, нового покоління кандидатів і
докторів наук. Наукове керівництво аспірантами та докторантами
–
правниками
здійснювали:
академік
НАН
України
Ю. С. Шемшученко (О. В. Макарова (кандидатська дисертація);
член-кореспондент НАПрН України В. Н. Денисов (Р. В. Губань
(кандидатська дисертація); професор В. І. Акуленко (Р. В. Губань
(докторська); член-кореспондент НАПрН України Н. М. Хуторян
(Л. Ф. Купіна
(кандидатська
дисертація);
академік
НАПрН України О. М. Костенко (Ю. М. Жмур (кандидатська
дисертація);
член-кореспондент
НАПрН України
Н. М. Пархоменко (Р. Д. Ляшенко (кандидатська дисертація);
академік УАПН В. Д. Бабкін (О. С. Дьоміна (кандидатська
дисертація);
академік
НАПрН
України
О. М. Костенко
(В. Н. Кубальський (кандидатська дисертація) та ін.
Співробітники Університету здійснювали захист своїх
дисертацій у спеціалізованій вченій раді Інституту з політичних
наук. Цю вчену раду по захисту кандидатських і докторських
дисертацій з політичних наук нині очолює випускник
Університету доктор політичних наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України В. П. Горбатенко, а вченим секретарем є
кандидат політичних наук М. Д. Ходаківський.
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У названій спеціалізованій вченій раді Інституту професор
О. В. Бабкіна захистила докторську дисертацію, опонував яку
професор В. Н. Денисов. Путівку в життя у цій раді отримав і
доктор політичних наук І. М. Варзар [7, с. 203]. Під науковим
керівництвом В. П. Горбатенка були підготовлені і успішно
захищені кандидатські дисертації О. М. Кукуруз, Н. М. Жабінець,
С. С. Бульбенюк, О. П. Дубаса (кандидатська і докторська
дисертації). Член-кореспондент НАПрН України І. О. Кресіна
підготувала кандитатів політичних наук О. О. Морозову і
О. М. Чижову. Професор О. В. Бабкіна – М. А. Остапенко,
Ю. І. Волощук.
Нещодавно у спецраді Інституту дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук захистили
випускники факультету П. С. Корнієнко і Б. В. Островська.
На «вдосконалення теоретико-методологічного рівня історикоправових досліджень спрямовується передусім і діяльність
Міжнародної асоціації істориків права (президент асоціації О. Н. Ярмиш, віцепрезидент- І. Б. Усенко)» [7, c.72]. Членом МАІП є
і автор цих рядків. У червні 2013 р. співорганізаторами
XXVIII Міжнародної історико-правової конференції на тему
«Людиноцентристський вимір в історії права, держави і
юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності
М.П. Драгоманова» поряд з іншими установами виступав Інститут
держави і права імені В. М. Корецького і НПУ імені
М. П. Драгоманова. За результатами роботи конференції
Університетом були видані відповідні матеріали, хоча, на жаль, і
дуже обмеженим накладом [8].
Інститут держави і права виступає престижним стейкхолдером
для випускників Університету. Наукову діяльність у ньому
здійснювали і здійснюють випускники різних років, серед яких
доктори наук, професори В. П. Горбатенко, Н. М. Пархоменко
(член-кореспондент НАПрН України), кандитати наук та наукові
співробітники І. К. Омельченко, А. С. Нерсесян, В. М. Максимов,
М. Д. Ходаківський,
В. Н. Кубальський,
С. В. Максимова,
О. М. Кукуруз та ін.
З часу набрання чинності законодавства про підготовку
докторів філософії у галузі права дедалі актуальнішою стає
співпраця Інституту та Університету щодо прийняття на
стажування та підвищення кваліфікації наукових співробітників
Інституту та забезпечення педагогічною практикою аспірантів
Інституту. У межах академічної мобільності планується надавати
можливість аспірантам Інституту слухати лекції, складати іспити
разом з аспірантами факультету тощо.
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На завершення наведу думку стосовно співпраці Інституту
держави і права імені В. М. Корецького та Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – директора
Інституту, академіка Ю. С. Шемшученка: «Наш Інститут тривалий
час підтримує тісні творчі зв’язки з Національним педагогічним
університетом імені М. П. Драгоманова, – підкреслює Юрій
Сергійович, – а я з ректором цього вишу, моїм земляком із
Конотопщини, членом-кореспондентом НАН України Віктором
Петровичем Андрущенком і директором Інституту політології та
права цього Університету, професором Богданом Івановичем
Андрусишиним» [10, c. 104-105]. Далі він пише: «Починаючи з
2020-го року, між Інститутом та факультетом політології і права
НПУ імені М. П. Драгоманова діє договір про співробітництво в
галузі юридичної науки і освіти. Згідно з цим договором науковці
Інституту всебічно сприяють забезпеченню навчального процесу
на факультеті політології і права – викладають авторські навчальні
курси, проводять майстер-класи, працюють головами та членами
державних екзаменаційних комісій, рецензують бакалаврські та
магістерські роботи студентів. Своєю чергою, викладачі
факультету беруть активну участь у наукових заходах та
дослідженнях Інституту, проходять стажування у його відділах»
[11, с. 595].
Підкреслимо, що вся багатогранна співпраця Інституту
держави і права імені В. М. Корецького і Драгоманівського
університету здійснюється за безпосередньої участі і під
керівництвом Ю. С. Шемшученка, завдяки творчій, діловій і
демократичній атмосфері, яка панує в Інституті.
А ще Юрій Сергійович блискучий шахіст. Він є постійним
головним суддею щорічного шахового турніру на кубок ректора
НПУ імені М. П. Драгоманова.
У перспективі нашої спільної співпраці бачиться робота по
активізації діяльності Університету та Інституту, спрямованої на
оптимізацію навчального процесу, підвищення його виховної ролі,
органічної єдності правової і політичної науки й освіти,
формування правничо-політичної свідомості студентів, викладачів
і практичних працівників.
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Організація юридичної науки і освіти в Україні
і світі: історичний досвід, сучасний стан та
майбутні перспективи
J. Machovenko
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(Lietuva)

universitetas

TEISĖS ISTORIJOS IR TEISĖS TEORIJOS SUSILIEJIMO
PERSPEKTYVA: VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS
FAKULTETO PATIRTIS
Анотація. Стаття професора кафедри публічного права
Вільнюського університету, доктора суспільних наук Є. Г. Маховенка
має назву «Перспектива злиття історії права та теорії права: досвід
юридичного факультету Вільнюського університету». Праця по-своєму
продовжує опубліковану в збірці нашої Х конференції статтю професора
під заголовком «Місце історії права в правовому дискурсі: досвід
юридичного
факультету
Вільнюського
університету»
[7].
Університетські програми викладання юридичних предметів весь час
змінюються, з’являються нові курси, а інші зникають. Водночас теорія
та історія права наче «неприступні фортеці» зберігають свою
стабільність. Автор пропонує замислитись над питанням, наскільки
обґрунтованим є розмежування теорії та історії права як наук і
навчальних дисциплін. Чи є таке розмежування об’єктивно необхідним,
чи лише вказує на стереотипи нашого мислення, насаджені під впливом
юридичного позитивізму? Як вбачається зі статті, автор схиляється
до останньої тези. Ним робиться огляд основних підручників з історії
права, які видано у незалежній Литві, і які характеризують певні віхи
розвитку методології науки. Вказується на тривалу інерцію
позитивістських підходів і загалом консервативний характер
підручників, виданих у 1990-х рр. та в 2002 р. Водночас відзначається,
що у 2005 році на юридичному факультеті Вільнюського університету
було створено Центр вивчення історії права, відокремлені до цього курси
історії права Литви та зарубіжних країн було об’єднано, а парадигмою
історико-правової науки було проголошено вчення Г. Дж. Бермана про
західну традицію права, зі значним опертям на методологію
соціологічної юриспруденції. Відповідні зміни відображено у підручнику з
історії права, який побачив світ у 2006 р. Оскільки право відтепер не
зводиться лише до нації та держави, а розглядається як
загальносуспільний фундамент, то основою для структурування курсу і
періодизації історії права слугує не розвиток державних інститутів
Литви, а історія правових ідей та концепцій. За цих обставин
зникають фундаментальні відмінності теорії та історії права, оскільки
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остання стає свого роду ретроспективою першої. Що стосується самої
теорії права, то вона в незалежній Литві спершу поступово відмовилася
від претензій на універсальність з усталенням її розуміння як
національної теорії, що відиває насамперед реалії правової системи
Литви. Утім, із переведенням на нові концептуальні рейки історії
права, стає зрозумілим, що теорія права є лише викладом поточного
стану правової системи, розвиток якої є неперервним рухом. У останні
роки вченими факультету робляться ще серйозніші кроки для подальшої
інтеграції обидвох навчальних курсів і обрій їх остаточного злиття вже
видається цілком осяжним.
Ключові слова: історія права, теорія права, західна традиція
права, юридичний позитивізм, право Литви.
Visuotinai žinoma, kad teisės moksle vyksta tiek diferenciacijos,
tiek ir integracijos procesai. Teisės mokslo šakos suskyla ir susilieja.
Nuo tebeegzistuojančių teisės mokslo šakų atsiskyrusios dalys
susijungia į naujas šakas. Suskirstant ir sujungiant medžiagą, studijų
programoje atsiranda naujų dalykų, kartu dingsta dalis prieš tai
egzistavusiųjų. Besikeičiančioje teisės mokslo ir teisės studijų sistemoje
teisės istorija ir teisės teorija atrodo kaip nekintami branduoliai,
„tvirtovės“, kurių atskirumas ir savarankiškumas seniai nusistovėjo ir
nekvestionuojamas tyrėjų. Daug teisininkų kartų studijavo ir
tebestudijuoja teisės teoriją ir teisės istoriją kaip atskirus studijų
dalykus, priprato, kad šie dalykai yra stabilūs, iš jų nekyla naujų
dalykų ir jie patys su nieko nesijungia. Yra įprasta manyti, kad teisės
istorija ir teisės teorija skiriasi savo objektu ir metodais, o suskirstymas
į du studijų dalykus palengvina jų dėstymą ir medžiagos perpratimą
studentų. Ar neatėjo laikas susimąstyti kiek pagrįstas ir būtinas yra šių
dviejų mokslų ir dviejų studijų dalykų autonominis egzistavimas
mokslo ir studijų globalizavimosi ir spartaus vystymosi sąlygomis?
Kuo grindžiamas teisės istorijos ir teisės teorijos mokslų atskirumas –
objektyviais veiksniais ar mūsų mąstymo stereotipais? Kiek atitinka
teisės studijų uždavinius dviejų minėtų dalykų autonomija?
Šie klausimai kyla pirmiausia matant esminius pokyčius, įvykusius
teisės istorijos moksle ir atitinkame studijų dalyke per pastaruosius du
dešimtmečius. Ilgą laiką teisės istorija buvo struktūruota chronologiniu
ir geografiniu principu. Teisininkai buvo pripratę tyrinėti, dėstyti ir
studijuoti Lietuvos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų kraštų teisę nuo
atsiradimo iki mūsų dienų. Mokslininkai pasirinkdavo tam tikrą
(dažnai gana siaurą) specializaciją, o studijų poreikiams tenkinti buvo
sukurti du dalykai: būtinos žinios apie nacionalinės teisės vystymąsi
buvo išskiriamos ir pateikiamos kaip Lietuvos teisės istorijos dalykas, o
minimaliai pakankama informacija apie kitų kraštų teisės raidą buvo
sujungta į Užsienio teisės istorijos studijų dalyką. 2002 m. išleisti
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Lietuvos teisės istorijos [1] ir Užsienio teisės istorijos vadovėliai [2]
akumuliavo ir koncentruotu pavidalu pateikė akademinei visuomenei
teisės istorijos mokslo pasiekimus, pristatė jo aktualią būklę, tačiau
metodologiniu požiūriu nieko nesiskyrė nuo 1997–1998 m. vadovėlių
[3, 4], o pastarieji rėmėsi teisiniu pozityvizmu ir siūlė visuomenei labai
konservatyvią teisės viziją. Iš vienos pusės tai buvo šių dviejų teisės
istorijos mokslo šakų ir studijų dalykų raidos kulminacija. Iš kitos
pusės nacionalinės teisės istorija ir užsienio teisės istorija į XXI amžių
įžengė išgyvendamos rimtą krizę.
Išsipildė neigiamas scenarijus, apie kurį perspėjo H. J. Bermanas –
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. H. J. Bermanas parodė ir išeitį –
būtina vengti teisės siaurinimo iki kokiam nors darbui atlikti reikalingų
techninių įgūdžių, teisės atskyrimo nuo istorijos, visos teisės
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 [5, p. 12].
Vilniaus universitete 2005 m. Lietuvos teisės istorijos ir Užsienio
teisės istorijos studijų dalykai buvo sujungti į konsoliduotą Teisės
istorijos kursą, o mokslo tiriamajam darbui dirbti 2009 m. buvo įsteigtas
Teisės istorijos mokslo centras (iki 2016 m. vadintas Teisės istorijos
institutu). H. J. Bermano mokymas apie Vakarų teisės tradiciją buvo
pasirinktas ir įtvirtintas kaip teisės istorijos mokslo paradigma.
Pasinaudojus sociologine teisės samprata, pavyko išvesti teisę iš
visuomenės ir parodyti jos augimą dar prieš atsirandant valstybei, 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 šakos, nei studijų dalyko tradicinių pavadinimų,
kuriuose liko žodžiai „teisės istorija“. 2013 m. pasirodęs Teisės istorijos
vadovėlis [6] buvo pirmoji Lietuvoje integruota (Lietuvos ir užsienio)
teisės retrospektyva, pateikta remiantis kokybinio teisės augimo,
istorinių teisės tipų kaitos ir teisinės sistemos posistemių sąveikos
vizija.
Ankstesnėje publikacijoje [7] konstatuota, kad jau pavyko
„atitraukti“ teisės istoriją nuo bendrosios istorijos, kuri iš esmės yra
nacionalinė (tautos ar krašto istorija, susieta su konkrečiu
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valstybingumu ir periodizuota atsižvelgiant į to valstybingumo raidą)
ir padaryti ją transnacionaline (teisės kaip bendrojo socialinio
fenomeno) istorija. Buvo pažymėta, kad dėl „iliustravimo“ pavyzdžiais
iš nacionalinės teisės istorijos ir nuorodų į konkrečią teisę, ši vizija dar
netapo „grynąja“ teisės istorija. „Grynoji“ teisės istorija suprantama
kaip vientisas nepertraukiamas procesas, neturintis spragų ir
nežinantis pertraukų, turintis pradžią, bet dar neturintis pabaigos. Šis
procesas aprašomas nepateikiant nei datų, nei vietovardžių, nei
asmenvardžių, neišvardijant įstatymų ar rinkinių, t. y. nesiejant su
konkrečiomis tautomis, kraštais ir laikotarpiais. Tai 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. Taip
interpretuojant teisės istoriją, išnyksta esminiai teisės istorijos ir teisės
teorijos skirtumai. Teisės istorija prisideda prie teisės teorijos kaip tų
„teorinių“ teisės sąvokų, institutų, koncepcijų retrospektyva, o teisės
teorija prisijungia prie teisės istorijos kaip to vientiso nepertraukiamo
vystymosi proceso dabartis, aktuali būklė.
Prieš tris metus šis idealas atrodė sunkiai pasiekiamas, tolimos
perspektyvos dalykas. Dabar jis yra gerokai priartėjęs, jau turime
apčiuopiamų rezultatų.
Visų pirma, pavyko nutraukti neigiamą teisės teorijos mokslo
raidos tendenciją, kai šis mokslas vis labiau prarasdavo bendrąjį
pobūdį ir pateikdavo, pavyzdžiui, ne abstrakčias ir universalias
įstatymo ir įstatymų leidybos bei teisėkūros definicijas, o jų nacionalinę
interpretaciją, vadinasi, tyrė ne teisę per se, o aktualią, mūsų valstybėje
galiojančią, teisę. Iki 2020 m. išleisti teisės teorijos vadovėliai [8, 9, 10,
11, 12] aiškiai parodė, kad teisės teorija įgijo daug nacionalinio teisės
mokslo, orientuoto į Lietuvos teisinės sistemos realijas, bruožų. Be to,
šiuose vadovėliuose pastebima pernelyg didelė teisinio pozityvizmo
įtaka teisės teorijos mokslui. 2020 m. pasirodęs Teisės teorijos vadovėlis
[13] yra pirmas, kuriame įtvirtinti visi pagrindiniai teisės istorijos, kaip
ją interpretavo H. J. Bermanas, bruožai. Kaip ir prieš tai išleistas naujas
(2019 m.) Teisės istorijos vadovėlis [14], „Teisės teorija“ grindžiama
nuostatomis, kad istorija yra teisės augimas, kopimas į aukštumas,
vykstantis
teisinių
sistemų
pliuralizmo,
koegzistavimo,
bendradarbiavimo ir konkuravimo sąlygomis dėl pokyčių visuomenėje,
taip pat dėl vidinių teisinės sistemos egzistavimo dėsnių. Tas augimas
buvo, yra dabar ir bus ateityje tol, kol egzistuos pati teisė, nes istorija
yra teisės savybė. Teisės teorija perėmė iš teisės istorijos teisės tipų kaitos
viziją, pagal kurią teisė kildinama iš visuomenės, o visuomenė, kartą
sukūrusi teisę, jos jau nebepraranda, nuolat atnaujina siekdama vis
platesnės lygybės – nuo pirmykštės lygybės (kai elgesio taisyklės yra
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bendros visiems genties, valsčiaus bendruomenės ar kito kolektyvo
nariams), luominės lygybės (kai normos yra bendros visiems tam tikro
luomo nariams), prie pilietinės lygybės (kai teisės normos yra bendros
visiems tam tikros valstybės piliečiams) ir visuotinės lygybės (kai teisės
normos yra bendros visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų
pilietybės). 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.
Visų antra, dichotomija „galiojusioji teisė – galiojančioji teisė“
nebeinterpretuojama kaip „mirusioji (nebeegzistuojančioji) teisė –
gyvoji (egzistuojančioji) teisė“. Dabar ir teisės teorijoje įtvirtinta
nuostata, kad galiojusioji teisė yra ankstesnė tos pačios gyvosios teisės
būklė. Kartą sukurti konkretūs teisiniai mechanizmai neprarandami, jie
nuolat atnaujinami, o nebereikalingi šalinami iš apyvartos, bet lieka
kaip atsarginiai – prireikus juos galima atkurti (tuo pačiu pavidalu ar
modernizavus) – jų „taupyklė“ yra nieko nepamirštantis ir viską
saugantis teisės mokslas. Tarp teisės istorijos ir teisės teorijos nebėra
priešpriešos ta prasme, kad jų objektas iš esmės yra tas pats – teisė, tik
vienais atvejais teisė tiriama perspektyviuoju požiūriu (numatomas
teisės augimas, apibrėžiami pageidautini rezultatai, nustatomi siektini
idealai), kitais – aktualiuoju (dabartinė teisės padėtis kaip to augimo
rezultatas), trečiais – retrospektyviuoju požiūriu (genezė, ankstesnė
situacija, raidos dėsningumai ir tendencijos). Vienu metu rengiant
Teisės istorijos ir Teisės teorijos vadovėlius, pirmą kartą atsirado ir
buvo panaudota galimybė racionaliau paskirstyti medžiagą –
pavyzdžiui, 2013 m. Teisės istorijos vadovėlyje pateikta informacija
apie teisinę sistemą ir funkcines teisinės sistemos posistemes, teisės
tradiciją, Vakarų teisės tradiciją, Vakarų teisės tradicijos atmainas
(romanų-germanų ir anglosaksų) dabar perkelta į Teisės teorijos
vadovėlį, kuriame taip pat rasta vietos teisės genezės problematikai, o
Teisės istorijos vadovėlyje praplėsta ir sustiprinta teisinės valstybės ir
pilietinės visuomenės pamatų analizė. Riba tarp teisės istorijos ir teisės
teorijos vis labiau darosi sąlygine, ir medžiaga nagrinėjama ten, kur tai
būtų naudingiau skaitytojams. Svarbu teikti medžiagą ne pagal dirbtinį
kriterijų „istorinė / teorinė medžiaga“, o nuosekliai ir nepertraukiamai.
Būtina stengtis, kad kiekvienas naujas klausimas būtų susijęs su jau
aptartaisiais, kiekviena nauja sąvoka būtų kildinama iš anksčiau
perprastųjų. Reikia laikytis kiekvieno instituto atsiradimo nuoseklumo,
paisyti jo vietos bendrajame teisės raidos procese.
Žinoma, teisės istorija ir teisės teorija dar nėra susiliejusios į vieną
mokslo šaką ir vieną studijų dalyką, bet 2019–2020 m. žengėme
ryžtingus žingsnius ta kryptimi. Tikimės, kad šie darbai prisidės prie
kitų teisės mokslo šakų pažangos ir studijų kokybės, užtikrins
kūrybingos ir nuolat tobulėjančios asmenybės, žmogaus, gyvenančio
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visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas,
tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė,
ugdymą, padės apsaugoti bendras vertybes, kuriomis grindžiama
Europos Sąjunga.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ
ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
В ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Динамічні зміни, які відбуваються у сучасному житті,
переорієнтація українського суспільства на загальнолюдські
цінності зумовлюють, своєю чергою, переосмислення багатьох
явищ суспільно-правового життя. Право як важливий феномен
суспільної реальності впливає на усі сфери життєдіяльності
людини, визначає спрямованість державної політики, відбиває
правовий статус людини, ступінь її залучення до правової сфери
суспільства. Саме тому від розуміння права, його ролі і значущості
не лише як регулятора суспільних відносин, а й як важливого та
невід’ємного атрибута людської діяльності, що виконує
«людинотворчу» функцію, сприяє самореалізації особистості,
створює для неї реальні умови бути «правовою особою», залежить
ефективність правової політики сучасної держави.
Усвідомлення правознавцями питань праворозуміння стали
наслідком інтенсивних спроб пошуку розв’язання проблеми
сутності та призначення права в умовах сьогодення. Поява
численних концепцій розуміння права підтвердила той факт, що
основні зусилля вчених зосередженні на виявленні основних
ознак права, розкритті аксіологічного, антропологічного,
феноменологічного змісту права. Їх теоретична значущість
полягає в можливості визначення природи права, генезису його
різних історичних типів, а також здатності диференціювати право
від неправових регуляторів суспільних відносин. Крім цього,
основні концептуальні питання праворозуміння нерозривно
пов’язані з тенденціями розвитку сучасної юридичної науки і,
безумовно, впливають на зміст та спрямованість юридичної
практики. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що
науково-правова категорія праворозуміння володіє не тільки
теоретичною, але і прикладною цінністю, оскільки здійснює
безпосередній вплив на формування і розвиток таких структурних
елементів правової системи як правові норми та принципи,
правові інститути, процеси правотворення, правореалізацію тощо
[1, с. 32].
Такий багатоаспектний підхід до права спрямований на
дослідження глибинних основ взаємодії людини і права у сфері
суспільно-правового життя. Саме тому, метою дослідження є
розкриття перспектив діяльнісного підходу до права, його
практичної спрямованості у розвитку юридичної науки та
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гуманізації юридичної практики, у першу чергу, через діяльність
людини.
Право має втілювати найважливіші цінності людського буття.
Діяльнісний підхід до проблем сучасного права нерозривно
пов’язаний з антропологізацією юридичної науки та практики.
Оскільки правознавство, як практична наука, за своєю природою
вимагає визначеності, то на цьому рівні не тільки можливі, а й
необхідні методологічні аспекти визначення права, які, не
претендуючи на універсальність, слугували би певним орієнтиром
для практичної юридичної діяльності [2, с. 19].
Безперечно,
будь-яке
наукове
пізнання
може
бути
охарактеризоване як завершене у певному сенсі, але не слід
забувати, що свою повноцінність теорія набуває лише тоді, коли
вона застосовується до актуальних питань практичного життя.
Право не зможе стати значущим чинником упорядкування
суспільних відносин, поки юридична наука, усі її галузі та
напрями відповідно до особливостей свого предмета не стануть
чутливими до реальних суспільних проблем, передусім інтересів
громадянського суспільства.
Юриспруденція, як і будь-яка інша соціальна наука, не може
бути пасивним відображенням дійсності, вона повинна
досліджувати її з точки зору як сущого, так і з позицій належного,
того, якою вона (правова дійсність) є та водночас може й повинна
бути.
Важливо
лише,
щоб
компонент
належності
у
праворозумінні, який завжди містить певний «метафізичний
компонент», не перешкоджав прикладній значущості та
соціальній ефективності правового регулювання [3, с. 139].
На нашу думку, з позицій сучасного стану правової науки
запровадження діяльнісного підходу в національну правову
систему
передбачає
насамперед
висвітлення
правової
проблематики у контексті суспільства в цілому, а не лише його
державно-владної організації, що тільки допоможе створити
можливості для повнішого функціонування всіх структурних
елементів цієї системи. Тому для досягнення соціально значущого
результату в системі правового регулювання стають важливими не
лише норми права як зразки поведінки, а й відповідні процедури
та процес реалізації правових норм, який не повинен відриватися
від них, а також їх змісту [4, с. 35].
В умовах сьогодення право повинно розглядатися як продукт
суспільства, насамперед взаємовідносин між соціалізованими
індивідами, які набувають загальної значимості зі всіма їх
публічно-владними атрибутами. Для цього зміст поняття права
має бути поширеним не лише за межі «наказу держави», а й
сукупності норм права як лише потенційних, хоча й
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загальнообов’язкових, правил поведінки в напрямі врахування
певних ненормативних (діяльнісних) аспектів, які є необхідними
складниками реалізації правових норм, розуміння права як
специфічної соціальної реальності [5, с. 24].
На думку В. І. Андрейцева, значна частина правничих
наукових досліджень зумовлена специфікою діяльності
окремих правових інституцій та правоохоронних органів,
створенням галузевих закладів вищої освіти, що продукуют ь
науковий аналіз такої діяльності у різних сферах
забезпечення прав і свобод громадян [6, с. 38].
Тому на сучасному етапі розвитку юридичної науки видається
доцільним
використовувати
не
окремо
взятий
підхід
(аксіологічний,
антропологічний,
діяльнісний,
системний,
феноменологічний, функціональний та інші) до дослідження
правової дійсності, а їх певну сукупність, що сприятиме
вирішенню різнопланових дослідницьких проблем.
Водночас привертає увагу діяльнісний підхід, застосування
якого
поряд
із
системним,
функціональним,
іншими
перевіреними практикою підходами, виявляється значною мірою
актуальним, ефективним, особливо у поєднанні з іншими
методологічними прийомами, таким, що дозволяє проникнути у
глибину сутнісних властивостей правового явища [7, с. 35].
Поняття «діяльнісний підхід» у широкому розумінні означає,
що в основу методології досліджень правових явищ покладено
категорію «діяльність» як специфічну форму суспільного буття
людей, яка полягає у цілеспрямованому перетворенні природної
та соціальної дійсності. Такий специфічний характер діяльності
дає змогу її суб’єкту вийти за межі будь-якої ситуації, вписуючи
діяльність у широкий контекст суспільно-правового буття.
Отже, враховуючи великий спектр можливостей застосування
діяльнісного підходу як «методологічного інструментарію» в
контексті дослідження державно-правової дійсності, вважаємо за
необхідне
його
включити
до
структури
методології
юриспруденції. Він є комплексною стратегією вивчення предмета
сучасного правознавства, основним елементом якого є діяльнісний
метод (який передбачає вивчення всіх державно-правових явищ
через призму активної взаємодії суб’єкта з об’єктом), що
застосовується у поєднанні з іншими загальнонауковими та
спеціальнонауковими методами. Особливою цінністю цього
методологічного підходу є те, що він дозволяє зосереджуватися не
тільки на праві, але й вивчати його оточення, за допомогою чого
право занурюється в історію та соціум і являє собою
невідокремлену частину суспільства. Його впровадження
44

дозволить розширити рамки методологічного плюралізму, якого
так потребує сучасна юридична наука.
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Н. В. Артикуца
(Київ)

ЮРИДИЧНЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО ТА ЮРИДИЧНА
ЛІНГВІСТИКА У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ
ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ І
ЗАКОНОПРОЄКТУВАЛЬНИКІВ
Динамічний розвиток, модернізація, оновлення змісту й форм
юридичної науки й освіти в сучасній Україні обумовлені багатьма
факторами, серед яких визначальними є: прагнення України
утвердити себе як самостійна і незалежна, соціальна,
демократична, правова держава, в якій визнається і діє принцип
верховенства права; обрання Україною євроінтеграційного курсу
та його реалізація в низці реформ, що охоплюють різноманітні
сфери суспільного життя; поява і врахування нових суспільних
потреб (державно-правових, політичних, економічних, науковотехнічних, культурно-освітніх тощо) у підготовці правників на
рівні вищої школи та розширення спектру їх фахової підготовки і
майбутніх спеціалізацій; упровадження в юридичну діяльність
нових досягнень світової та вітчизняної науки, не лише правової в
усіх її розгалуженнях, але й суміжних із правом сфер
(інформаційних технологій, економіки, соціології, філософії,
політології, логіки, лінгвістики та ін.).
У сучасних умовах зміст фахової підготовки правника
ускладнюється і суттєво трансформується також під впливом таких
суспільно значущих і взаємопов‘язаних процесів, як розширення
сфер правового регулювання, формування нових галузей права і
відповідно законодавства, інтеграція і диференціація у розвитку
права, міждисциплінарність сучасного правового знання,
входження України в загальноєвропейський правовий та
академічно-освітній простір тощо.
Нині обсяг і якість професійних знань, умінь і практичних
навичок правників настільки розширився, що вимагає від усіх
суб‘єктів
освітнього
процесу
глибошої
методологічної,
дослідницької, аналітичної, практичної підготовки, спрямованої
на постійний пошук, здобуття та опанування нових знань, забезпечення необхідними орієнтирами, алгоритмами дій для
розв‘язання фахових проблем у найрізноманітніших ситуаціях.
А це можливо коли юридична наука і юридична освіта стають
нерозривними складниками сучасного навчального процесу.
«Академізація» вищої школи, за висловом академіка НАН України
Ю. С. Шемшученка, є важливим за сучасних умов фактором освітніх
інновацій, модернізації вищої освіти на принципово нових засадах
[1, 6]. Завдяки здобуткам академічної юридичної науки в Україні за
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останні десятиліття у навчальну підготовку правників упроваджено
чимало нових надзвичайно цінних наукових та енциклопедичних
джерел, науково-практичних розробок, електронних баз даних,
галузевих і міжгалузевих словників і довідників, науково-навчальних
посібників, підручників, методичних рекомендацій тощо.
Сучасну юридичну освіту в Україні неможливо уявити без
залучення до навчального процесу вагомого доробку вітчизняних
правознавців, сконцентрованого в «Юридичній енциклопедії» (у 6-ти
томах) (1998–2004), у «Великому енциклопедичному юридичному
словнику» (2012), в «Антології української юридичної думки» (у 10-т.)
(2002–2005), «Енциклопедії міжнародного права» (у 3-т.) (2014-2019)
та багатьох інших фундаментальних працях, підготовлених за
керівництва Ю. С. Шемшученка, керманича української
юридичної науки, епохальної особистості, з енциклопедичним
світоглядом, унікальним глибинним розумінням сутності права,
його історії, сучасних проблем і перспектив розвитку.
Актуальним питанням розвитку юридичної науки й освіти в
Україні присвячено також праці таких провідних правознавців, як:
Ю. Барабаш, Т. Гуменюк, С. Гусарєв, О. Копиленко, Н. Корчак,
М. Костицький,
Н. Онищенко,
А. Селіванов,
О. Скакун,
Р. Стефанчук, В. Тацій, І. Усенко, С. Шкарлет та ін.
Сучасна професійна підготовка правників у вищих навчальних
закладах, базуючись на засадничих наукових розробках, водночас має
бути максимально спрямована на майбутні фахові потреби, на
формування такого рівня професійної культури, компетентності,
творчості, який дозволить виконувати складні завдання у будь-якій
сфері правової діяльності (законодавчій, виконавчій, судовій, слідчорозшуковій, нотаріальній, науковій, освітній, експертній тощо).
Однією з найбільш складних та суспільно відповідальних є
сфера законотворчої та законодавчої діяльності. Вона вимагає від
усіх, хто бере участь у розробленні, написанні, експертизі та
ухваленні законів найвищого рівня професійної кваліфікації і
відповідної підготовки. У передмові до першого в Україні
монографічного видання «Законопроєктування» зазначено:
«широкий спектр непростих і обов’язкових властивостей, якими
має володіти закон, висуває, в свою чергу, відповідні вимоги до
законотворців, організації їх роботи та взаємодії» [2, 4]. Адже
традиційно законотворець (законопроєктувальник) в усіх країнах –
професіонал найвищого рівня, з високим рівнем спеціальної
підготовки, культури загальної та правової, з багаторічним досвідом та цінними практичними професійними навичками,
дослідницьким хистом, вмінням аналізувати, моделювати,
експериментувати в процесі пошуку найоптимальніших засобів
втілення думки та волевиявлення законодавця у формі правових
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приписів, прогнозувати читацьке розуміння і сприйняття норм
права. «Досягнення законодавчої досконалості має бути
пріоритетом держави» [3, 9] – це твердження акад. Копиленка є
вихідним і незаперечним для всіх цивілізованих країн світу, які
прагнуть забезпечити високу якість законодавчих актів шляхом
реалізації усіх необхідних для цього практичних заходів, зокрема
організації спеціальних освітніх структур (інституцій, комісій,
шкіл, центрів, лабораторій) для системної, комплексної, послідовної фахової підготовки законопроєктувальників, експертів
нормативно-правових актів (юристів і юрлінгвістів), редакторів і
перекладачів офіційних нормативних текстів. Прикладами таких
структур у світі є урядові (при парламентах та міністерствах) та
неурядові, комерційні на некомерційні організації , академічні та
освітні заклади, які
виконують дослідження у сфері
нормопроєктування, юридичної техніки, юридичної мови і термінології, організовують різноматнітні (включаючи онлайн-)
заходи та форми навчання, видають спеціальну літературу.
В аспекті підготовки нормопроєктувальників та юрлінгвістівекспертів цікавим для України є досвід Великої Британії («Інститут
поглиблених правничих студій Лондонського університету»
(«Legislative Drafting Course»), «Plain English Campaign» (з 1979),
«Plain Language Commission» (з 1994), «Plain Language Association
International» (нині) ; США «The Legal Writing Institute» (LWI) ,
Швеції «The Swedish Institute Department For Exchanges In
Education And Research», «The Institute For Further Education Of
Lawyer The Plain Swedish Group» (Швеція), ФРН (рекомендації
Федерального
Уряду
(Bundesregierung;
Bundeskabinett) з
нормотворчої техніки «Handbuch der Rechtsformlichkeit» (2008),
Франції – Парламентської служби з питань оцінки законодавства;
Польщі «Урядовий центр законопроєктування» (Rządowe Centrum
Legislacji) (з 2000 р. виконує функцію єдиного центру
законопроєктування в державі) та ін.
Оскільки кодифіковані акти «завжди в усьому світі покликані
бути оплотом стабільності та найвищої систематизаційної якості»
[4, с. 26], Р. Стефанчук та інші провідні правознавці наголошують
на необхідності відповідального ставлення до цієї проблеми та
реальних практичних діях щодо її вирішення. Адже «неправильне
використання як юридичних понять і юридичної мови, так і мовних правил і конструкцій в цілому, деколи приводить до юридичних казусів і колізій, може породити корупціогенні фактори та
створити умови для зловживання правом» [5, с. 275]. Ось чому
закон у цілому, як і всі його складові, включаючи окремі норми
права, мають бути бездоганними з погляду змісту й форми.
Створити такий закон – вище мистецтво, і досягти його можна
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лише тоді, коли «мова законів базується на законах мови» (за
влучним висловом проф. Йенса Бартельсона: «The Language of Law
and the Laws of Language”) [6].
Професор Н. Корчак у статті «Юридична наука в умовах
сучасних викликів і загроз» окреслює низку актуальних і болючих
проблем, які потребують пильної уваги з боку науковців:
«Змістовними складовими юридичної науки є правотворення та
правозастосування. Наразі в межах проведення тих чи інших
реформ змінюються пріоритети правового регулювання та
приймається безліч нормативно-правових актів. Більше того, це
породжує різноманітну юридичну термінологію, введення до
обігу понять оціночного характеру, виникнення колізій у
законодавстві тощо» [7, с. 219]. Для їх вирішення авторка пропонує
низку заходів і наголошує на необхідності «з’ясування особливостей функціонування понятійно-категоріального апарату сучасної
юридичної науки, визначення шляхів його впорядкування й
удосконалення» [там само, с. 220].
Допомогти у розв‘язанні численних мовно-термінологічних
проблем у сферах правотворчості і правозастосування покликані
дві нові науково-прикладні галузі міждисциплінарного характеру
– юридичне термінознавство і юридична лінгвістика, які будучи
сформованими як самостійні наукові напрями на межі ХХ–
ХХІ століть, майже одночасно були залучені до освітнього процесу
на рівні вищої школи, але на наш погляд, ще недостатньою мірою.
З 1998 року у навчальних програмах провідних закладів вищої
освіти, що готують правників, з’являються нові фахово зорієнтовані мовні дисципліни «Юридична термінологія», «Мова права»,
«Правнича
лінгвістика»
(Київський
університет
права,
Національний
університет
«Києво-Могилянська
академія»,
Академія адвокатури України, Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова та ін.). Нині є спеціалізовані
кафедри юридичної (правничої) лінгвістики, наприклад, у Луганському державному унiверситеті внутрiшнiх справ імені
Е. О. Дідоренка, Національному університеті внутрішніх справ
(Київ), що забезпечують опанування слухачами відповідних мовних дисциплін та організовують науково-практичні конференції з
проблем функціонування української мови в юриспруденції (з
2004 р.). Київський університет ім. Бориса Грінченка спільно з
Національною академією внутрішніх справ (Київ) також
проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію «На
перетині мови і права» (з 2016 р.). Мовно-термінологічні проблеми
сучасного законодавства стали предметом уваги з боку
правознавців і мовознавців на міжнародних конференціях
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(НаУКМА, 2011–2012 рр.), «Українська термінологія і сучасність»
Інституту української мови НАН України (з 1996 р.) та ін.
У «Термінологічному віснику» НАН України (2019) вміщено
оглядову працю «Юридичне термінознавство в Україні: сучасний
стан, основні напрями та перспективи розвитку» [8], у якій
узагальнено науковий доробок українських учених, визначено
пріоритетні напрями подальших досліджень та окреслено першочергові завдання у справі упорядкування, уніфікації та стандартизації термінології сучасного українського права та відповідно
законодавства.
Які ж можливості надає впровадження результатів наукових
досліджень сфери юридичного термінознавства та юридичної
лінгвістики
у
навчальну
підготовку
правників
та
законопроєктувальників?
Юридичне термінознавство – це інтегральна наука про
юридичний термін і термінологію (терміносистему) права, їхню
природу, структуру, склад, способи номінації правових понять і
категорій, різноманітні мовні параметри термінологічних
одиниць (історико-етимологічні, змістовні (семантичні), структурно-граматичні,
функційно-стилістичні,
парадигматичні
та
синтагматичні тощо.
Якщо оволодіння юридичною термінологією на рівні першої
юридичної освіти має на меті ознайомити із основами вчення про
юридичний термін і термінологію, сформувати цілісне наукове
уявлення про терміносистему сучасного права, її структуру, внутрішні
процеси розвитку та зовнішні чинники, що впливають на її
формування, та закріпити базові практичні навички роботи з термінами, необхідними для правильного вживання термінів у юридичних
документах та усному правничому мовленні, то на рівні
післядипломної освіти у формі поглибленої мовно-термінологічної
підготовки законопроєктувальників, експертів, юристів-лексикографів,
перекладачів і редакторів юридичної літератури можливості значно
вищі та максимально зорієнтовані на фахові потреби.
Українська юридична термінологія, що нині функціонує в
законодавстві, юридичній науці та практиці, складається з понад
150 тисяч термінологічних одиниць (з урахуванням сукупності
даних 128 загальноюридичних, галузевих і міжгалузевих
словників, виданих у ХХ та на початку ХХІ ст. в Україні), проте в
цілому українська юридична термінологія, на жаль, досі
належною мірою не інвентаризована, не упорядкована та не
уніфікована. Хоча нагальна потреба в цьому є, і численні
термінологічні проблеми в сучасному законодавстві, що негативно
впливають на правозастосування, ще чекають на своє науково
зважене і правильне вирішення. На наявні термінологічні
50

«девіації» у нормативних джерелах здебільшого привертають
увагу юристи у своїх фахових публікаціях та публічних виступах
(В. Атаманчук, П. Балтаджи, О. Батанов, О. Баулін, Є. Годованик,
О. Зайчук, О. Капліна, І. Козуб, В. Косович, О. Кушнарьова, М. Мінаєв, М. Паславський, Т. Подорожна, В. Радецька, В. Ротань,
І. Сердюк, Л. Синьова, Р. Стефанчук, М. Теплюк, А. Ткачук, З. Тростюк, В. Фатхутдінов, І. Усенко, Р. Хорольський, В. Шишкін,
І. Шутак та багато інших авторів).
Однак філологи також натрапляють на термінологічні
«відхилення», здійснюючи спостереження з культури офіційного
мовлення, та надають рекомендації щодо правильного
терміновживання (С. Головащук, К. Городенська, С. Єрмоленко,
В. Іващенко, П. Куляс, О. Пономарів, Б. Рицар, О. Сербенська,
Л. Симоненко, А. Токарська, Л. Туровська, О. Шаблій, Н. Яценко та ін.).
Зазначимо, що не завжди позиції правознавців і мовознавців
щодо правил українського термінотворення і терміновживання
збігаються, але потрібно вирішувати кожну проблему комплексно,
аналізувати і зважувати найважливіші параметри конкурентних
терміноодиниць, аби не зруйнувати усталені системні зв’язки, не
порушити точність, однозначність, ясність і зрозумілість нормативно-правового припису. У термінологічних рекомендаціях має бути
серйозне наукове підґрунтя для неупередженої оцінки параметрів
термінів та прогнозування результатів запровадження кожної
термінологічної «новації» з позицій її «неруйнівного» впливу на
правовий зміст норми, акта, законодавства в цілому.
Експеримент
з
уведення
до
законодавства
нового
термінопозначення (замість усталеного, проте «дефектного» або
недосконалого) в усі контексти чинного законодавства та
спостереження за наслідками цього крізь призму збереження
правового змісту, словотвірних, системних (парадигматичних і
синтагматичних)
зв’язків
термінів
(включаючи
похідні)
унеможливить внесення помилкових (хибних) рекомендацій та
«невдалих» стандартів щодо юридичних термінів. І це має бути
обов’язковою процедурою перед їх запровадженням.
Які ж термінологічні проблеми у сфері права є найбільш
актуальними та болючими? Це насамперед: порушення принципу
єдності термінології в чинному законодавстві (коли на позначення
одного і того ж поняття вживаються різні терміни (варіанти різних
типів, синоніми, дублети), зокрема термінологічні неузгодженості,
розбіжності у кодексах і законах; неправильні законодавчі дефініції або їх відсутність; зловживання малозрозумілими
іншомовними термінами з неприродною для української мови
фонемною і словотвірною структурою; неправильний добір
еквівалентного терміна у процесі перекладу іншомовного до51

кумента; термінологічні лакуни (прогалини); терміни із стилістичними конотаціями, що порушують вимогу стилістичної
нейтральності та коректності (застарілі, діалектні та рідко вживані
терміни, образні та розмовні слова, професіоналізми, жаргонізми);
невдалі авторські терміни, неприйнятні стандарти тощо.
З наявних термінологічних ресурсів української мови
(кодифіковані терміни, передтерміни, терміноїди, номенклатурні
назви, індивідуально-авторські утворення) законопроєктувальник
не завжди в змозі знайти оптимальний варіант термінологічного
позначення через недостатню обізнаність із основами загального і
юридичного
термінознавства,
відсутністю
навичок
термінологічної роботи, незнанням алгоритмів дій для роз’язання
термінологічних проблем, а інколи просто за браком додаткового
часу для такого дослідження.
Проте ці знання необхідні, і передані термінологами у
спеціалізованих курсах, лекціях, практикумах, тренінгах та
напрацьованих дидактичних матеріалах, дозволять правникам та
законопроєктувальникам
підвищити
фахово-лінгвістичну
компетентність до такого рівня, щоб якісно, об‘єктивно, на наукових засадах, виконувати складні, але важливі й актуальні для української правової науки, правотворчості і правозастосування
науково-прикладні завдання.
У сфері законотворення, під час роботи над змістом, структурою
і текстом законопроєкту, ці знання допоможуть: 1) здійснювати
оптимальний добір термінів для кодифікації у законах та інших
нормативно-правових актах на основі урахування цілісного
комплексу найважливіших характеристик термінів та їх зваженої
оцінки; 2) вибудовувати термінологічний апарат відповідно до призначення і змісту закону; 3) обґрунтовувати доцільність, логічність і
порядок розташування складу основних термінів; 4) надавати
визначення термінам без порушення правил законодавчих
дефініцій; 5) доречно вживати терміни в тексті закону, враховуючи
закони сполучуваності з іншими словами та типові дистрибуції;
6) знаходити автентичні національні відповідники до запозичених
термінів, заповнювати лакуни (поняттєві й термінологічні),
наближуючи
та
гармонізуючи
термінологічні
системи
законодавства України та ЄС.
У науковій сфері – 1) виявляти високий рівень фахової
ерудиції, вміння інтерпретувати термін із різних позицій
(походження (генеза), історія виникнення, перша фіксація
терміна, семантична еволюція, розкриття основного змісту й
усього семантичного обсягу терміна тощо); 2) диференціювати
нормативні та ненормативні слово- і терміновживання у
писемному та усному юридичному мовленні, вміти самостійно і
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кваліфіковано розв’язувати труднощі терміновживання, пов’язані
з тлумаченням, розмежуванням різних значень, написанням,
вимовою термінів; 3) за необхідності моделювати і створювати нові
терміни, термінологічні словосполучення й абревіатури на основі
продуктивних моделей і засобів національного термінотворення;
4) пропонувати україномовні відповідники для запозичених безеквівалентних понять і термінів у процесі міжмовної правової
комунікації; 5) здійснювати наукові дослідження термінологічних
систем різних галузей права та законодавства у синхронії та
діахронії із застосуванням методологічного інструментарію
юридичного
термінознавства;
6) розробляти
національні
стандарти юридичних термінів на основі синтезу досягнень
правничих наук з юридичним термінознавством і термінографічною практикою та з урахуванням міжнародного досвіду
стандартизації на рівні ЄС (вищий щабель термінологічної
компетентності правників).
У юридичній лексикографії – під час роботи над базами даних
термінів та юридичними словниками різних видів, володіння
термінознавчим інструментарієм необхідне, оскільки допоможе:
1) здійснювати лексикографічну інвентаризацію юридичної
термінології (складати реєстри термінів і термінологічних словосполучень (загальні, галузеві, міжгалузеві, за певними
параметрами), визначати порядок формування, склад і структуру
реєстру); 2) розробляти принципи побудови словникової статті
залежно від предметно-тематичної приналежності терміна, обсягу
поняття (родове, видове), призначення словника (граматична
конотація, наголос, етимологічна довідка, дефініція, ілюстративний текстовий матеріал, посилання на законодавчі та інші
джерела тощо); 3) кваліфіковано здійснювати упорядкування,
систематизацію та класифікацію термінологічних одиниць за
різними параметрами: сфера вживання; приналежність до певної
галузі права та законодавства; частотність вживання в
юридичному дискурсі; семантика, історія виникнення, спосіб
номінації, продуктивність / непродуктивність словотвірної моделі,
системні зв‘язки тощо); 4) у випадках багатозначності, омонімії,
паронімії,
синонімії
юридичних
термінів
вміти
чітко
розмежовувати ці явища у матеріалах словників; 5) укладати
різноманітні типи юридичних словників та надавати системний
лексикографічний опис термінів відповідно до типу і призначення
словника
(енциклопедичний,
тлумачний,
перекладний,
коментований, нормативний, загальноюридичний, галузевий тощо); 6) запобігти типовим помилкам і порушенням у
лексикографічній практиці.
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Як бачимо, юридичне термінознавство стане в пригоді усім,
хто працюватиме з термінологічним матеріалом на достатньо
високому професійному рівні.
Однак, як свідчить світовий досвід, ще більший потенціал для
глибинного і багатоаспектного вивчення правових категорій
містить юридична (правнича, правова) лінгвістика, значно
ширша і багатша за своїми можливостями науково-прикладна
міждисциплінарна сфера, покликана сприяти розвитку й удосконаленню самого права шляхом оптимального добору мовних
засобів для репрезентації правової думки у різних її формах (ідеї,
концепції, норми права, припису, оцінки, вимоги, рішення,
висновку тощо). Якщо юридичне термінознавство сфокусоване на
лексичному рівні правового дискурсу, то юридична лінгвістика
вивчає його фронтально, у різних функціонально-стильових
різновидах, на всіх мовних рівнях, у всьому розмаїтті юридичних
текстів та їх жанрів.
Цінний спільний доробок правознавців і мовознавців у царині
юридичної лінгвістики, що складає її науково-теоретичне,
методологічне та науково-практичне підґрунтя для подальших
розробок, уміщено у працях таких відомих зарубіжних і вітчизняних
учених, як: О. Александров, П. Балтаджи, Д. Баранник, Ж. Бержель,
Р. Бержерон, М. Брицин, М. Власенко, О. Газдошова, О. Галяшина,
Л. Гапонова, М. Голєв, Ж.-Р. де Гроот, Т. Губаєва, О. Доценко, Т.
Дудаш, Л. Еріксен, Ю. Зайцев, Л. Заморська, С. Зархіна, Н. Івакіна,
А. Іванова, О. Каленюк, Н. Калініна, В. Калюжна, Д. Касяненко, М.
Кац, Д. Керимов, Ж. Корню, О. Копиленко, І. Кочан, С. Кравченко,
А. Красницька, О. Красовська, О. Крюкова, Г. Ландквіст, П. Луньо,
Е. Мамедов, А. Марахова, Г. Миронова, Ф. Мюллер, Г. Онуфрієнко,
В. Отто, О. Піголкін, А. Подлех, Т. Подорожна, Ю. Прадід, П.
Сандріні, О. Сербенська, Б. Стецюк, А. Токарська, Г. Торнтон, З.
Тростюк, В. Туранін, І. Усенко, О. Ушаков, С. Хижняк, Дж. Холл,
А.Черданцев, Л. Чулінда, О. Шаблій, К. Шугріна, І. Шутак,
О. Юрчук та інших. Ці розробки охоплюють різноманітні аспекти
взаємодії мови і права: від філософсько-теоретичних та історичних до
конкретних прикладних завдань, пов’язаних із лексикою, граматикою,
стилістикою, синтаксисом, а також розробленням, редагуванням та
юридико-лінгвістичною експертизою правових текстів.
Нині основними напрямами юрислінгвістичних досліджень,
сформованими під впливом нагальних суспільно-правових потреб з
удосконалення засобів та інструментів державно-правової комунікації, є: законодавча (законопроєктна) лінгвістика, законодавча
стилістика, судова лінгвістика, юридичне термінознавство, юридична
термінографія, граматика права, лінгвоюристика, лінгвоекспер54

тологія,
документна
лінгвістика,
компаративна
юридична
лінгвістика, юридичне перекладознавство, юридична риторика та ін.
Правознавці розглядають проблеми мови і термінології права у
контексті категорій теорії та філософії права, а юридичну
лінгвістику – як складову юридичної техніки, наголошуючи на її
особливій ролі та
широких можливостях
практичного
застосування її здобутків у найрізноманітніших сферах правотворчості, правозастосування, юридичної науки й освіти. Зокрема,
законодавчу (законопроєктну) лінгвістику визначають як
«найважливіший елемент законодавчої техніки, що являє собою
сукупність правил законодавчого стилю, використання слів як
основних одиниць правової мови, а також правових штампів і
кліше (стійких словосполучень), юридичних понять, правових
абревіатур і законодавчої графіки» [9, с. 135].
Спеціальна поглиблена підготовка правників, нормопроєктувальників та експертів законопроєктів в «Українській школі
законотворчості» Інституту Верховної Ради України акумулює
корисні результати напрацювань представників різних напрямів та
застосовує їх у навчанні тих, хто зобов’язаний забезпечити високу
мовно-термінологічну якість сучасного українського законодавства і
відповідальний за це перед українським суспільством.
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JAK KSZTAŁCIĆ DOBRYCH PRAWNIKÓW
NA MIARĘ XXI w.?
Анотація. Стаття польського юриста, маґістра права
Б. Армкнехта «Як готувати добрих правників за мірками ХХІ ст.?»
присвячена розвитку юридичної професії в умовах тих стрімких змін,
яких зазнає світ у останні роки. Автор відзначає важливість та
фундаментальність класичних навичок, які завжди характеризували
юриста і сформували в очах суспільства певний архетип фахівця у цій
царині. Разом з тим є дискусійними питання, чи достатньо цього
сьогодні і, головне, що нас чекає в майбутньому. У статті наводиться
цікавий факт, що британський юрист і один з провідних діячів у сфері
комп’ютеризації надання юридичних послуг Р. Сасскінд у 2008 році
передрік завершення епохи юристів, яких мають повністю замінити
комп’ютери. У 2013 році він же дещо скоригував свою думку,
витворюючи образ правників майбутнього, які будуть підготовлені в
інший спосіб і зможуть ефективно використовувати у своїй роботі
новітні технології. Б. Армкнехт, окрім зазначеного, вказує на
важливість опанування юристами м’яких навичок (soft skills),
формування вузькоспеціалізованих професійних спільнот та всіляке
культивування правничого етосу не лише при безпосередньому
практикуванні професії, а й загалом у повсякденному побуті.
Ключові слова: правнича професія, глобалізація, комп’ютеризація,
м’які навички, правнича етика.
Pewien Profesor prawa, kiedyś powiedział mi, że dobry prawnik
to interpretacja – argumentacja – egzekucja… Uważam, że to jest
prawdziwe twierdzenie. Nie sposób prawidłowo stosować prawo bez
umiejętności jego interpretacji, właściwego odkodowywania norm
prawnych z przepisów, ale również urzeczywistniania tychże norm
prawnych. Zatem stosowanie prawa wymaga co najmniej
umiejętności znalezienia informacji, ustalenia i uzasadniania
swojego stanowiska oraz egzekwowania praw, w szczególności
swoich klientów. Te umiejętności są absolutnie fundamentalne, ale
czy wyłącznie konieczne do bycia dobrym prawnikiem na miarę
XXI w.?
W pierwszej kolejności należy zdefiniować pojęcie nie tylko
dobrego prawnika, ale w ogóle prawnika oraz przedmiotu jego zajęcia.
W dalszej kolejności zastanowienia wymaga kwestia określenia jakimi
atrybutami i o jakim charakterze ów prawnik powinien się
legitymować. W tym celu odpowiedzieć należy na pytanie kim
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prawnik ma być i jaką rolę ma pełnić w społeczeństwie oraz
gospodarce. Niemniej zaznaczyć należy, iż rozważania te ograniczyć
należy do swoistego rodzaju pryncypiów, które są wspólne dla
różnych systemów prawnych. Z wyrozumiałością, przyjąć należy
ograniczony zakres zgłoszonych w treści niniejszej publikacji
postulatów, w szczególności ze względu na charakter i ramy
objętościowego.
Prawnik, czyli kto?
Powszechnie mianem prawnika (lawyer), określana jest osoba,
która ukończyła studia prawnicze, nawet w sytuacji, gdy osoba taka w
późniejszych okresach nie wykonuje zawodu prawniczego [1], np.
sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, czy też
innego zależnego od systemu prawnego (np. w prawie brytyjskim
rozróżnia się profesjonalnego pełnomocnika procesowego: barrister,
solicitor, solicitor advocate, councel, advocate, czy attorney) [2]. Modele
kształcenia czy wykonywania zawodów prawniczych różnią się nie
tylko pomiędzy systemami prawnymi, czy kulturami prawnymi na
których są zbudowane, ale przede wszystkim ulegają zmianą w toku
ewolucji stosunków gospodarczych i politycznych, a co za tym idzie
również społecznych [3]. Tym słuszniejszy jest postulat o zmianę
modelu kształcenia w erze gospodarek otwartych na innowacje i
opartych na wiedzy. Niemniej na potrzeby niniejszej publikacji, przez
pojęcie prawnika rozumieć należy osobę praktykującą prawo, to jest
zawodowo biorącą udział w procesie stosowania lub tworzenia prawa.
Jaki prawnik powinien być?
Odpowiedź na tak zadane pytanie, będzie zależna od roli
prawnika, która ma on pełnić w społeczeństwie czy gospodarce.
Innymi przymiotami powinien legitymować się sędzia, oskarżyciel,
innymi obrońca, a jeszcze innymi w charakterze doradcy (np. radcy
prawnego). Jednak nawet bez podziału, czy identyfikacji funkcji
prawnika jednoznacznie stwierdzić można, że prawnik powinien
spełniać kryterialnie formalno-prawne, w szczególności związane z
jego wykształceniem oraz legitymować się odpowiednią postawą
moralną i etyczną [4, s. 157–158]. Zatem tworząc pewien etos prawnika,
wskazać należy na jego wykształcenie oraz nie tylko hołdowanie etyce,
ale
przede
wszystkim
przestrzeganie
obowiązków
moralnych [4, s. 158–159] nie wyłącznie tych wynikających z regulacji
korporacyjnych, np. kodeksów etyki [5].
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Czy tylko znajomość prawa?
W pierwszej kolejności należy skonkretyzować pojęcie prawa, ale
nie w znaczeniu semantycznym, a na potrzeby przedmiotowych
rozważań w ujęciu praktycznym, jako zbioru norm prawnych oraz
poza-prawnych i reguł, w tym reguł interpretacyjnych, a konkretniej
system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i
jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z
istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego
organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe
organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te
organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu [6].
Znajomość prawa, która prawnik powinien posiadać, można ująć
akademickim powiedzeniem, że dobry prawnik ma mieć głowę w
kodeksie, a nie kodeks w głowie. Powiedzenie to oznacza nie mniej nie
więcej, jak to, że od samej znajomości przepisów prawnych istotniejsze
są takie umiejętności jak: (1) umiejętność ustalenia właściwych norm
prawnych, (2) interpretacja przepisów prawnych, określanych mianem
wykładni, czy (3) dokonywanie subsumpcji. Wprowadza to prymat
zagadnień związanych ze stosowaniem prawa nad samą znajomością
„suchych” przepisów.
Ponadto dobry prawnik powinien nabyć wiedzę z zakresu nauk
„towarzyszących”, zwanych naukami pomocniczymi, które co do
zasady są funkcjonalnie powiązane z poszczególnymi dyscyplinami
prawa. Niemniej cześć nauk pomocniczych jest wspólna dla wszystkich
dziedzin prawa a są to chociażby informatyka prawnicza, czy
socjologia prawa [7].
Wszystkie powyżej wskazane umiejętności należą do tzw.
kompetencji twardych, tzn. oznaczają wiedzę i umiejętności potrzebne
do wykonywania określonej pracy [8]. Natomiast równie ważne, są
tzw. umiejętności miękkie (soft skills) [9], które oznaczają cechy
psychofizyczne i umiejętności społeczne pozwalające na wykorzystanie
wiedzy. Przykładami takich cech obok umiejętności pracy w grupie,
czy zaangażowaniem, zarządzaniem czasem, jest również chęć
pogłębiania wiedzy czy dążenia rozwoju oraz analityczne myślenie [9].
Niestety w toku kształcenia prawników, rozwijanie umiejętności
miękkich jest permanentnie pomijane.
Jakimi atrybutami prawnik powinien dysponować, aby być
dobrym prawnikiem na miarę XXI w.?
Wobec wyznań XXI w. dla świata prawniczego, w szczególności
wobec rozwoju technologicznego oraz zmiany stosunków społecznych,
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zmianie ulega również rola prawnika [10] w społeczeństwie oraz
gospodarce. Obecnie poza kompetencjami twardymi, szczególnie
wobec ułatwionego dostępu do wiedzy, bezspornie stają się
umiejętności miękkie, przede wszystkim w aspekcie szukania i
pogłębiania wiedzy oraz jej stosowaniu. Zatem archetyp dobrego
prawnika XXI w. powinien stanowić nie tylko odwzorowanie
dotychczasowego archetypu prawnika, ale powinien być uzupełniony
o umiejętności miękkie takie jak pracowitość umiejętność pracy w
grupie, analityczne myślenie, chęć nabywania nowych kompetencji
(rozwoju) [11].
Dlaczego?
Ponieważ
jest
to
spowodowane
zmieniającym się światem wokół nas i oczekiwaniami względem
prawników. Obecnie w dobie inflacji i prywatyzacji prawa, rozwoju
technologicznego, koniecznym staje się ukierunkowanie na specjacje w
obrębie prawa i wykorzystanie różnych kompetencji. Wymusza to
odejście od praktykowania prawa w sposób zindywidualizowany na
rzecz tworzenia zespołów prawników wyspecjalizowanych w różnych
dziedzinach oraz o różnych umiejętnościach miękkich, a także otwarcia
się przez prawników na wykorzystanie nowych technologii przy
świadczeniu pomocy prawnej.
Konkluzje
W obecnych czasach, prawnik powinien nie tylko legitymować się
odpowiednim wykształceniem i znajomością prawa oraz posiadać
odpowiednie narzędzia, które umożliwią mu prawidłowe stosowanie
prawa, ale przede wszystkim przyswoić odpowiednią hierarchię
wartości etycznych i moralnych. Ponadto, umiejętności prawnika
powinny zostać uzupełnione poprzez ciągłe poszukiwanie wiedzy i
rozwijanie się nie tylko w zakresie merytorycznym pod względem
wiedzy prawniczej, ale również nowych obszarów i wykorzystania
technologii w swojej codziennej pracy. W zmieniającym się otoczeniu,
społeczeństwo oraz gospodarka oczekują prawników specjalistów,
którzy będą posiadać odpowiednie kompetencje twarde i miękkie
pozwalające na zapewnienie właściwego poziomu stosowania prawa i
świadczenia pomocy prawnej. Niemniej, wobec braku wyraźnych
norm prawnych, to normy moralne powinny stanowić wyznacznik dla
każdego prawnika indywidualnie, czy posiada odpowiednie
kompetencje w danym obszarze, dyscyplinie prawnej, które
uprawniają go do wykonywania zawodu w danym obszarze albo jakie
powinien samodzielnie rozwinąć, aby rozpocząć praktykę w danym
obszarze.
R. Susskind w 2008 r., wróżył koniec prawników (stawiając
taką hipotezę) na rzecz technologii [10], jednak w 2013 r. niejako
zrewidował swój pogląd, tworząc obraz prawników przyszłości [12],
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którzy inaczej będą kształceni i którzy skutecznie potrafią
wykorzystywać technologię w swoje pracy. Wyrażam przekonanie, że
niniejsza publikacja stanie się przyczynkiem do głębszej dyskusji
zarówno w doktrynie ukraińskiej jak i polskiej.
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PRAWO, SPORT I FILOZOFIA PRAWA –
KRÓTKA REFLEKSJA NA TEMAT POSZUKIWANIA
WSPÓLNYCH PŁASZCZYZN
Анотація. Стаття докторанта Гданського університету
М. Страмського має назву «Право, спорт та філософія права –
короткий роздум про пошук спільної мови». Вихідною тезою автора є
згадка безсмертного вислову, що приписується давньоримському
юристові Цельсу: «право є мистецтвом того, що є добрим і
справедливим». Водночас добро і справедливість у сучасному праві іноді
складно знайти. Наукою, в якій активно розробляється моральна
проблематика права, є філософія права. Відповіді на одвічне питання про
те, чим є право, здебільшого поставали у парадигмі юснатуралізму або
позитивізму. Основною відмінністю цих течій, на думку автора, є те,
що в позитивізмі, який ставить на перше місце «установлене право»,
моральний базис права не визнається необхідним. Утім, як вбачається зі
змісту статті, автору є ближчими постулати юснатуралізму, і крізь
їх призму він намагається осмислити філософські засади спортивного
права (відповідній сфері правовідносин вченими Гданського університету
традиційно приділяється неабияка увага). На думку, М. Страмського,
прикладом моральних засад, які складають основу спортивного права, є
так званий принцип справедливої гри (fair play), який імплементовано у
численних юридичних інструментах відповідної царини.
Ключові слова: філософія права, спортивне право, позитивізм,
юснатуралізм, fair play.
Rzymski prawnik Celsus określał prawo jako sztukę tego co dobre i
słuszne [1]. W świecie nieustannie postępującej globalizacji coraz więcej
społecznych dziedzin życia jest regulowanych przez prawo. Powyższe
zjawisko jest nazywane procesem jurydyzacji [2]. Na skutek jurydyzacji
rozmaitych obszarów działalności człowieka bardzo często procesy
prawotwórcze tracą określoną jakość, ponieważ prawo ingeruje w
sposób znaczący w określoną rzeczywistość, niekiedy niepotrzebnie i
ze zbyt nadmierną ilością regulacji prawnych. Wyżej zarysowany
wpływ prawa na otaczającą nas rzeczywistość powoduje, że
ewentualne odnalezienie w prawie takich cech jak dobro i słuszność,
współcześnie w wielu przypadkach może rodzić trudności.
Dlatego też koniecznym wydaje się nieustanne odwoływanie do
rozmaitych nauk prawnych, które stanowią narzędzie do
poszukiwania i odkrywania prawa sprawiedliwego bądź poprawiania
jego jakości. Jedną z nauk prawnych, które w sposób znaczący
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wpływają na weryfikację prawa funkcjonującego w społeczeństwie, jest
filozofia prawa.
Zadaniem filozofii prawa jest odpowiedź na pytanie czym jest
prawo?, w jakim kierunku zmierza?, jakie wyraża idee i postulaty, czy
w końcu jakie są jego cele? Ponadto daje ona wskazówki do
interpretacji prawa [3]. Przy czym należy podkreślić, iż rozważania
dotyczące zagadnień filozoficzno-prawnych powstawały (i powstają)
zasadniczo na podstawie dorobku nurtu prawno-naturalnej (m. in.
Arystoteles, H. Grocjusz, L. Fuller, G. Radbruch, R. Dworkin) i
pozytywistycznej (m. in. J. Austin, H. Hart) koncepcji filozofii prawa,
których główną osią sporu jest rola prawa stanowionego. Bowiem
wedle pozytywizmu prawniczego prawo funkcjonuje w oparciu o
określone normy i reguły i co do zasady nie są konieczne jego związki z
moralnością. Natomiast zdaniem naturalistów oprócz prawa
stanowionego istnieje prawo wywodzące się wprost z natury człowieka
(Boga) i jego właściwego postępowania mającego bezpośredni związek
z kategoriami moralnymi [4].
Wspomniana wyżej moralność wydaje się szczególnie istotna w
kontekście ingerencji prawa w różne dziedziny życia. W ostatnich
kilkunastu
latach
można
zaobserwować
znaczący
wzrost
zainteresowania przedstawicieli nauki i praktyki prawa zagadnieniami
dotyczącymi związków prawa i sportu.
Prawo sportowe tworzy ogół norm i reguły sportowych z zakresu
współzawodnictwa sportowego, regulacje prywatno-prawne tworzone
przez organizacje sportowe (statuty, regulaminy, konstytucje) oraz
prawo powszechnie obowiązujące w dziedzinie sportu ustanowione
przez poszczególne państwa [5].
Złożony charakter norm prawno-sportowych, jak również
mieszanie się różnych porządków prawnych zarówno tych o
charakterze publiczno i prywatno-prawnych, jak i regulacji
wewnętrzno-organizacyjnych
obowiązujących
w
federacjach
sportowych, powoduje szereg trudności interpretacyjnych w obszarze
prawa sportowego. Dodatkowo należy podkreślić, iż z roku na rok
wzrasta zakres regulacji prawa sportowego w szerokim znaczeniu (np.
kontrakty sportowe, umowy sponsoringowe, regulacje dyscyplinarne
dotyczące sportowców, ochrona prawna wizerunku sportowców,
regulacje odnośnie transmisji sportowych itd.).
Jednym z głównych celów filozofii prawa jako nauki prawa jest
badanie związków prawa i moralności. Jej wykorzystanie wydaje się
pożądane również w kontekście prawa sportowego. Bowiem w prawie
sportowym można zaobserwować mieszanie się różnych systemów,
norm i porządków prawnych, co może powodować zaburzenie
hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązujących. Zarówno prawo
sportowe i filozofia prawa posiadają pewne podobne mechanizmy,
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które przy ich wykorzystaniu mogą we właściwy sposób ocenić daną
regulację prawną.
Jak wskazuje jeden z głównych przedstawicieli nurtu prawa
naturalnego Ronald Dworkin, system prawa składa się z reguł i
standardów, natomiast standardy dzielą się na zasady i polityki prawa.
Te ostatnie wskazują na pewne wymogi (wytyczne) polityczne,
ekonomiczne i społeczne, które powinien spełniać komplementarny
system prawa [6].
Wydaje się, iż podobną funkcję w prawie sportowym spełnia
zasada fair play. Jest to podstawowa zasada etycznego
współzawodnictwa sportowego, która polega przede wszystkim na
przestrzeganiu reguł poszczególnych dyscyplin sportowych. Stanowi
również jedną z głównych zasad ruchu olimpijskiego. Ponadto
funkcjonuje w statutach i regulaminach organizacji sportowych i jest
wykorzystywana w orzecznictwie sądów sportowych [7].
Filozofia prawa jest tą, spośród nauk prawnych, która zajmuje się
jakością i celowością określonych regulacji prawnych. Można odnieść
wrażenie, iż wartości podobne do naturalizmu prawniczego można
również zaobserwować w prawie sportowym, które zapisuje reguły
moralne w postaci zasady fair play.
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СУЧАСНА ЮРИДИЧНА НАУКА:
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УМОВАХ
ЦІННІСНО-ІДЕОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ
Наукова діяльність, так само як і будь-яка інша сфера відносин
в суспільстві завжди певною мірою залежить від соціального
запиту, який фактично ствердився або стверджується в рамках
відповідної ідеологічної системи та тих цінностей, які вона
конституює. Повною мірою це стосується і юридичної науки,
дослідження в межах якої не лише спрямовані на встановлення
об’єктивних закономірностей функціонування та розвитку її
конкретного предмета, а й значною мірою виконують функцію
«обслуговування» конкретної емпіричної реальності, у тому числі
«програмне замовлення» суб’єктів владних повноважень, які
потребують
відповідного
наукового
обґрунтування
впроваджуваних у суспільстві реформ. Зазначене підтверджується
історією розвитку політико-правових учень та доктрин, зміст яких
у більшості випадків був безпосередньо пов'язаний з
особливостями конкретної історичної епохи та тією системою
цінностей, яка була їй притаманна. До цього ще потрібно додати й
особливості світоглядної системи координат конкретного вченого
та його інтереси, які також впливають як на сам процес наукового
дослідження, так і на його кінцеві результати.
У зв’язку з цим юридична наука і, зокрема, теорія та філософія
права, протягом історії свого багатовікового розвитку розвивалися
у різних наукових напрямах, іноді діаметрально протилежних,
демонструючи тим самим надзвичайну доктринальну гнучкість.
Адже погляди на державу і право та пов’язані з ними політикоправові явища у різні історичні часи розвивалися на відповідних
філософсько-світоглядних засадах, а також у дусі окремих
наукових напрямів, започаткованих видатними філософами та
мислителями минулого, які у своїх працях унікально синтезували
та розвинули найзагальніші філософські опозиції, зокрема,
належного й сущого, матерії та духу тощо.
Втім, своєрідність нинішнього етапу розвитку юридичної
науки
в
умовах
глобального
утвердження
ліберальнодемократичних цінностей суспільного життя проявляє себе не
лише у тому, що відповідні політико-правові явища досліджуються
сьогодні з урахуванням фактично панівної у демократичних
суспільствах домінанти ліберальних цінностей, тобто у контексті
їх взаємозв’язку, взаємодії та взаємозалежності з такими
цінностями (наприклад, права і свободи особистості, верховенство
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права, вільне підприємництво, приватна власність тощо). На нашу
думку, основна особливість розвитку юридичної науки в умовах
утвердження лібералізму як глобальної ідеології, яка має
безумовне верховенство над будь-якими іншими ідеологіями та їх
концептами, полягає в тому, що сучасна правова доктрина все
більше відривається від глибинних філософсько-світоглядних,
морально-релігійних ідей та засад, спрямованих на забезпечення
нормального улаштування відносин у суспільстві. Тим самим
сучасна юридична наука поступово набуває якості своєрідної «речі
в собі», замкненої на дослідженні зовнішніх форм буття політикоправових явищ безвідносно до їх внутрішньої глибинної сутності,
складноорганізованої природи, сутнісного взаємозв’язку та
взаємозалежності з іншими соціальними феноменами, які
справляють нормативно-організуючий вплив на суспільство та
громадян.
Досліджуючи проблеми та перспективи розвитку української
правової науки, Л. Луць акцентує увагу на необхідності
нагального розв’язання проблеми депарадигмальності вітчизняної
правової науки, а саме: хаотичності наукових досліджень;
відсутності власних фундаментальних концепцій та запозичення у
зв’язку з цим парадигмальних позицій із зарубіжної правової
науки; браку сталих наукознавчих критеріїв, наукової методології
тощо. При цьому наголошується, що аналіз вітчизняної
юридичної літератури свідчить не лише про стан запозичення
елементів відповідних парадигм: правової держави, прав людини,
праворозуміння, верховенства права та ін., але й про відсутність
ґрунтовних, ретельно пророблених, скрупульозних наукових
оцінок щодо можливостей та особливостей їх застосування у
національній правовій системі. На її думку, в нинішніх умовах
спостерігається
також
заміна
власних
фундаментальних
концепцій науковими ідеологемами, що може бути загрозливим
для подальшого розвитку науки, створювати перешкоди для
реагування наукової спільноти на нові проблеми, які
потребуватимуть наукового дослідження та оцінок, створення
нових парадигм [1, с. 25].
Потрібно визнати, що посилення автономізації юридичної
науки, віра у самодостатність права як специфічної нормативної
системи та сподівання на те, що лише правовими засобами можна
забезпечити прогресивний розвиток суспільства і держави, багато
в чому і зумовлює той факт, що, зокрема, в сучасній Україні все ще
продовжує домінувати хибний постулат, згідно з яким прийняття
нових законів здатне забезпечити стабільно високий рівень
правопорядку в державі. Зокрема, за останні 20 років
реформування всіх важливих сфер та галузей суспільного життя в
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Україні набуло якості перманентного стану, оскільки жодна
вітчизняна реформа ще не досягла практичної реалізації тих цілей
і завдань, які були закладені в її обґрунтування та основу.
Внаслідок цього ми весь час бачимо, власне, не стільки конкретний
соціально корисний результат від впровадження тієї чи іншої
реформи, скільки постійну націленість на перманентне
реформування відповідної галузі.
Зазначене, своєю чергою, не могло не призвести до виникнення
так званої юридичної стагфляції або такого стану, в якому, з одного
боку, має місце постійне зростання кількості правових норм,
закріплених у нормативно-правових актах різної юридичної сили, а
з іншого – практичне здійснення громадянами своїх прав, свобод і
законних інтересів, їх охорона та захист майже не покращується, а в
деяких випадках навіть погіршується з тих чи інших причин. Як
наслідок, поступово втрачається довіра до права, яке у громадській
думці все більше перетворюється у знаряддя або засіб утвердження
волі та інтересів владної верхівки, посилення державного контролю
за суспільними процесами тощо.
Ліберально-демократична модель права, в основі якої перебуває
ідея про те, що саме право є найбільш ефективним засобом
забезпечення цивілізованих відносин між людьми, зазвичай активно
обґрунтовується сучасною юридичною наукою. Водночас таке
обґрунтування, як правило, здійснюється поза контекстом складної
соціальної природи права, його об’єктивного взаємозв’язку та
взаємозалежності з іншими не менш важливими соціальними
регуляторами, його суб’єктивного сприйняття з боку учасників
суспільних відносин, у діяннях яких воно практично реалізується.
Звичайно, слід погодитися, що право є обов’язковим та
необхідним
атрибутом
цивілізованого
життя
будь-якого
суспільства, проте його ефективність залежить, зокрема, від того,
наскільки в ньому і насамперед у загальнообов’язкових,
формально визначених нормах законодавства враховуються
відповідні соціальні закони або, як їх називає О. Костенко –
«закони соціальної природи» [2, с. 6-66]. У загальному розумінні
соціальні закони або закономірності суспільного життя можна
визначити
як
стабільно
та
систематично
відтворювані
взаємозв’язки (відносини) між соціальними явищами і процесами,
які існують, функціонують та розвиваються в межах чітко
визначених параметрів або умов. У вказаному контексті мова йде,
серед іншого, про закон соціальної наступності, закон
стратифікації
суспільства,
закон
цілісності
та
єдності
соціонормативного буття суспільства тощо.
Однією з основних особливостей будь-якого соціального закону є
те, що, на відміну від природних законів, їхнє невизнання або
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нехтування їх змістом не призводить до однозначних та, головне,
негайних негативних наслідків. Саме цей факт надає можливість будькому надто суб’єктивно тлумачити зміст відповідних соціальних
законів, маніпулювати ним та довільно змінювати його залежно від тих
чи інших обставин. Але це не означає і не повинно означати, що
соціальні закони мають необ’єктивний характер, що неможливо
встановити об’єктивні засади їх становлення, функціонування та
розвитку або надати їм об’єктивної оцінки. Безумовно ми не можемо
стверджувати, що ми здатні знайти чи вивести об’єктивну сутність та
природу соціальних законів повною мірою, про що вже попередньо
зазначалося. Водночас з урахуванням конкретного емпіричного
матеріалу та історичного досвіду розвитку людської цивілізації ми
цілком можемо сформулювати їх основні положення в межах
відповідних темпорально-просторових вимірів, певним чином
наблизившись до пізнання їх справжньої об’єктивної сутності та
природи.
Отже, соціальні закони проявляють себе як визначені
тенденції, які не надають можливості точно розрахувати, що саме
відбуватиметься при відповідних умовах; вони не можуть
однозначно визначити напрям розвитку кожної окремої події в
суспільному житті, а натомість виражають загальний вектор
історичного поступу, тенденції розвитку певної множини
соціальних подій.
З огляду на зазначене можемо підсумувати, що однією з
основних особливостей сучасного етапу розвитку юридичної
науки є своєрідна ентропія доктринального правового знання, що
виражається у накопиченні невизначеності варіантів розвитку
об’єктів, які нею досліджуються. При цьому така невизначеність
пов’язана зі втратою необхідного та одночасно сутнісного
взаємозв’язку юридичної науки з соціальними законами
нормального улаштування суспільного життя та перетворенням, у
зв’язку із цим, науки на суто приватну справу, в якій кожен
дослідник має право обґрунтовувати будь-які ідеї та концепти, не
враховуючи соціальний досвід минулих поколінь. Юридична
наука є лише там, де вона досліджує відповідні явища і процеси з
урахуванням соціальних законів або закономірностей суспільного
життя,
тобто
з
урахуванням
певних
залежностей
і
відтворюваностей.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩОЇ
КВАЛІФІКАЦІЇ В НАН УКРАЇНИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Як відомо, одним із завдань науково-дослідних установ
НАН України є підготовка наукових кадрів. Правове забезпечення
порядку підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації пройшло тривалий шлях розвитку та
удосконалення. Аналіз чинної системи законодавства дає змогу
визначити, що основні засади правового регулювання даної сфери
визначено у Конституції України. Зокрема, серед них такі: кожен
має право на освіту (стаття 53 Конституції України); держава
сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України
зі світовим співтовариством (стаття 54 Конституції України);
громадянам гарантується свобода наукової і технічної творчості,
захист інтелектуальної власності їхніх авторських прав, моральних
і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами
інтелектуальної діяльності (стаття 54 Конституції України);
кожний
громадянин
має
право
на
результати
своєї
інтелектуальної,
творчої
діяльності;
ніхто
не
може
використовувати або поширювати їх без згоди, за винятками,
встановленими законом (стаття 54 Конституції України). Крім
того, кожний громадянин України може реалізувати своє
конституційне право на наукову діяльність і здобуття наукового
ступеня у будь-який законодавчо визначений спосіб.
З метою створення механізмів забезпечення реалізації права на
освіту було прийнято низку нормативно-правових актів. У сфері
вищої освіти – це закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261
«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)» (далі – Постанова, Порядок), інші
нормативно-правові акти. При цьому необхідно зазначити, що
саме прийняття цієї Постанови кардинально змінило сутність та
зміст підготовки в Україні здобувачів ступеня кандидата і доктора
наук. Уведення цих змін відбувалось в контексті імплементації
європейських принципів і стандартів вищої освіти у законодавство
України. Зокрема, починаючи з підписання у 1999 році Болонської
декларації розпочався процес зближення і гармонізації систем
вищої освіти країн Європи з метою створення єдиного
європейського простору вищої освіти. Україна підписала цю
декларацію у 2005 році.
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Зазначені конституційні положення знайшли свій розвиток
також у Статуті НАН України та Основних принципах організації
та діяльності наукової установи Національної академії наук
України, затверджених постановою Президії НАН України від
14.09.2016 р. № 180, де зазначено, що одним із завдань НАН
України є виявлення та утвердження в науковому середовищі
талановитих дослідників, надання допомоги для їх творчого
зростання; підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через
аспірантуру і докторантуру.
У Законі України «Про вищу освіту» 2014 року зазначено, що
підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за освітньонауковими та науковими програмами на третьому (освітньонауковий) та четвертому - науковому рівнях.
Здобуття вищої освіти на зазначених рівнях передбачає
успішне виконання особою відповідної освітньо-наукової або
наукової програми, що є підставою для присудження ступеня
доктора філософії або доктора наук відповідно.
Механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому
(освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти переважно
визначається Порядком підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах), затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.
Аналіз зазначених нормативних змін та майже чотирирічна
практика їх реалізації свідчить про існування як позитивних, так і
проблемних питань, пов’язаних із підготовкою наукових кадрів
вищої кваліфікації.
Наразі зупинимося на основних найдискусійніших моментах.
Першочергово слід зазначити, що після тривалих дискусій в
Україні вирішено було зупинитися на дворівневій моделі
підготовки наукових кадрів: доктор філософії у певній сфері та
доктор наук також у певній галузі науки. При цьому варто
наголосити, що змінилася не лише назва «кандидат наук» на
«доктор філософії», а і сутність процесу здобуття наукового
ступеня на третьому (освітньо-науковому) рівні. Новелою в цьому
випадку стало введення освітньої складової і на цьому рівні
навчання. Йдеться про обов’язкове оволодіння здобувачем
наукового ступеня, незалежно від форми навчання: очна чи
заочна, знаннями з відповідних навчальних дисциплін у обсязі не
менше ніж 30 кредитів ЄКТС, що дорівнює 900 навчальних годин.
Реалізація зазначеного положення передбачає проведення
лекційних та практичних занять, поточного та підсумкового
контролю. Зазвичай, а особливо останні роки до аспірантури
наукових установ НАН України на певну спеціальність вступає
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невелика кількість здобувачів: від 1 до 5. Відповідно лекційні та
практичні заняття відбуваються з 1-2 аспірантами. А якщо ці
аспіранти ще і різних форм навчання: денної та заочної? У зв’язку
з цим виникає питання про раціональність та ефективність таких
занять. Чи дійсно відбувається приріст знань? Чи забезпечуються
формальні нормативні вимоги? Загальновідомо, що дисертаційна
робота готується в межах певної спеціальності та спеціалізації.
Наприклад, з трудового права. І якщо здобувач оволодіває
знаннями з цієї спеціалізації - то це безумовно виправдовує
запровадження освітньої складової. Але ж навчальними планами
та програмами передбачено навчальні дисципліни з майже всіх
галузей права.
Окремо щодо рівних так званих «кредитних» зобов’язань
аспірантів денної та заочної форм навчання. Традиційним для
вітчизняної системи вищої освіти було і залишилось навчання
двох форм: очне або денне і заочне. В цьому контексті для
заочного навчання, з огляду на об’єктивні обставини, а саме:
поєднання навчання і роботи, навчальними планами було
передбачено меншу кількість навантаження, зосередження на
базових галузевих навчальних дисциплінах. Окрім того, для
заочників було передбачено більший термін навчання.
Проблематичним в цьому випадку є можливість відвідування
занять аспірантами, які поєднують навчання із виробництвом в
такій значній кількості, в тому числі ще й з огляду на те, що дехто
з них проживає в інших містах.
Щодо підготовки докторських дисертацій також є певні
проблеми у правовому регулюванні цього процесу.
Зокрема, йдеться про осіб, які здійснюють підготовку
дисертаційної роботи поза докторантурою. У п. 2 Порядку
визначено, що підготовка здобувачів ступеня доктора наук
здійснюється шляхом самостійної підготовки їх наукових
досягнень до захисту. У продовження цього, у п. 37 зазначено:
перебування у докторантурі не є обов’язковою умовою для
подання наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та
подальшого публічного захисту для здобуття доктора наук. При
цьому, до цих пір не визначено правових механізмів реалізації
цього права. Зокрема, не зрозумілим залишається таке: хто
розглядає та затверджує тему дисертаційної роботи; чи обов’язкове
призначення наукового консультанта та хто його призначає; чи
здійснюється попередня експертиза теми або тексту роботи; хто
аналізує зміст монографічного дослідження та рекомендує його до
друку; чи є обов’язковою рекомендація роботи до захисту і таке
інше.
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За чинного Порядку здобувач звертається прямо у
спеціалізовану вчену раду, яка має рухати це питання далі. Але,
згідно з наданими спецраді повноваженнями вона не затверджує
та не рекомендує до друку або захисту дисертаційну роботу.
Таким чином, в цьому аспекті існує правовий вакуум, який
потребує визначеності.
Відкритим залишається питання підготовки докторської
дисертації лише за (очно) денною формою навчання. Іншими
словами, щоб вступити до докторантури необхідно звільнитися з
основного місця роботи і забрати трудову книжку. Але якщо з
об’єктивних причин здобувач не може звільнитися, тоді яким
чином формалізувати стосунки з науковою установою чи закладом
вищої освіти?
Не врегульованим також залишається визначення долі
аспіранта та докторанта після завершення аспірантури чи
докторантури у тому випадку, якщо він завершив підготовку
дисертації після завершення перебування в аспірантурі та
докторантурі. Чи можливе подання дисертації до захисту, чи
потрібно знову вступати на навчання? Чи про захист взагалі
можна забути?
Таким чином, наразі сформовані правові засади підготовки та
атестації наукових кадрів в системі Національної академії наук
України. Відповідно, визначені основні принципи зазначеного
процесу; закріплено форми підготовки наукових кадрів через
аспірантуру, докторантуру та інститут здобувачів; визначено
перелік наукових ступенів і вчених звань та порядок їх
присудження; розроблено порядок атестації наукових кадрів у
спеціалізованих вчених радах наукових установ. При цьому,
виникає багато запитань, які потребують відповіді шляхом
удосконалення чинного законодавства України, в т. ч. внесення
змін до існуючого «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)» в контексті повноти забезпечення
права на освіту.
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ДАВНЬОРУСЬКІ ПРАВОЗНАВЦІ:
ОСВІТА І ПРАКТИКА
Почати слід з уточнення ряду доволі поширених у наукових і
популярних працях тверджень щодо освіти в Давній Русі. В роки
після Другої світової війни в радянській науці, а по ній і в науці
незалежних держав, що постали на теренах СРСР, поширеною є
концепція про існування ледь не системи закладів вищої освіти в
давньоруську добу. Так, називаються і школа «пажів» при
Володимирі Великому, і «училище» при Ярославі Мудрому, і
«юридична школа» в Смоленському князівстві тощо. Втім усі ці
«згадки» є не більш ніж вигадками, заснованими більше на
бажанні дослідників, аніж на бодай і сумнівних, але вказівках
джерел. З часом такі «факти» потрапили до доволі серйозних
наукових видань та на шпальти дисертаційних досліджень. Власне
тому, чому так сталося, і буде приділена увага.
Певною мірою унікальним явищем, яке вирізняє давньоруське
суспільство серед синхронних йому середньовічних європейських
суспільств, є доволі високий рівень книжності і виключний рівень
писаної культури. Причому знання про це були отримані якраз у
повоєнний час, коли в обіг було введено велике коло досліджень
Академії наук СРСР щодо історії літератури та культури Русі, які
розкрили помітний рівень компілятивної творчості авторів цих
книжних творів. Власне і до сьогодні продовжується дослідження
давньоруського літературного спадку і його зв’язку з
давньогрецькою,
римською,
елліністичною,
візантійською
літературою. Як наслідок відкриваються дедалі нові пласти
запозичень, що свідчить якраз про дуже високий рівень
обізнаності, підкованості у класичній літературі та наукових
творах тих осіб, що складали давньоруські твори історичного,
полемічного, просвітницького, повчального та інших жанрів.
Також у повоєнний час вперше були віднайдені берестяні
грамоти, спочатку у Новгороді, а згодом і на теренах інших
давньоруських земель, зокрема і на Волині, що радикально
змінило уявлення про писемність населення Русі. Зокрема, серед
знахідок у Новгороді були віднайдені чимало берестяних
школярських текстів, що свідчило про системний підхід до освіти.
З часом до цього додалися і знахідки графіті на стінах храмів (а
давньоруські графіті наразі відомі на стінах храмів не лише власне
Русі, а й Італії, Франції, Іспанії, на теренах колишньої Візантії
тощо), які свідчили про доволі масову писемність населення.
Окрім офіційних текстів, стали відомі і тексти, писані жінками і
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для жінок, писані селянами і для селян, навіть лайку і вульгарну
мову вміли записати. Кожна з таких знахідок лише посилювала
впевненість у тому, що освіта була широко поширена.
Все викладене стосується і власне права. Так, у 1940‒1963 рр.
вийшли три томи академічного дослідження Руської Правди [1],
які наочно показали дуже складний характер цієї пам’ятки, яка
далеко пішла від уявлень про механічний запис певного кола
звичаїв та княжих настанов. Вже тоді, М. М. Тихомиров [2] звернув
увагу на еволюційний характер правових збірок Давньої Русі.
Згодом, комплекс давньоруських світських і церковних правових
кодексів широко досліджувався в творчості Я. М. Щапова [3],
Л. В. Мілова[4], О. О. Зіміна [5] тощо. Сюди слід додати і комплекс
досліджень М. М. Тихомирова і Л. В. Мілова пам’ятки Закон
судний людєм, яка будучи іноземною за походженням, на Русі
розвивалася цілком самостійно [4, с. 3‒78; 6; 7]. Загалом
дослідження давньоруських правових пам’яток в останні 70 років
яскраво
підкріпило
думку,
свого
часу
висунуту
М. О. Максимейком, про професійний характер укладачів Руської
Правди [8]. А отже, наявність творів, які характеризуються
сильною професійною якістю роботи, очікувано призвело до
виникнення концепції існування спеціальної освіти, без якої така
професійна діяльність була б неможливою. Втім, таке уявлення не
отримало жодного джерельного підтвердження. Скоріше навпаки
– чим більше сучасна наука дізнається про реалії повсякдення
давньоруських державних утворень, тим менше в ній місця для
можливого існування вишів у будь-якій, навіть доволі примітивній
формі.
Водночас джерела, як писемні, так і матеріальні археологічні
свідчать про наявність освіти у широких верств населення. Як вже
зазначалося, наявні на сьогодні джерела засвідчують те, що усі
соціальні страти суспільства, чоловіки і жінки, дорослі та діти,
містяни і селяни мали доступ до отримання освіти. Ми бачимо це
як за текстами (як берестяних текстів, так і графіті на стінах
храмів), так і через величезну кількість простих засобів для
писання (писала та здебільшого піхви для їх носіння на поясі), що
знаходять в похованнях і просто серед сміття. А коло джерел, що
засвідчують характер отримання освіти, беззаперечно вказують на
церковні інституції як джерело отримання освіти. Школяри,
щонайменше подекуди, займалися в стінах храмів, де на стінах
залишили по собі написи на кшталт тих, які в сучасності школярі
лишають на шкільних партах.
Високий рівень писемності впливав і на те, що чимало
записувалися і юридичні тексти, зокрема і вироки, юридичні
претензії, давалися розписки тощо. Що важливо усвідомлювати –
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це засвідчує, що люди, які власне забезпечували юридичне
вирішення відповідних питань, тобто виконавці обов’язків судді,
державного/судового виконавця, слідчого тощо мали б можливість
ознайомитися з відповідними текстами. Але важливо і те, що ці ж
особи повинні були бути обізнані і з існуючими правовими
нормами, зокрема і писаними, запровадженими у писаних
збірниках.
Отже, перед нами формується картина давньоруського
правника, не юриста, себто людини що отримала юридичну
освіту, а саме знавця права, або ж правознавця. Ця людина
отримала школярську церковну освіту. Якщо вона походила з
заможної родини, освіту вона додатково отримувала і вдома, про
що свідчать прямі вказівки на полях книг, які переписувачі
списували на замовлення різних осіб для їх дітей, заради навчання.
Будучи підлітком, юнак починав служити при княжому
службовцеві, тіуну або наміснику, як було, наприклад, з молодим
Антонієм Печерським, у майбутньому відомим церковним діячем.
Книжність молоді, тобто читання книг, в тодішньому суспільстві
визначалися як чеснота, що так само засвідчується джерелами.
Надалі юнак ставав княжим чи намісничим отроком, міг
почати виконувати виконавчі функції, такі як вірник тощо, хоча в
грамотах і договорах князів з містами зазвичай мова йде просто
про отроків, тобто княжих (намісничих) людей. Отроки
виконували і функції суддів, коли потрібно було їхати для
розгляду справи за межі стольного чи намісничого міста і їх
округи. Саме з середовища отроків переважно призначалися і
тіуни та намісники у менш значних містах. З того ж таки
середовища виходили і значне число бояр, які були воєводами,
посідали важливі намісництва та тіунства, ставали суддями у
покордонних «сумісних» судах тощо. Усім цим посадовцям
доводилося брати участь в розгляді судових справ. Нарешті,
наприкінці життя отроки і бояри часто приймали постриг. Дехто з
них, що видно з їх власних записів, ставали редакторами книг та
авторами нових книг у монастирських скрипторіях. Ймовірно,
саме серед таких осіб слід шукати авторів давньоруських
юридично-повчальних
та
юридично-полемічних
творів
псевдорелігійного характеру, особливо серед тих, що відомі
сьогодні як «підробні» та анонімні [9].
Дуже дискусійним є питання про можливість отримання освіти
давньоруськими людьми в іноземних, насамперед візантійських
вишах. Ймовірність цього є дуже високою, однак на сьогодні
помітних слідів діяльності таких осіб на теренах Русі не
віднайдено.
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Загалом освіта через професію є традиційною для
середньовіччя. Так само в європейських цехах учні ставали
підмайстрами, згодом – майстрами. Слід також додати, що
професійний шлях освіти для правознавців і в Західній Європі з її
університетами, був цілком природнім. Сучасні дослідження
засвідчують, що вищі судові органи при розгляді складних питань
зверталися за висновками окремо до дипломованих юристів, що
закінчили курс університетської освіти, отримали ступінь, самі
згодом посідали різні юридичні посади, і окремо до суддів та
колишніх суддів, що пройшли довгий шлях професійної освіти,
рухаючись від посади до посади. Така картина не була незвичною
навіть у ренесансовій Європі.
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ЮРИДИЧНА ОСВІТА В ЄВРОПІ ХІІ–ХVІІІ ст.
ЯК РЕЦЕПТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ПО-СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ
Теоретичний концепт Європи як єдиного політичного,
правового, культурного, ідеологічного, а відтак і цивілізаційного
простору сформувався і зазнавав періодичних спроб практичного
втілення принаймні з часів середньовіччя. Кордони європейської
цивілізації протягом середніх віків зазнавали змін, всередині неї
перманентно точилася боротьба за політичне лідерство, однак
європейський світ доби середньовіччя і Раннього Модерного часу
являв собою онтологічну та аксіологічну єдність, що згодом
зумовила появу дихотомії «схід/захід». Визначальну роль у
формуванні європейської цивілізації відіграла християнська
церква, яка, попри численні конфлікти між політичними
суб’єктами, завдавала континенту спільний вектор розвитку.
Релігійна ідеологія створювала ментальну, ціннісну, поведінкову
систему координат, в якій тільки і мислилося буття як спільнот,
так і окремих індивідів. З ХІІ ст. ще одним важливим чинником
формування єдиного європейського ментального і духовного
простору стала діяльність університетів. Університетська освіта,
зокрема юридична, дала поштовх поступовому формуванню нової
інтелектуальної еліти, яка згодом, у ХVІІІ ст., стала ініціатором та
рушійною силою докорінних соціальних, політичних, правових,
культурних змін, що визначили подальший характер європейської
цивілізації.
Болонський університет було створено у ХІІ ст. з метою
забезпечення поширення саме юридичних знань, тож юридичні
факультети існували майже у всіх європейських університетах.
Юридична професія вже у ХІІІ–ХІV ст. стала серйозним ліфтом
соціальної мобільності, одним з небагатьох, доступних для
середньовічної
людини.
Тож
навчання
в
університеті
приваблювало юнаків різних соціальних станів з усіх куточків
Європи. Зазвичай для молоді отримання юридичної освіти в
університеті було приводом для виїзду за кордон. Наприклад, за
1442–1492 рр. у Краківському університеті отримали освіту 120
студентів із Великого князівства Литовського [1]. Студентиземляки, навчаючись за кордоном, об’єднувалися у «нації» –
корпорації, що надавали своїм членам моральну, фінансову,
побутову підтримку. Такі об’єднання були звичайною практикою
в наскрізь корпоративному середньовічному соціумі. Однак
наявність «націй» не створювала національної ізоляції студентів.
Документи свідчать про інтенсивні контакти між «націями». Крім
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того, часто «нації» об’єднували вихідців з різних країн. Наприклад,
до німецької «нації» Болонського університету були приписані не
лише німці, а й богемці, моравці, литовці та данці [2]. Відтак
юридична
освіта
становила
спільну
для
європейської
інтелектуальної молоді платформу для формування соціальної
страти правників.
Етнічна строкатість студентства з одного боку, освітні традиції
середньовіччя з іншого зумовили вживання в університетах
латини як мови науки і навчання. Універсальність латинської
мови диктувалася і тим, що університетські професори часто були
ченцями. До того ж національні мови, здатні рівнятися з латиною і
обслуговувати юриспруденцію, складалися лише у XІІІ–XVI ст.
Латинська мова, як мова юридичних текстів, набувала особливого
значення саме на юридичних факультетах. Студенти опановували
римську юридичну термінологію, оперуючи нею в юридичній
практиці і правотворчості. Тож латина стала ще одним засобом для
об’єднання юристів різних країн, для їхнього професійного
спілкування не лише в університеті, а й у суді, у державних і
міських органах влади й управління. Водночас у повсякденному
житті знання латинської мови слугувало відзнакою елітарності,
інтелектуальності її носія. З XV–XVI ст., коли внаслідок рецепції
норм римського права в континентальній Європі
правнича
термінологія потрапляла у законодавчі акти, складався спільний
для європейців правовий тезаурус – і термінологічний, і
поняттєвий.
Римське і канонічне право становили фундамент юридичної
освіти. Римське право з його ретельно розробленими в античності
термінологією, категоріями, поняттями, конструкціями, ідеями і
концепціями було впорядковане, систематизоване, удосконалене
зусиллями середньовічних професорів, насамперед глосаторів та
постглосаторів. Результатом стала поява логічної, очищеної від
суперечностей і неузгоджень системи норм, що справедливо
отримала назву ratio scripta, писаного розуму. Вивчення римського
права сприяло формуванню та поширенню серед європейських
правників логічного, чіткого і водночас гнучкого та критичного
юридичного мислення, позбавленого схоластичної однолінійності
та релігійного містицизму. Складалася єдина для юридичної
інтелектуальної еліти різних країн секуляризована правова
культура та правосвідомість.
Із зростанням виробництва, збільшенням грошової маси,
зростанням інтенсивності товарообігу, що мали місце наприкінці
XV–XVІ ст., виникла необхідність у правовому регулюванні цих
процесів на засадах незалежності та формальної рівності учасників
правовідносин і свободи розпорядження приватною власністю.
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Імплементація римських правових норм у чинні нормативні
правові акти, що набула поширення в більшості країн тогочасної
Європи, сприяла зближенню національних систем позитивного
права, причому як у нормативно-регулюючому, так і у ціннісному
вимірах. Рецепція римського права забезпечила становлення і
тяглість правової традиції Європи, передаючи правові надбання
античних римських юристів середньовічним правникам всіх
регіонів
Європи,
створюючи
загальноєвропейський
тип
правосвідомості та правової культури.
Канонічне право, реципувавши низку римських юридичних
принципів і конструкцій, призначалося для регулювання і
регламентації відносин всередині будь-якої християнської
спільноти. Обидві системи права – і римське, і канонічне – не мали
вузького
національного
характеру,
притаманного
середньовічному позитивному праву, яким користувалися
середньовічні країни, були позбавлені архаїзму та надмірного
формалізму. Римське і канонічне право були універсальними
регуляторами, здатними впорядкувати відносини всередині будьякого тодішнього європейського суспільства. Тож вивчення обох
цих систем права закладало уявлення про універсальність права,
формувало переконання у можливості існування єдиного,
спільного для всіх християнських народів правового порядку.
Таким чином, юридична освіта XІІ–XVIІІ ст. сприяла
формуванню спільного для європейських народів ментального,
нормативного, ціннісного простору. У цей період в європейських
суспільствах складалося сприйняття права як основного
регулятора соціальних відносин, формувалися секуляризовані
правосвідомість і правова культура, затверджувалася престижність
юридичної професії. Тож юридична освіта була одним із важливих
чинників створення єдиної європейської цивілізації, об’єднаної
ментально і духовно.
Перелік використаних джерел
1.
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Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. Т. 1.
М.: Фонд имени И. Д. Сытина, BALTRUS, 2005. 689 с. С. 307.
Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. Учебное
пособие / Вступ. статья, перевод и примечания Г. И. Липатниковой.
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ЮРИДИЧНА ОСВІТА: ОСВІТНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ В
ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННІ
Сьогодні в Україні ведеться інтенсивний пошук шляхів
модернізації системи юридичної освіти, спрямований насамперед
на підвищення її якості, наближення до запитів практики для
підготовки фахівців, покликаних утверджувати верховенство
права та захищати основоположні права та свободи людини. За
останні роки в Україні були напрацьовані як низка
законопроєктів, так і концепцій розвитку правничої освіти, в яких
пропонувалися зміни до структури сучасної юридичної освіти, її
функцій та парадигми загалом. Автори цих документів
виокремили основні проблеми, вирішення яких дозволить
досягнути стратегічних цілей. Зауважимо, що низка висловлених у
них ідей наразі вже реалізовані на практиці. Так, були затверджені
Державні стандарти вищої юридичної освіти (на бакалаврському
та на магістерському рівнях); підвищені вимоги до вступників,
запроваджено спеціальні вступні випробування та встановлено
мінімальний пороговий бал для допуску до конкурсного відбору
для вступу на юридичні спеціальності тощо. Між тим, пошук
шляхів вирішення інших завдань реформи юридичної освіти ще
триває.
Тож для сучасних реформаторів корисним може бути
вивчення і використання позитивного досвіду минулого. На
початку ХХ ст. провідні вчені долучалися як до теоретичних
розробок, так і до практичної реалізації задумів щодо реформи
юридичної школи. Здійснювалися спроби визначити цілі і
завдання вищої юридичної освіти, сформувати її якісний зміст,
підняти рівень підготовки юриста до вимог роботодавців та
обґрунтувати спеціалізацію професійних знань. Як не дивно, але й
нині аналогічні питання стоять перед українським суспільством.
Звісно, що юридичну освіту минулого не слід ідеалізувати, адже
вона відповідала тим умовам, в яких вона формувалася і
функціонувала. Втім головна цінність такого історичного досвіду
полягає у можливості зрозуміти та виявити наступність традицій
правничої освіти та обґрунтувати доцільність використання
кращих надбань. Тож спробуємо віднайти підказки для вирішення
окремих завдань сьогодення в досвіді організації юридичної освіти
в Київському юридичному інституті (1917–1920).
Серед проблем, з якими стикається правнича школа
сьогодення є недостатність практичної складової в освітніх
програмах підготовки правників, відірваність вищої юридичної
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школи від життя та неготовність випускників юридичних
факультетів до запитів практики. Дійсно випускники вищих шкіл
не завжди готові до практичної діяльності, а переважна більшість
викладацьких колективів закладів вищої освіти не поспішають
самостійно модернізувати навчальний процес. Тож між
отриманими знаннями випускників та запитами роботодавців
існує прірва. Тому, одним із варіантів переорієнтації на практичну
направленість навчальних планів та програм правничих шкіл має
стати
впровадження
активних
методів
викладання
та
налагодження зв’язку вищої школи з практичним життям.
Проблему недостатнього рівня прикладних знань та
практичних навичок у випускників правничих шкіл намагалися
вирішити й правознавці минулого. Модернізація навчальних
планів і програм та форм і методів викладання передбачала
запровадження, поряд із лекціями, нелекційних занять.
Професорські лекції ставали оглядовими (для студентів першого
курсу) або проблемними, коли викладався спеціальний курс
відповідної науки, з активним залученням студентів, які
самостійно готувалися до обговорення питань теми за
спеціальною літературою (для студентів старшокурсників). Тоді як
для ведення нелекційних занять запрошувалися досвідчені
практики та авторитетні особи, відомі своїми працями та досвідом,
тим самим забезпечувалося системне залучення правниківпрактиків до викладання права. Експериментували й із так
званими технічними практичними заняттями, які ставили за мету
дати професійні прикладні навички (спеціалізацію) з конкретної
дисципліни. До їх викладання також залучали переважно саме
практикуючих юристів. Також відводилася значна кількість годин
на самостійну роботу студентів у бібліотеках, лабораторіях,
семінаріях, юридичних кабінетах тощо. Активізувати самостійну
роботу студента була покликана й спеціально організована
юридична лабораторія із публічних та приватних юридичних
наук, яка являла собою сукупність наочно-методичних матеріалів
для занять із дисциплін приватного чи публічного права.
Принагідно зауважимо, що робота викладача по створенню
окремого методичного комплексу з дисципліни для лабораторії
щедро оплачувалося.
Доволі неординарним експериментом Київського юридичного
інституту було створення практичної школи права, метою
діяльності якої було забезпечення безперервного професійного
розвитку правників. Сьогодні ця ідея реалізується через побудову
системи післядипломної освіти правників та концепцію «навчання
протягом усього життя». Так, практична школа права Київського
юридичного
інституту
мала
забезпечувати
безперервне
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поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, вмінь
та навичок юристів, створювала умови для здобуття нової
спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері
діяльності, а також забезпечувала правників достатньою
інформацією про зміни у законодавстві та практиці; навчала
тлумачити та застосовувати право. Відповідно до цих цілей
формувалася структура установи: семінарій, практикум, технікум
та спеціальні курси додаткової освіти.
Кожний структурний підрозділ мав свої чітко визначені цілі.
Наприклад, семінарій діяв для осіб, які планували пов’язати своє
життя з наукою, готуючись до професорських посад під
керівництвом провідного вченого. Фактично науковий семінарій
був аналогом сучасної аспірантури. Натомість заняття в
практикумі, технікумі та на спеціальних курсах мали навчальнопрактичний характер, тобто формувався своєрідний інститут
підвищення кваліфікації. Практикум являв собою широку
казуїстику під керівництвом теоретиків (провідних вчених) та
практикуючих юристів (сенаторів інших судових працівників,
нотаріусів, прокурорів, адвокатів). Практику вели за двома
напрямами: 1) цивільне право і процес та 2) кримінальне право і
процес. Технікум давав знання юридичної техніки, насамперед
техніку судочинства. Спеціальні курси запроваджувалися для
досвідчених юристів-практиків, які бажали поглибити свої знання
та мати найновішу інформацію про зміни законодавства [1, с. 290–
291].
Вдалим експериментом можна вважати й впровадження в
інституті диференціації професійної діяльності юриста. Так,
унікальна структура закладу передбачала кілька рівнів освіти
(середньо-спеціальну, вищу та професійну). Водночас були
здійснені спроби запровадити спеціалізацію за судовим,
адміністративним та господарсько-правовим напрямами. Сьогодні
така диференціація юридичних знань може стати необхідною для
формування змісту правничого фаху, що дозволить зберегти
підготовку юридичних кадрів в непрофільних навчальних
закладах не лише для так званих «регульованих видів правничої
діяльності».
Тож підсумовуючи, зазначимо, що для реформування сучасної
української юридичної освіти доцільним може стати позитивний
досвід минулого з урахуванням його модернізації під сучасні умови.
Перелік використаних джерел
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ПРОФЕСОР О. Є. НАЗИМОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ НА
РУБЕЖІ ХІХ‒ХХ СТОЛІТЬ
Серед професорів та організаторів Олександр Євгенович Назимов
(1851, Псковська губ. – 1 ст. стилю (14 нов. стилю) жовтня 1902, Одеса)
– юрист, фахівець в галузях теорії та історії права, державного та
адміністративного права. Походив із дворянської сім'ї. Систематичної
освіти не отримав через часті переїзди сім’ї, й, зокрема, тривале
проживання за кордоном. З уживанням бідної на йод швейцарської
води він пов’язував своє захворювання (базедова хвороба), від якого,
як уважали його колеги, він і помер (утім у метричній книзі
Олександро-Невської
церкви
Новоросійського
університету
причиною смерті указано параліч серця (інфаркт) [1, с. 254]).
З переїздом наприкінці 1860-х рр. сім’ї до Києва, постало питання
про систематичну освіту Олександра. Врешті-решт він склав випускні
іспити у Ніжинській класичній гімназії, і це надало право вступу до
юридичного факультету Київського університету св. Володимира,
який він закінчив зі ступенем кандидата права 1874 р.
О. Є Назимов недовго працював помічником присяжного
повіреного у Києві. Утім здібності до правозахисної діяльності він
проявляв і у подальшому. Так, 1896 р. разом з двома іншими
одеськими адвокатами здійснював захист Б. Метта, обвинуваченого
у неповазі до поліцейського. Бажаючі послухати промову Назимова
заповнили всю залу засідання суду. Блискуча тактика захисту
забезпечила виправдальний вирок у справі [2, c. 11-14].
17 жовтня 1875 р. за поданням професора О. В. РомановичаСлаватинського Назимов був обраний стипендіатом для
приготування до посади професора державного права Київського
університету. Утім, склавши магістерський іспит, Назимов вчасно
не представив дисертацію, й тому прийняв пропозицію працювати
в Демидівському юридичному ліцеї (Ярославль), статут якого
дозволяв викладання без отримання ступеню магістра з умовою
захисту дисертації у встановлений строк. 1881 р., захистивши
дисертацію pro venia legendi (з лат. – для отримання права
викладати) та провівши пробні лекції, він обійняв посаду приватдоцента по кафедрі державного права, а з 1889 р. виконував
обов'язки екстраординарного професора по цій кафедрі. Викладав
у ліцеї російське державне право. Правова догматика в ліцеї
викладалась з широким залученням порівняльно-правового та
історико-правового матеріалу, й Назимов не уникав цієї традиції.
Зокрема, за спогадами студентів, Назимов звертався до
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революційних подій, що кардинально вплинули на формування
європейського конституціоналізму. І. І. Гурлянд згадував, як
студенти влаштували лектору бурхливу овацію за читання про
феодалізм та навіть просили повторити його лекцію про причини
французької революції [2, с. 33–34].
На початку 1887 р. у Київському університеті Назимов захистив
магістерську дисертацію «Реакція у Пруссії». Ця робота Назимова
стала видатним явищем в російській політичній літературі [2, с. 17].
1891 р. за пропозицією свого колеги по Демидівському ліцею
В. М. Нєчаєва Назимов перейшов до Новоросійського університету
й обійняв посаду екстраординарного професора по кафедрі
поліцейського права. Назимов уважав, що адміністративіст має
бути одночасно і юристом, і філософом, й істориком [2, с. 37].
Через його лекції з поліцейського права червоною ниткою
проходила ідея правди та справедливості. Широкий світогляд та
висока педагогічна майстерність лектора зумовила інтерес до його
лекцій не тільки майбутніх юристів, але й студентів інших
факультетів Новоросійського університету.
27 березня 1901 р. Назимов був призначений деканом
юридичного факультету Новоросійського університету, на цій
посаді перебував до своєї передчасної смерті. Утім через хворобу
певну частину каденції декана перебував у відпустці.
Наукові інтереси Назимова охоплювали питання теорії та
історії держави, історії політичних та правових учень,
поліцейського (адміністративного) права.
У дисертації «Теорія конституціоналізму і самоврядування
Рудольфа Гнейста» (Ярославль, 1881) Назимов проаналізував
історію розвитку конституційних ідей в Європі у зв’язку з
державно-правовими поглядами Р. Гнейста, які через особливості
методології цього вченого не мали систематичного викладення і
були малодоступні для російського читача.
У магістерській дисертації «Реакція у Пруссії» Назимов
поставив мету на прикладі окремої країни виявити закономірності
державно-правового розвитку західноєвропейських суспільств
модерної доби. Глибоко дослідивши природу соціальних і
політичних процесів, які відбувалися в Пруссії у ХІХ столітті у
порівнянні з аналогічними процесами в інших країнах Західної
Європи, Назимов дійшов висновку, що зміни прогресивного
напрямку розвитку держави на реакційний зумовлені неминучим
збереженням у постреволюційний період залишкових явищ
«старого порядку», а саме – соціальної нерівності, політичної
несвободи, зокрема, обмеження свободи слова та друку, а також
бюрократичної централізації. Він стверджував, що створений
буржуазією «новий порядок» насправді лише замінив феодальні
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привілеї на привілеї багачів, що робить неминучими нові
революції [3, с. 6–8]. У роботі наведено аналіз правової доктрини
Ф. Шталя, яка була інтелектуальною основою консервативного
політичного режиму у Пруссії після поразки революції 18481849 рр.
Дотримуючись
історико-юридичної
методології
дослідження, Назимов у державознавчих студіях віддавав належне
природно-правовій концепції. На його переконання, у держави не
може бути іншої мети окрім охорони особистої свободи громадян,
бо тільки заради цього люди вирішили поступитися своєї
первинною свободою [3, с. 147].
На рубежі ХІХ–ХХ століть Назимов брав участь в організованій
відомим вченим-виноградарем В. Є. Таїровим комісії проти
фальсифікації вина та харчових продуктів, для якої написав
огляди західноєвропейського та російського законодавства.
Порівняння іноземного та національного правового регулювання
у сфері контролю за якістю харчових продуктів дозволило виявити
суттєві недоліки в організації та діяльності санітарного контролю в
Росії. Назимов зробив висновок про необхідність посилення
адміністративного
контролю
над
торгівлею
харчовими
продуктами, створення системи установ для перевірки якості
харчових продуктів («випробувальних станцій») та впровадження
кримінальної репресії за їх фальсифікацію. На його думку, «від
успіху боротьби з фальсифікацією залежить і тілесне, і моральне
здоров’я народу у майбутньому» [2, c. 61].
В останні роки життя Назимов збирав матеріали для
написання історії Міністерства внутрішніх справ за доби
Олександра І.
Окремою сферою наукових інтересів Назимова була соціальнополітична проблематика у художній літературі. У промові на
святкуванні сторіччя з дня народження О. С. Пушкіна (Одеса, 1899)
Назимов розкрив еволюцію ідеї свободи у творчості поета. У
публічній лекції «Генріх Гейне як поет та публіцист» дав детальну
характеристику політичних поглядів Г. Гейне.
Перелік використаних джерел
1.
2.
3.

Левченко В. В.,
Левченко Г. С.
Олександро-Невська
церква
Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. Одеса:
ФОП Бондаренко М. О., 2015. 360 с.
Профессор Александр Евгениевич Назимов : Биогр. и воспоминания
под ред. [и с предисл.] И.А. Линниченко. Одесса : Экон. тип., 1904.
[6], 96 с.
Назимов А. Е. Реакция в Пруссии (1848-1858). Ярославль : типо-лит.
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(Київ)

ЖІНОЧА ЮРИДИЧНА ОСВІТА
НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У всьому світі в XIX столітті соціальні зміни, спричинені
поширенням феміністичного руху, спонукали до розв’язання
питання юридичного та соціального рівноправ'я статей. Саме
право на освіту для жінок вважалося гарантом їх особистої
незалежності. У Російській імперії в той час юриспруденція не
вважалася жіночою професією, жінок навіть не брали на юридичні
факультети. Тоді як у Західній Європі в цей час відбувалось
поширення вищої жіночої освіти. Так у 1867 році уперше в Європі
оголосили набір жінок-студенток у Швейцарії та Німеччині. Самі
заможні дівчата Російської імперії відразу ж почали виїжджати на
навчання за кордон і кількість їх з кожним роком зростала. Якщо в
1868 році у Швейцарії навчалися всього 4 росіянки, то в 1872 році
їх було вже 96, а в 1873 році – 104 особи, і майже половину з них
були представниці українських губерній. Зрозуміло, що це
викликало неабияку стурбованість влади, і вона була змушена
дати право жінкам на навчання у імперії. Так у 1872 році у Москві
були відкриті Вищі жіночі курси професора В. І. Гер’є. Щоб
ізолювати та повернути молодь з Європи, в травні 1873 року було
прийнято розпорядження про негайне повернення в Росію (до 1
січня 1874 року) під загрозою переслідування всіх жінок, які
навчалися в Цюріху [1]. Згодом Виші жіночі курси були відкриті у
Санкт-Петербурзі, Харкові, Новоросійську, Казані, Києві.
Революційні події 1905 року змусили уряд піти на поступки і
дозволити жінкам доступ до університетів на правах вільних
слухачок, де їх права порівняно з чоловіками були обмежені.
Великим плюсом було те, що дівчатам дозволялося зарахування
навчання у закордонних вузах, але і тут із певними умовами.
Справа в тому, що дипломи іноземних університетів не
прирівнювалися до атестатів/дипломів російських вищих
навчальних закладів, але давали право здавати державний іспит за
повний курс відповідного російського навчального закладу.
Необхідно було подати прохання про допуск до складання
державного іспиту, проте не всі Ради університетів задовольняли
такі прохання. І навіть, якщо жінкам вдавалося скласти цей іспит,
їх не допускали до подальшої практичної діяльності. Однак
кільком жінкам вдалося подати прохання про зарахування в
помічники присяжних повірених. У 1908 році Рада присяжних
повірених округу Московської Судової палати задовольнила
прохання Я. С. Підгурської, М. М. Гіршман і Л. А. Бубнової, що
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мали дипломи Московського університету, але за протестом
прокурора Московська Судова палата в 1908 році скасувала це
рішення. У 1909 році Е. А. Флейшиц отримала свідоцтво
помічника присяжного повіреного округу Петербурзького
окружного суду. У Києві в тому ж році було відмовлено
О. А. Гінзбург, яка витримала державні іспити в Харківському
університеті. У 1910 році Сенат ухвалив надати Агнесі Лундель
право займатися адвокатурою у всіх судових інстанціях країни.
Однак їй було відмовлено займати судові і урядові посади [2]. Всі
випадки відмов мотивувалися неясністю законодавства, що не
містить прямого дозволу жінкам займатися професійною
адвокатською практикою [3].
Спробуємо розібратися, хто ж міг займатися професійною
адвокатською практикою в той час. Відповідно до ст. 354
Заснування судових установлень претендувати на звання
присяжного повіреного могли особи, які мають атестати/дипломи
університетів або інших вищих навчальних закладів про
закінчення курсу юридичних наук; витримали іспит з юридичних
наук, якщо вони прослужили не менше 5 років по судовому
відомству в таких посадах, при відправленні яких могли отримати
практичні навички провадження судових справ; перебували не
менше 5 років кандидатами на посаді по судовому відомству;
займалися судовою практикою під керівництвом присяжних
повірених як їх помічників [4]. Крім того, статтею 355
встановлювався перелік осіб, які не мали права бути присяжними
повіреними. Але в жодному з пунктів не було згадки про жінок.
Вся інформація стосувалася обох статей. Однак на практиці
державна служба і доступ до судового відомства, так само як і вища
юридична освіта, все ж були для жінок закриті. Лише після першої
російської революції 1905–1907 років було розглянуто питання про
право жінок на заняття професійною юридичною діяльністю.
Хто ж вони перші жінки-юристи? Першість в подоланні
чоловічої монополії на адвокатську професію визнається за
Сполученими Штатами Америки. Перша жінка-юрист в США, що
була допущена в 1869 р. до юридичної практики в штаті Айова Арабелла Менсфілд (уроджена Белла Аурелія Бабб). Вона
народилася 23 травня 1846 р. в місті Берлінгтон (Айова).
Поступила на навчання в Уесліанський коледж в Маунт Плезант,
тоді ж змінила своє ім'я на Арабеллу. Після його закінчення
продовжила навчання в Уесліанському університеті в Айові (Iowa
Wesleyan University). Вона вивчала юриспруденцію і пройшла
необхідну практику в адвокатській конторі свого брата до 1869 р.
Незважаючи на діючий тоді закон, що обмежував претендентів на
заняття юриспруденцією лише білими чоловікам старше 21 року,
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їй було дозволено скласти іспит, з яким вона успішно впоралася.
Незабаром після того, як Арабелла Менсфілд склала іспити і стала
першою жінкою-юристом в США, штат Айова вніс поправки в свої
закони. Таким чином він був першим штатом США, який дозволяв
жінкам і меншинам займатися юридичною практикою. А в 1879 р.
подібне рішення було прийнято і Верховним судом США [5].
Професія адвоката у Європі стала доступною жінкам в Румунії,
Норвегії, Швеції, ряді кантонів Швейцарії, Франції. Примітним є
той факт, що перша жінка-адвокат у Франції була росіянка за
походженням, дочка київського цукрозаводчика Г. Г. Болохівського
– М. Петі (m-me Petit). Вона була прийнята в Паризьку колегію
адвокатів 1 грудня 1900 р., після вступу в силу закону про доступ
жінок до адвокатури.
У вітчизняній юридичній літературі про жінок, які вибороли
право на адвокатську професію, в першу чергу розповідають про
радянського вченого-цивіліста Катерину Абрамівну Флейшиц.
Але у Флейшиц були і більш ранні попередниці з числа
приватних повірених, інститут яких був введений 25 травня
1874 року, але і цей факт не заперечує пріоритету Флейшиц. Ще
до Судової реформи 1864 року, в числі професійних ходатаїв були
жінки. У судових хроніках зустрічається інформація про жінокповірених в сибірських судах. Так, серед відомих нам прізвищ в
Іркутську – В. Л. Кичеєва, в Томську – М. П. Аршаулова. Таким
чином, можна сказати, що перші жінки-захисниці в Російській
імперії з'явилися раніше ніж в США. На думку дослідника
С. Н. Гаврилова, першої, з відомих жінок в адвокатурі є пані
Єлизавета Федосіївна Козьміна. Вона працювала в канцелярії А. Ф.
Коні, який був у 1870-х рр. прокурором Казанського окружного
суду. Козьміна Є. Ф. мала згодом велику адвокатську практику як
приватний повірений у окрузі Нижегородського суду [6].
Однією з перших українських жінок-юристів можна вважати
Гінзбург Олену Абрамівну. Народилася вона в 1884 році в селі
Михайлівка, Мелітопольського повіту. У 1901 році вона переїздить
зі своєю родиною
жити до Києва. Незабаром вступає в
студентський гурток, вивчає право, тут вона і визначає для себе
сферу своїй майбутній діяльності. Юридичні науки дуже
захоплюють її. У її родині була можливість послати вчитися
дівчину за кордон і восени 1903 року Олена їде в Брюссель, де
слухає лекції на юридичному факультеті. Але брюссельський
університет відмовляється прийняти жінку-іноземку в число
діючих студентів, і Олена, не бажаючи залишатися вольною
слухачкою, повертається до Києва. Олена домагається вступу на
юридичний факультет в Паризький École de Droit. Любов до науки
і інтерес до суспільного життя заповнюють весь її час. На курсі в
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École de Droit, серед чоловіків навчалося лише 5 жінок. Як
згадувала Олена - «... не дуже бувало затишно, коли в зал заходила
дівчина, а колеги чоловіки шумно шкрябали паркет ногами, не
зрозуміло для чого – чи то в осуд, то чи в схвалення» [7]. Після
закінчення університету, в 1907 році, вона повернулася додому і
навесні 1909 року здає державні іспити при Харківському
університеті. Одна з перших жінок-юристок, зустріла в стінах
університету косі погляди професорів. Але блискуче склавши
іспит, вона отримує російський диплом і стає прикладом для
колег-чоловіків. Влітку Олена записується помічником до
присяжного повіреного і порушує клопотання перед київським
Окружним судом про прийом до адвокатського стану. Однак в
цьому їй було відмовлено, але вона не здається і подає мотивовану
заяву в Судову палату. І тут її теж наздоганяє невдача. Після довгих
дебатів, клопотання відхиляється більшістю одного голосу. Олена
продовжує добиватися позитивного рішення і подає прохання в
Сенат, через рік отримує негативну відповідь від вищої інстанції.
Схожий шлях в професійні адвокати пройшла К. А. Флейшиц.
Катерина Абрамівна народилася 28 січня 1888 року в
м. Кременчук, в родині адвоката, що, напевно і зумовило вибір
професії. Отримавши блискучу освіту в Паризькому університеті
Сорбонна в 1907 році, вона здала в 1909 році додаткові іспити в
Санкт-Петербурзький університет. Після чого її приймають в
Петербурзьку колегію адвокатів як помічника присяжного
повіреного.
Перший же процес у справі крадіжки більярдних куль
увінчався невдачею. Невдача не була пов'язана з програшом
справи, а полягала в тому, що прокурор (за прямим завданням
міністра юстиції Щегловитова), заявив протест щодо участі в
процесі жінки як адвоката[8]. Питання було розглянуто найвищою
судовою установою країни – Урядовим сенатом. І хоча явних
перешкод участі жінок-адвокатів в суді не було, Сенат, так само як
і міністр, прийняв негативне рішення. Потрібні були вагомі
обґрунтування для виключення Катерини Абрамівна з
адвокатури. Для цього в Судових статутах 1864 рік все ж були
знайдені «відповідні положення». У них йшлося про те, що
присяжний повірений, виступаючи перед судом, повинен мати на
лацкані фрака значок університету, в якому він отримав диплом, а
жінки в той час фрак носити не могли, отже, і значок на його
лацкані. З цієї причини Флейшиц і виключили з адвокатури!
Адвокатська кар'єра не відбулася, замість неї почалася наукова
діяльність. Вона вступає до аспірантури до І. А. Покровського,
одного з найбільших цивілістів і романістів того часу. Природно
сферою її діяльності стає права особистості, права людини, статус
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жінки. У 1937 році захищає кандидатську і стає кандидатом
юридичних наук. Активно займається зайнятися викладацькою
діяльністю. Вона була блискучим лектором і полум'яним
оратором, що володів даром переконання. У роки вже Радянської
влади, Катерина Абрамівна поєднувала викладацьку роботу в
університеті з посадою юрисконсульта в банку, отримала звання
доцента. У 1940 році Е. А. Флейшиц стає першою жінкою в СРСР,
котра захистила докторську дисертацію. Великий вчений,
видатний педагог, розробник законів, громадський діяч – все це
гармонійно поєднувалося в одній людині. Вона стала автором
численних наукових праць і заслужено входить в історію
вітчизняної юриспруденції.
Деякі російські жінки закінчували юридичні факультети
іноземних факультетів і поверталися в Росію. Вони володіли не
тільки кількома іноземними мовами, а й багатим науковим
матеріалом. Не прийняті у присяжні повірені при судових місцях,
деякі жінки починали викладати в російських університетах. Саме
тоді стала зароджуватися власна російська юридична еліта, яка
мала як російську, так і зарубіжну юридичну освіту. Російською
мовою стали з’являтися фундаментальні дослідження з різних
галузей права, що анітрохи не поступалися своїм аналогам за
кордоном, а нерідко навіть перевершували їх своїм глибоким
дослідженням.
11 грудня 1911 року був прийнятий закон, що дозволив жінкам
здобувати вищу юридичну освіту і Державна Рада стала
обговорювати питання «Про допущення жінок до адвокатури».
Але більшість царських сановників виступило проти такого
допуску. Після того, як жінкам офіційно дозволили вивчати
юриспруденцію в університетах російської імперії, кількість
слухачок із кожним роком збільшувалася. Так, наприклад, у 1906–
1907 роках у Харківському університеті було 53 слухачки, а
наступного року майже 100. Але не зважаючи на достатню
кількість випускниць жінок-юристок, право жінок на заняття
адвокатською діяльністю отримало нормативне закріплення лише
1 червня 1917 року. Тимчасовий уряд видав Постанову «Про
допущення жінок до ведення чужих справ в судових
установленнях»[9], остаточно поставив крапку у всіх суперечках і
дав змогу жінкам повноцінно увійти в адвокатську спільноту. Їм
дозволялося вступати в число присяжних повірених і присяжних
стряпчих, які практикували в комерційних судах, отримувати
свідоцтва приватних повірених і займатися судовою практикою
під керівництвом присяжних повірених як їх помічників. Таким
чином, ми можемо бачити, що в боротьбі жінок за право займатися
професійною юридичною діяльністю, вони здобули перемогу,
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незважаючи на те, що шлях російських жінок в адвокатуру
виявився як ніде тривалий і тернистий. Вони не тільки отримали
право бути адвокатами, а й підтвердили свою спроможність у
професії.
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РЕФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Питання сучасної правничої освіти в контексті приєднання
України до європейського об’єднавчого (Болонського) процесу у
сфері освіти і науки, що передбачає універсалізацію вищої освіти,
у тому числі професійної, є надзвичайно актуальними і
потребують свого розв’язання саме в напрямку її реформування.
Сьогодні на сторінках юридичних видань і у цілому в
інформаційному просторі активно дискутується питання
необхідності реформування юридичної освіти. В Україні
здійснюється «державна регуляція» системи вищої юридичної
освіти. Саме ухвалення Концепції розвитку вищої юридичної
освіти в Україні підтверджує той факт, що підготовка юридичних
кадрів є стратегічним державним напрямом.
Концепція розвитку вищої юридичної освіти в Україні,
прийнята в 2006 році є серйозним і об’єктивним аналізом стану,
проблемних питань, змісту та перспективного розвитку
юридичної освіти, на яку покладена відповідальність підготовки
фахівців в галузі права, «озброєних сучасними знаннями,
культурою, високим рівнем цивільної і соціальної свідомості» [1].
Основні ідеї такого реформування, зводяться, по суті, до трьох
ключових пунктів:
1) введення єдиного спеціалізованого іспиту у формі тесту для
випускників юридичних закладів вищої освіти (далі – ЗВО);
2) перетворення юридичної освіти на більш практично
орієнтовану;
3) скорочення кількості ЗВО, що готують юристів, за
допомогою оновлення системи органів державного контролю за
якістю освіти.
Єдиний випускний іспит дає змогу державі здійснювати
належний контроль за якістю результатів навчання в правничих
школах через ефективність системи зовнішнього забезпечення
якості вищої юридичної освіти. Так, планується введення єдиного
державного кваліфікаційного іспиту за результатами здобуття
вищої освіти ступеня магістра. Будуть затверджені професійні
стандарти правничих професій [2].
Концепція зазначає, що такий підхід до перевірки знань
майбутніх правників сприятиме підвищенню якості вищої
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юридичної освіти, зміцненню верховенства права та підвищенню
професіоналізму правників. Проте, з іншого боку, цей напрям
реформування має суттєві недоліки.
Почнемо з того, що законодавство в Україні дуже нестабільне, а
тому значна частина тестів будуть застарівати ще до того, як
випускники пройдуть тестування. Також, слід додати, що знання
закону марне, якщо правник його не розуміє та не вміє
застосовувати. Більше того, знання закону є нікчемним, якщо воно
не супроводжується навичками правильно його інтерпретувати
відповідно до принципів права, правових традицій, поточної
правозастосовчої практики і в рамках існуючої правової доктрини.
Майбутні юристи повинні вміти виступати в суді і перед
аудиторією, відстоювати свою точку зору, виявляючи знання
принципів права, професійної етики, оперувати логікою
юриспруденції. Тестування, як і будь-який письмовий іспит,
несумісне з перевіркою такого роду навичок.
Однією із стратегій реформи є перехід від двоступеневої моделі
(бакалаврат і магістратура) до системи, яка традиційно існує в
медичній, фармацевтичній і ветеринарній освіті, коли людина
вступає на перший курс і завершує на п’ятому чи шостому вже з
дипломом магістра.
Цей підхід не новий в юридичній спеціальності, зокрема він
характерний для систем правничої освіти Європи, наприклад
Німеччини. В Німеччині 3,5-4 роки – академічна освіта, потім два
роки – професійна практика (Referendariat), і після кожного етапу
проводяться усний і письмовий державні іспити перед
спеціальною комісією, а не тестування. У США диплом
юридичного вишу – це лише сходинка до юридичної професії.
Іспит на право заняття адвокатською діяльністю – базової ланки
юридичної професії, здається після отримання диплома ЗВО і не
перед
державними
структурами,
а
перед
незалежною
саморегульованою організацією – Національною асоціацією
юристів.
І тому, зрозуміло, що, ні у США, ні у Великій Британії,
Німеччині, Франції чи в інших розвинених країнах немає єдиного
тестування при вступі до магістратури права, а випускний іспит
проводиться екзаменаційною комісією університетів і лише як
виняток (наприклад, в Німеччині), по практичній частині комісією
міністерства юстиції. Але в будь-якому разі не в такій формі, як це
планується в Україні – у вигляді централізованого тестування за
межами університетів. Цей найпростіший спосіб контролю
несумісний з перевіркою реальних знань та навичок випускників.
Також в планах реформування юридичної освіти є віднесення
до вищої юридичної освіти ступеня магістра за спеціальністю 081
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«Право» галузі знань 08 «Право». З цього випливає, що такі
спеціальності, як «Міжнародне право» та «Правоохоронна
діяльність» перестануть вважатися вищою юридичною освітою, що
в
майбутньому
створить
неможливість
проходження
кваліфікаційних вимог для зайняття певної посади.
Недолік цього напряму полягає в тому, що спеціальності
«Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність» не
вважатимуться вищою юридичною освітою в контексті
кваліфікаційних вимог для зайняття певної посади [3]. А з
урахуванням основного принципу кримінального процесу –
змагальності сторін (стаття 22 КПК України) [4] «позбавлення»
слідчих вищої юридичної освіти поставить їх у нерівне становище
з іншими учасниками процесу.
Ще однією проблемою є надмірна кількість закладів вищої
освіти, які займаються підготовкою правників. Тож кількість
правничих шкіл оптимізують враховуючи чисельність населення,
виходячи з аналогічних норм у країнах Європейського Союзу.
Крім того, правничі школи відповідатимуть за надання освітніх
послуг неналежної якості, з урахуванням результатів єдиного
державного кваліфікаційного іспиту.
Конкуренція закладів вищої освіти, а не державне регулювання
і контроль, повинна стати двигуном функціонування юридичної
освіти та підвищення якості підготовки випускників.
Ринок все розставить по своїх місцях, недобросовісні ЗВО
згодом просто не наберуть студентів. При цьому доцільно
врегулювати мінімальну кількість студентів певної спеціальності,
що ліквідує неякісні ЗВО і буде стимулювати до створення
реальних центрів юридичної освіти.
Аналіз проєкту Концепції свідчить про те, що вона покликана
вирішити низку питань, існуючих у системі підготовки правників.
Розробники Концепції зосереджують увагу на підвищенні якості
освіти, яка в подальшому стимулюватиме зростання конкуренції
між закладами вищої освіти, що у логічному підсумку зменшить їх
кількість. Цьому сприятимуть також посилення вимог до
ліцензування освітньої діяльності, встановлення контролю за
якістю пропонованих освітніх послуг, розгортання системи
підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, державної
атестації випускників тощо.
Розглянувши підходи до реформування, які визначені
проєктом Концепції, можна зробити висновок, що після вступу в
дію її норм загальна кількість випускників юридичних закладів
освіти суттєво зменшиться. Це має відбутися завдяки тому, що не
всі ЗВО відповідатимуть та не зможуть підтвердити нові ліцензійні
вимоги. Іншим чинником, що призведе до скорочення кількості
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дипломованих юристів і, як наслідок, зменшення чисельності
правничих ЗВО, можна вважати те, що на кожному з етапів
навчання здійснюватиметься жорсткий освітньо-кваліфікаційний
відбір.
Реформування юридичної освіти в України, на нашу думку,
містить кроки, які виглядають як радикальні, проте багато з них
можуть якісно вплинути на стан правничої освіти в Україні.
Хочеться вірити, що такі кроки з боку правників та держави
сприятимуть відновленню довіри до них, а також стануть одними
із факторів підвищення рівня верховенства права в Україні.
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НАУКОВО-ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА
В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
В теперішній час спостерігаємо розширення можливостей
використання наукових здобутків у правозастосовній практиці.
Цьому сприяє оновлення процесуального законодавства та
виокремлення ще одного учасника судового процесу – «експерт в
галузі (з питань) права». Експерт в галузі права і експерт з питань
права у оновлених процесуальних кодексах використовуються як
синонімічні поняття, що піддається критиці у науковій літературі.
Окрім того, звертається увага на те, що надаючи характеристику
правового статусу експерта з питань права, бажано звернути увагу
на використання терміну «експерт» як особи, яка володіє
знаннями у галузі права, чим створюються підстави для розуміння
правових знань як спеціальних.
Норми ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства, ст. 70
Господарського процесуального кодексу та ст. 73 Цивільного
процесуального кодексу містять однакові за змістом положення що
стосується процесуального статусу експерта з питань права:
експерт з питань права є учасником судового процесу, може
залучатися до розгляду справи судом, вимоги, що ставляться, до
таких осіб. Зокрема, ст. 69 КАСУ передбачено, що експертом з
питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є
визнаним фахівцем у галузі права. Якщо щодо першої вимоги
зауважень немає, норма щодо наявності наукового ступеня є
зрозумілою, то оціночна категорія «визнаний фахівець в галузі
права»
викликає
чимало
наукових
дискусій.
Зокрема,
О. О. Кармазою запропоновано брати до уваги такі критерії: досвід
наукової роботи у галузі права; наявність наукових публікацій у
фахових виданнях України та іноземних держав, включених до
міжнародних наукометричних баз даних; наявність документа, що
підтверджує присвоєння вченого звання; ступінь активності участі
в конференціях, симпозіумах, круглих столах, яка підтверджується
опублікуванням тез його виступів; стажування та навчання за
кордоном, які підтверджуються відповідними документами та
легалізовані в порядку, встановленому законодавством України
тощо [1, с. 32-36]. Інші науковці пропонують при залученні
експерта в галузі права враховувати наступні фактори:
науковий напрямок, галузь чи інститут права, який досліджує
науковець, і чи співпадає він із проблемою, що виникла у процесі
судового розгляду, щоб дійсно висловити експертну думку;
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чи залучена особа здійснює наукову або науково-дослідну
діяльність на постійній основі (працює в науково-дослідному
інституті, вищому навчальному закладі);
для підтвердження своїх експертних знань та встановлення
факту визнаності необхідно дізнатися індекс цитування його
наукових праць.
В ухвалах та постановах необхідно зазначати, окрім прізвища,
імені та по батькові, також науковий ступінь, вчене звання та місце
роботи експерта [2].
Це зумовлює і прикладні проблеми правозастосування.
Відсутність процедури перевірки повноважень особи на
здійснення функцій експерта з питань права, законодавча
невизначеність переліку документів, які підтверджують наявність
у особи компетенції щодо можливості надавати висновок в галузі
права, зумовлюють труднощі у практичній реалізації діяльності
експерта в галузі права. У судовій практиці досить часто
зустрічаються рішення, в яких суд відмовляв у допуску експерта з
питань права або висновків правової експертизи з підстав
відсутності належного обґрунтування необхідності залучення
експерта [3].
Наступним дискусійним питанням щодо залучення експерта в
галузі права, це результат такої діяльності та його оцінка судом.
Відповідно до норм чинного національного законодавства,
зокрема Закону України «Про наукову та науково-технічну
діяльність», наукова і науково-технічна експертиза – це діяльність,
метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науковотехнічного рівня об’єктів експертизи і підготовка обґрунтованих
висновків для прийняття рішень щодо таких об’єктів. Закон
України «Про судову експертизу» визначає судову експертизу як
дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки,
мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання
висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Це розуміння знаходить підтвердження й у процесуальному
законодавстві (ст. ст. 102 ЦПКУ, 98 ГПКУ та 101 КАСУ): висновок
експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень,
зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на
питання,
поставлені
експертові,
складений
у
порядку,
визначеному законодавством.
Логічно припустити, що у випадку підготовки висновку
експертом у галузі права мова йде про науково-судову експертизу.
Однак фахівці в галузі процесуального права заперечують таке
твердження, обґрунтовуючи це тим, що результатом судовоекспертної діяльності є висновок експерта як доказ у справі та його
оцінка судом разом із іншими доказами, що фіксується у
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мотивувальній частині судового рішення. Натомість висновок
експерта з питань права відповідно до положень процесуального
законодавства, наприклад, ч. 1 ст. 115 ЦПК України висновок
експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний
(консультативний) характер і не є обов’язковим для суду. Як
зазначає О. Старченко, висновок експерта в галузі права не містить
результатів спеціального дослідження, на відміну від висновку
експерта. Також, важливо розуміти, що даний висновок може
носити винятково консультативний характер, оскільки сам суддя є
фахівцем в галузі права. У зв’язку з цим зміщення повноважень
щодо вирішення питань правового характеру на експерта з питань
права призведе до порушення основних засад судочинства [4, с. 2728].
Ще одним проблемним аспектом, на який варто звернути
увагу, це межі повноважень експерта в галузі права. Норми ЦПК,
ГПК та КАС встановлюють виключний перелік питань, щодо яких
надається висновок експерта в галузі права. Так, наприклад, згідно
із ст. 114 ЦПК експерт у галузі права надає висновок щодо:
1) застосування аналогії закону чи аналогії права; 2) змісту норм
іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим
тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній
іноземній державі. Однак, аналіз судової практики дає підстави
для висновку, що траплялися випадки, коли сторони заявляли
клопотання про долучення до справи висновку експерта у галузі
права з питань, які виходять за межі ст. 114 ЦПК.
З цього приводу висловлена правова позиція Верховного суду у
складі колегії Касаційного господарського суду (постанова від
10.11.2020 р.) [5]. У цій постанові суд вказав на неправильну
позицію судів нижчестоящих інстанцій щодо оцінки судом
висновку експерта в галузі права: клопотання про залучення до
матеріалів справи самих висновків експертів у галузі права Судом
було розцінене як клопотання про залучення додаткових доказів у
справі. Суд зауважив, що висновок експерта у галузі права
структурно
знаходиться
в
параграфі
7 глави
5
ГПК
України «Докази та доказування». Однак відповідно до ст. 109
Господарського
процесуального
кодексу
України висновок
експерта у галузі права не є доказом. Він має допоміжний
(консультативний) характер і не є обов`язковим для суду.
Вказаною нормою закону передбачено, що суд може посилатися в
рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело
відомостей, які в ньому містяться, а відтак вказана норма не
містить обов`язку суду посилатися в рішенні на висновки експерта
в галузі права. Тому відсутні підстави для задоволення відповідних
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клопотань скаржників про долучення до матеріалів справи
висновків експертів та документів.
Підбиваючи підсумки, варто зазначити таке. Урахування судом
висновків науково-правових експертиз сприяє правильному
застосуванню норм матеріального й процесуального права під час
вирішення судових спорів, зменшує ймовірність неоднакового
застосування судом норм права в подібних правовідносинах та
сприяє утвердженню принципів справедливого судочинства,
закріплених у Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, адже у практиці Європейського суду з
прав людини, рішення правозастосовних органів держави, якщо
вони є бездоказовими, вважаються порушенням права людини на
справедливий суд.
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ПЕРЕДОВИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СОЦІОГУМАНІТАРНИХ
НАУКАХ (ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЄКТУ
ENRESSH: COST CA15137)
Питання врахування специфіки соціальних та гуманітарних
наук у процесі оцінювання наукових результатів на сьогодні
перетворилося на серйозну проблему як в усьому світі, так і в
нашій країні. Багато років гуманітаріям в Україні безпардонно
нав’язуються невластиві критерії та стандарти. Здебільшого
прийнято
звинувачувати
в
цьому
непрофесійне
та
забюрократизоване Міністерство освіти і науки України, але
основним лобістом відповідної політики насправді виступає так
званий Науковий комітет Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій, створеної на підставі прийнятого
невдовзі після Революції Гідності Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність». Непрозорі та незбалансовані
процедури формування Наукового комітету, виписані у
відповідному законі, зробили цей орган знаряддям боротьби за
вплив одного з сегментів наукової спільноти, до якого належать
здебільшого представники окремих напрямів природничих і
соціальних наук, орієнтованих на мейнстрим. Наразі вельми
актуальною видається потреба в консолідації гуманітаріїв довкола
необхідності обстоювання нашого бачення майбутнього науки, не
кажучи вже про елементарну повагу до нашої роботи як
суспільства, так і нас самих. У зазначеному аспекті нам може стати
у пригоді передовий світовий досвід.
Проєкт COST CA15137 – European Network for Research
Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH)
(Європейська мережа оцінювання досліджень у суспільних та
гуманітарних науках) розпочався у квітні 2016 року і завершився у
квітні 2020 року. До проєкту були залучені учасники з
37 європейських країн, а також університети Китаю, ПАР та
Мексики (загалом до 125 учасників). Відповідне дослідження за
своїми масштабами і глибиною пропрацювання теми не має
аналогів у світі.
Результати ENRESSH по суті є формулюванням конкретних
практичних кроків з реалізації ідей, закладених у відомій СанФранциській декларації (DORA) та Лейденському маніфесті.
На сайті ENRESSH можна знайти величезну кількість
матеріалів, які потребують свого опрацювання та адаптації до
українських реалій.
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Важливе значення має Заключний звіт Робочої групи № 1 щодо
практики
використання
сліпого
рецензування
в
соціогуманітарних дослідженнях (125 сторінок). Цей документ
можна з певною мірою умовності вважати головним заключним
звітом по всьому проєкту. Як зазначається, у звіті, причиною
«колонізації» суспільних та гуманітарних наук (SSH) підходами та
принципами оцінювання, прийнятими в сфері технічних та
природничих наук (STEM), є передусім зростання ролі великих
міждисциплінарних проєктів. Оскільки інвесторами вимагається
залучення
до природничо-технічних
наукових
розробок
представників SSH, то виникає проблема критеріїв їх оцінювання
поруч із партнерами зі STEM спеціальностей.
Автори огляду наголошують на тому, що намагання
застосовувати до сфери SSH показники цитування та публікацій у
журналах, що індексуються в базах Scopus та Web of Science, мало
здебільшого негативні наслідки. Докладно досліджуються ризики
абсолютизації значення незалежного рецензування (Peer Review)
для соціогуманітарних спеціальностей, хоча наголошується на
тому, що представники цих наук переважно позитивно ставляться
до такого рецензування. Відзначається засаднича відмінність
принципів побудови і функціонування наукової спільноти в SSH
на відміну від STEM. Так, спільнота SSH характеризується більшим
плюралізмом, а отже нею не вироблено потужної інфраструктури
для захисту наукового мейнстриму. Крім того, для SSH загалом
нехарактерний такий об’єднавчий чинник, як віра в прогрес та
уявлення про лінійний розвиток науки, що наочно спостерігається
у спільноті STEM. Неможливо оминути увагою і той факт, що
абсолютна більшість студій в SSH прив’язані до національної мови
та локальної проблематики.
Зважаючи на зазначене, висновується, що при оцінюванні
результатів наукових досліджень у SSH поруч із науковою
цінністю має враховуватись соціальне значення цих досліджень
(Societal impact). Значення наявності в журналі системи
незалежного рецензування для соціогуманітарних публікацій не
варто переоцінювати, оскільки такий підхід має низку ризиків.
Слід враховувати плюралізм форм презентації наукового знання в
соціогуманітарних науках (монографії, енциклопедичні статті,
збірники конференцій, виставки тощо).
Попри очевидні паралелі, українська ситуація з нав’язуванням
суспільним і гуманітарним наукам підходів до оцінювання
наукових результатів, прийнятих у STEM спеціальностях, має
значну специфіку, а відповідна політика загалом суперечить
євроінтеграції України. Так, у інших країнах не йдеться про
вимоги
наявності
наукометричних
статей
для
потреб
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присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань,
атестації фахових видань та спецрад. Наукометричні критерії
застосовуються більш опосередковано – для обчислення рейтингів
університетів, у вимогах для отримання великих грантів
(переважно у сфері природничих та технічних наук) тощо. В
жодній країні немає позитивного досвіду застосування наукометрії
для кардинального підвищення якості наукових досліджень,
боротьби з плагіатом і псевдонаукою, а саме такими цілями
пояснюють запровадження відповідних вимог в Україні.
Основні рекомендації учасників проєкту вміщує коротка
відозва (Policy Brief) щодо оцінювання досліджень в соціальних і
гуманітарних науках. У цьому лаконічному тексті, серед іншого,
наголошується на таких принципах:
 необхідність досягнення відповідності критеріїв оцінювання
прийнятим дослідницьким практикам;
 прозорість політичних завдань оцінювання;
 гарантування розмаїття практик оцінювання, зважаючи на
локальну і міжнародну залученість вчених та їх колективів;
 широкий спектр прозорих критеріїв якості залежно від
дисципліни;
 здійснення окремого оцінювання за кожним критерієм;
 надання у процесі сліпого рецензування не лише кількісної
інформації, а й складової оцінювального судження;
 заохочення міждисциплінарності без надання пріоритету
одним наукам над іншими.
За результатами проєкту важливий акцент зроблено на
перегляді значення національних бібліометричних баз для
оцінювання доробку дослідників соціогуманітарної сфери. Так, в
рамках проєкту було розроблено «Посібник з кращих практик у
сфері створення та підтримки національної бібліометричної бази
результатів досліджень». Зміст посібника свідчить про те, що ніхто
не вимагає створення локальних «скопусів» для гуманітаріїв.
Наголошується, що це посібник з добрих практик, а не
сумнозвісних «кращих практик», яких у нашій сфері бути не
може. У додатку до документа наводиться перелік вже існуючих
національних бібліометричних баз з 21 європейської країни, серед
яких я чомусь не побачив свою улюблену базу Dialnet, що ведеться
Університетом Рйохи і наразі є основною національною базою
Іспанії та провідним інформаційним ресурсом для всієї
іспаномовної наукової спільноти. Роль національних баз у
оцінюванні результатів досліджень пропонується підвищити.
Натомість слід певним чином стандартизувати на міжнародному
рівні підходи до їх створення і ведення. Логіка цього
компромісного підходу, як видається, полягає в тому, що
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наукометричні підходи в останні роки стали настільки звичними,
що повністю обійтися без них вже не вбачається можливим. Утім,
жодним чином не можна заперечувати прив’язку суспільних і
гуманітарних наук до національної мови і національної
проблематики, а тому національні бібліометричні бази можуть
мати пріоритетне значення, порівняно з міжнародними.
Принципово відмінний від знайомої нам наукометрії підхід,
заснований на тому, що бази мають бути адаптованими для
включення не лише статей у періодичних виданнях та
монографій, а найрізноманітніших різновидів (wide range)
презентації наукового знання (енциклопедії, виставки та їх
каталоги, продовжувані видання наукових товариств, конференції
тощо). Саме в таких формах і формується нове знання в
гуманітарних науках. Наукова база має не бути механізмом
оцінювання per se, а забезпечувати науковим спільнотам
можливості доступу до існуючих наукових результатів, а також
відповідних узагальнених даних та параметрів.
Результати проєкту ENRESSH безумовно можуть слугувати для
порятунку та виведення з кризи і нашої вітчизняної науки. Разом з
тим їх застосуванню неодмінно має передувати низка попередніх
заходів, передусім ліквідація Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій, яка за останні роки засвідчила свій
декоративний і мертвонароджений характер і лише слугує
ширмою для просування Науковим комітетом своїх протиправних
ініціатив. Разом із ліквідацією відповідних паразитарних структур,
має бути відновлено механізми відповідального державного
управління у науковій сфері через Міністерство освіти і науки
України із обов’язковим залученням Національної академії наук
України як головної наукової організації нашої держави.
Перелік використаних джерел
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КАТЕГОРІЯ «ЮРИДИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» ТА ЇЇ РОЛЬ У
ДОСЛІДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОЗНАВСТВА
Категорія «юридичне середовище» належить до складних,
багатовимірних і суб'єктивних. Вихідним у її системному аналізі
може бути положення щодо юридичного середовища як складової
середовища соціального. Соціальне середовище в сучасній
соціальній теорії найчастіше трактують як оточуючий зовнішній
соціальний світ (соціум), який впливає на людину або соціальну
групу та вміщує в себе суспільні (матеріальні та духовні) умови
становлення, існування, розвитку та діяльності людей у
суспільстві.
Отже, конструкт «середовище» відбиває взаємозв’язок умов, що
забезпечують або не забезпечують розвиток людини. Присутність
же у такому визначені характеристики «розвиток» передусім
спрямовує на конотацію поняття «середовище» з культивуванням,
плеканням. І в цьому значенні справедливою є заувага
В. Кебуладзе: «ми є не так homo sapiens, як homo cultus, …
плекання себе, турбота про себе в різних формах культури – в
релігійних культах, у культурі поведінки тощо [1], і, якщо
продовжувати, очевидно, в освіті, у професії, зрештою, визначає
культуру і індивіда, і соціуму.
Давньогрецька філософія розглядала середовище як єдине
ціле, що включає світ і людину, і їх взаємодію. Одним з перших
науково обґрунтував категорію «середовище» обґрунтував
французький дослідник І. Тен (1828−1893 pp.), який трактував
середовище в характеристиках його онтологічної складності і
багатоманіття та розглядав як один з ключових моментів
міждисциплінарного гуманітарного дискурсу, який фундувався на
культурно-історичному тлі [2, с. 464].
Найрозробленішим та найвживанішим сьогодні є поняття
«освітнє середовище», яке, попри триваючі дискусії про його
смислові характеристики, може стати базовим у дефініюванні
середовища юридичного.
Освітнє середовище у прикладному значенні визначають як
складну систему, що акумулює інтелектуальні, культурні,
програмно-методичні, організаційні та технічні ресурси і
забезпечує формування особистості в її різноманітних проявах та є
сукупністю матеріальних, просторово-предметних факторів,
соціальних компонентів і міжособистісних відносин [3, с. 15].
Більш загальними є підходи, коли під освітнім середовищем
(або середовищем освіти) розуміється система впливів й умов
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формування особистості за заданим зразком, а також можливостей
для її розвитку, що містяться в соціальному і просторовопредметному оточенні [4, с. 174]; складова соціокультурного
простору, де соціалізується й розвивається особистість або
робиться додатковий акцент на культурній складовій для чого
вводиться поняття культурно-освітнього середовища (О. Мертенс)
тощо.
Важливим у методологічному відношенні є розгляд і
співвіднесення понять «простір» та «середовище» як близьких, але
не синонімічних. Середовище, зазначає О. О. Ярошинська, − лише
та частина простору, з якою суб’єкт взаємодіє, в якій живе.
Середовище є те, серед чого перебуває індивід, що слугує
посередником його активності, опосередковує його розвиток і
осередовищнює його. Середовище не абстраговане як освітній
простір від форм співбуття конкретного індивіда. Це
екзистенціальний феномен. «Освітній простір» є ширшим, ніж
«освітнє середовище» [5, с. 60].
Розглядається
дослідниками
і
структура
освітнього
середовища, компонентами якого зокрема І. О. Ахновська називає:
особистісний
(використання
власного
досвіду
людини),
аксіологічний (передбачає перетворення об’єктивно існуючого
культурного досвіду людства у суб’єктивну форму в процесі
оволодіння знаннями, вміннями та навичками), просторовопредметний (надає необхідність використання матеріалів та
предметів для досягнення певного результату), інформаційнокомунікаційний
(концентрує
увагу
суб’єктів
освітнього
середовища на вивченні, аналізі та використанні всіх видів
інформації відносно будь-яких явищ) та організаційнодіяльнісний (що забезпечує розвиток наскрізних умінь
особистості, застосування теоретичних знань на практиці) та
компетентнісний (тобто спрямованість освітнього процесу на
формування і розвиток ключових і предметних компетентностей
особистості) [6, с. 31].
Як видно, в ній, як і у ряді інших досліджень, спеціально не
виділено інтелектуальний компонент, хоча його присутність
видається визначальною – адже, всі інші компоненти без наявності
насиченої розумової діяльності щодо них, не спрацьовуватимуть.
Слід мати на увазі і тендецію до об’єктивування суб’єкта
освітнього процесу, домінування елементу зовнішнього впливу у
розробках освітнього простору, очевидно, не характерне, зокрема,
для юридичного середовища з його системою взаємовпливів.
Загалом, сьогодні важливість середовища в освітньому процесі
сумнівам ключовим фактором впливу на особистість та який в
умовах глобальних змін називають стратегією розвитку освіти. І
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хоча його становлення і розвиток зокрема Г. Полякова
прослідковує з XVII ст. [7], скоріш, йдеться про еволюцію його
наукового осмислення, адже витоки його значно давніші і,
відповідно, коректніше говорити про відродження такого підходу.
Викладене дає підстави, виходячи з уявлення про юридичне
середовище в широкому сенсі як про модель соціокультурного
простору та як про середовище інтелектуальне та освітнє,
сформулювати щодо нього та його ролі у дослідженні
українського правознавства деякі тезові положення.
Перша з них базується на підході до права як соціокультурного
феномену, яке розглядається як відбиток всього комплексу
соціальних, культурних, економічних процесів у їх динаміці, які
безпосередньо впливають на юридичне середовище.
Друга – спеціально акцентує увагу на необхідних і
визначальних складових юридичного середовища – розумовій
(інтелектуальній) діяльності та освіті як загальній, так і фаховій та
актуалізує особистісний чинник.
Це дає змогу «задіяти» у дефініції юридичного середовища
визначення середовища інтелектуального як оточення людей з
насиченою розумовою діяльністю, яке створювало між собою
певне контактне поле, впливаючи на світогляд та діяльність [8] та
середовища освітнього як системи впливів й умов у формуванні
особистості, а також можливостей для її розвитку, що містяться в
соціальному і просторово-предметному оточенні та взяти до уваги
концепт «індивідуальність» як сукупність ставлень людини-носія
неповторної своєрідності до світу природи, суспільства, що
позначає рівень розвитку людської особистості.
Відповідно можна гіпотетично виділити і компоненти
середовища юридичного: особистісний (походження, прихід у
професію,
використання
власного
досвіду
людини),
компетентнісний (отримання фаху), організаційно-діяльнісний
(форми, методи, способи, способи комунікації, управлінські
структури),
просторово-предметний
(матеріально-технічна
інфраструктура, ресурси, побутові умови), аксіологічний
(цінності, традиції, церемонії, ритуали, символи, корпоративна
культура) та інтелектуальний (розумове контактне поле).
Слід зазначити, що категорія «юридичне середовище»
належить до т. зв. «онтологічних метафор» [9, с. 123], серед яких на
найвищому рівні узагальнення можна виокремити «правову
комунікацію» А. В. Полякова, «правовий діалог» І. Л. Честнова,
«правову подію» О. В. Стовба, «правове життя» О. В. Малька та
таких як правовий простір, правове поле, які дають змогу
активувати інтерсуб’єктивну модель пізнання права як
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соціокультурного феномена, задіюючи арсенал некласичної
методології.
В історико-правовому дослідженні українського правознавства
до категорії «юридичне середовище» є близько дотичною
категорія правового мислення [10], яка включає формальнологічні, ментально-антропологічні, цивілізаційно-культурологічні
та інтелектуальні аспекти. Акцентування уваги на правовому
мисленні зумовлене серед іншого необхідністю створення ґрунту
для саморефлексії українського правознавства та віднайдення
його традицій зокрема в інтелектуально-комунікативному
просторі.
Враховуючи
багатошаровість
категорії
«юридичне
середовище» пропонується розрізняти у юридичному середовищі
рівні: глобальний у конотації з політикою права, локальний –
наукова школа, асоціація, інші фахові об’єднання; враховувати
фахову специфіку (юридична практика, юридична наука,
юридична освіта, нормотворення) та брати до уваги таку його
характеристику як «юридичний етос» – комплекс панівних
цінностей і норм поведінки, може дати уявлення про еталони
поведінки, цінності, стиль життя, врешті стиль правового
мислення правознавців.
Визначити категорію «юридичне середовище» на основі
викладеного можна наступним чином: юридичне середовище у
широкому значенні – це складова соціокультурного, інтелектуального,
освітнього та правового простору, контактне поле, на якому
відбувається інституціонально-суб’єктивна взаємодія та взаємовпливи,
що постулюють правовий світогляд, правове мислення та юридичний
етос правознавців і соціуму.
Як видно, юридичне середовище виступає найзагальнішим
поняттям, що може визначати процес перенесення знань, що
зокрема в історико-правому пізнанні може означатися як категорія
– особлива когнітивна одиниця зокрема у дослідженні
українського правознавства.
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А. Ю. Іванова
(Київ)

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Актуальність та значущість проблем, пов’язаних із
формуванням української правничої термінології, обумовлена
безпосереднім впливом останньої на всі публічні та приватні
правовідносини, що пронизують суспільне життя людини, а тому
не потребує додаткової аргументації.
Незважаючи на визнання правничої термінології найдавнішим
пластом термінологічної лексики української мови загалом [1],
наразі її формування ще триває. Навіть власне термін – правнича
чи юридична – лишає місце для дискусії. Прикметник
«юридичний» традиційно більше стосується законодавчої та
практичної діяльності, сьогодні правники частіше послуговуються
терміном «правнича термінологія», що означає «термінологія,
пов’язана з правом». Ілюстрацією цієї дискусії може слугувати
сюжет зі зміною назви «Української комісії з питань юридичної
термінології» – спеціального державного органу, утвореного
згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо здійснення
правової реформи в Україні» від 19.06.1995 р. Вже за два місяці
вийшов Указ Президента України про затвердження її Положення,
де вживалась назва «Українська комісія з питань правничої
термінології». Припускаємо, що така зміна могла бути пов’язана із
поверненням до питомої української термінології, для якої
«правнича» більш властивий, ніж «юридичний». Втім, бачимо, що
вже сама назва є предметом обговорень і дискусій.
Проблеми правничої термінології протягом тривалого часу
були
у
центрі
уваги
провідних
вчених-правознавців
Н. В. Артикуци, Ю. Зайцева, С. П. Головатого, О. Л. Копиленка,
Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скрипнюка, І. Б. Усенка,
Ю. С. Шемшученка та інших. В цих тезах, не претендуючи на
вичерпність, хочемо привернути увагу до найгостріших на
сьогодні проблем української правничої термінології.
Правнича термінологія має розроблятися правниками у
тісній співпраці із філологами.
Мова права це не питання семіотики чи філології, мова права –
це частина правової системи, а особливості правничої термінології
зумовлені особливостями правової системи та національної
правової традиції. Юридична термінологія в законодавстві є
інструментом, якість якого безпосередньо впливає на якість закону
та правого регулювання.
108

Формальна визначеність є однією із засадничих базових
характеристик права. Правова визначеність Європейською
Комісією за демократію через право (Венеціанською Комісією) у
Доповіді щодо верховенства права визнана однією зі складових
верховенства права. Правові норми мають бути «чіткими й
точними, спрямованими на те, щоб забезпечити постійну
прогнозованість ситуацій правовідносин, що виникають» – це
основа принципу правової визначеності. Відповідність змісту і
форми конкретної правової норми є надважливою для
забезпечення формальної визначеності права загалом. Тому, якщо
концептуальні ідеї, визначальні для майбутнього законопроєкту,
можуть дискутуватися на рівні ідей, то обговорення правових
норм це завжди безпосередня робота з текстом.
Іноді правничі терміни конфліктують із мовними. Так,
мовники не рекомендують вживати словосполучення «приймати
закон»,
натомість
пропонують
«ухвалювати».
Однак
і
Конституцією України, Законом про Регламент Верховної Ради
України закони та постанови приймаються парламентом. А ось
судові рішення ухвалюються, постанови суду приймаються, а ухвали
постановляються. Більше того, це реквізити судового рішення,
затверджені Інструкцією, в цьому сенсі вони не підлягають
вільним інтерпретаціям.
Ще один приклад, коли в законі фіксується, що чинне
законодавство або підзаконні нормативні акти мають бути
«приведені у відповідність до» норм новоприйнятого закону. Однак
мовники вважають такий зворот канцеляризмом та пропонують
виправляти на «узгодити із». Але узгодження це двосторонній
процес, узгодити можна за рахунок будь-якого з документів.
«Приведення у відповідність» включає елемент підпорядкованості,
один документ приводиться у відповідність до іншого.
Певну уніфікованість могли б гарантувати закон про закони і
загальна стандартизована інтерактивна база правничої
термінології. На порталі Верховної Ради викладено законодавчу
термінологію, однак це лише 72 тис. терміни, що кількісно зіставно
із термінологічним правничими словниками початку ХХ ст., та не
відповідає величезній кількості правовідносин сьогодення. Для
порівняння наведемо дані термінологічної бази даних ЄС
«Інтерактивна термінологія Європи» (ІАТЕ), у якій міститься
майже 8 млн термінів, що постійно переглядаються та
оновлюються.
Незворотність європейського та євроатлантичного курсу
України, що у 2019 році були визнані конституційними
цінностями, диктує необхідність інтеграції та гармонізації
українського правового простору із загальноєвропейським. Отже,
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потреба стандартизованої законодавчої термінології тісно
пов’язана з проблемою перекладу та інкорпорації до української
правничої термінології значного масиву правничих термінів
іншомовного походження.
Україна підписала Угоду про асоціацію та зобов’язалась
привести національне законодавство у відповідність із
європейськими стандартами. Орієнтований план перекладу актів
ЄС українською на 2020 рік містить майже 300 актів, і це так зване
вторинне право, яке ще має бути імплементоване в національне
законодавство. Для країн-членів ЄС спеціальні органи сумісно з
національними експертами розробляють та пропонують адекватні
відповідники документам ЄС, директивам і резолюціям в тому
числі. В Україні перекладом займається орган, уповноважений
реалізувати відповідну політику, що спричиняє ситуацію, коли
умовно кожне міністерство самостійно перекладає директиви, які
стосуються сфери його діяльності.
Це спричиняє чимало проблем, зокрема неузгодженості між
однаковими термінами, перекладеними різними міністерствами
по-різному; поява в підзаконних нормативних актах значної
кількості нових іншомовних термінів, які не визначені
законодавчо тощо.
Варто зауважити, що в ЄС проблеми правничої термінології є
предметом постійної уваги фахівців. Професор Барт Дефран
наводить лише декілька прикладів того, які проблеми може
спричинити різне тлумачення одного терміна англійською мовою
в різних правових системах. Зокрема contract, в системі загального
права завжди має споживчу вартість, що заважає перекладати
«шлюбний договір» як «шлюбний контракт», який такої вартості
не має. Не може термін «контракт» вважатися адекватним
відповідником при перекладі найменування односторонніх угод,
притаманних континентальній правовій сім’ї. Так само поняття
«goods» системі common law охоплює лише рухоме майно,
натомість імплементація його до європейського законодавства без
додаткового тлумачення, призвело до судового рішення, яке
допускає вживання «goods» щодо як рухомого, так і нерухомого
майна. Врахувуючи значення судового прецедента в системі
common law, це по суті означає зміну розуміння «товару» в країнах
common law.
Навіть назва Договору про Європейський Союз викликала
термінологічні дискусії. До Маастріхтського договору всі
попередні угоди називалися Treaty establishing the …: Treaty
establishing the European Economic Community, Treaty establishing
the European coal and steel Community, Treaty establishing the
European Atomic Energy Community etc. Однак стосовно Договору
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про Європейський Союз після гарячих дискусій протягом
Маастріхтських перемовин було вирішено відійти від попередньої
практики. Обрання назви «Договір про Європейський Союз» /
«Treaty ON the European Union» замість «Treaty establishing the
European Union», більше відповідало ситуації, коли реальна
правосуб’єктність та правоздатність ЄС почалася пізніше.
Таким чином питання правничої термінології дебатуються в
ЄС на всіх рівнях і термінологічна риторика завжди невипадкова.
Водночас
юридична
термінологія
утворює
певну
терміносистему, і коли один термін змінюється або заміщується це
може позначитися на інших елементах цієї системи аж до повної
зміни значення певного терміна. Отже, практика необґрунтованої
зміни або заміщення юридичних термінів є доволі небезпечною.
Тому вважаємо, що ці проблеми мають розроблятися та
вирішуватися комплексно на рівні спеціально уповноважених
державних органів. Практика їх діяльності протягом історії
неодноразово апробована в Україні в різні історичні періоди та
демонструє неабияку ефективність. Дозволимо собі невеличкий
історичний екскурс для того, що це продемонструвати.
В Україні початку ХХ ст. нещодавні законотворці доволі
швидко відчули потребу вироблення української правничої
термінології та укладення правничого словника. Відтак
організаційно це було реалізовано на державному та академічному
рівнях. Перша правничо-термінологічна комісія була заснована на
першому з’їзді Українського правничого товариства в Києві ще в
червні 1917 року. Згодом усвідомлено потребу такої комісії на
державному рівні і в 1918 році при міністерстві судових справ (у
подальшому – міністерство юстиції) засновано особливу комісію з
вироблення української юридичної термінології, до якої
перейшли матеріали комісії Українського правничого товариства.
Значний
інтерес
становить
діяльність
правничотермінологічної комісії при Академії наук. Хоча результатом
активної роботи академічної термінологічної комісії могло стати
завершення підготовки до друку юридичного термінологічного
словника вже у 1921р., унікальне видання «Російсько-український
словник правничої мови (понад 67 000 слів). Праця Правничетермінологічної комісії при Соціально-економічному відділі
Академії наук» побачило світ за редакцією академіка
А. Ю. Кримського аж у 1926 р.
Через згортання українізації, зниження інтересу партійнодержавних органів до проблем української юридичної
термінології діяльність комісії згорнули, багатьох членів Комісії
було репресовано.
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У відновленій Україні з 1995 року активно діяла Українська
комісія з питань правничої термінології, утворена як державний
орган для забезпечення точного й однакового вживання
правничих термінів у законотворчій роботі та в офіційних актах.
Комісія припинила діяльність згідно з указом Президента України
«Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших
органів» від 14.07.2000 . За даними, наведеними професором
І. Б. Усенко у Юридичної енциклопедії за час своєї діяльності
Комісія зробила термінологічну-мовну експертизу проєктів
Цивільного та Кримінального кодексів України та ряду інших
кодифікаційних актів, брала участь в остаточному редагуванні
Конституції України 1996, а також у підготовці перекладів цієї
Конституції англійською, російською та іншими мовами. Було
затверджено ряд рекомендованих реєстрів термінів, унормовано
питання про відтворення українських власних назв засобами
інших мов [2].
Діяльність її була високо оцінена в правничому середовищі та,
на думку фахівців, має бути відновлена.
Отже, формування української правничої термінології вимагає
постійної копіткої роботи та уваги з боку вчених-правознавців, так
і на найвищому державному рівні. Позитивно може бути оцінена
нещодавня ініціатива новоутвореної Національної комісії зі
стандартів державної мови щодо створення майданчику для
діалогу щодо проблем стандартизації юридичної термінології та
об’єднання на ньому юристів та мовознавців, представників
державних органів, академічної науки, юридичної практики та
громадянського суспільства. Продовженням такого діалогу має
стати спільна інституційна робота над розвитком української
правничої
термінології,
вироблення
єдиних
стандартів.
Найважливішою метою сьогодні вважаємо утворення та розвиток
стандартизованої інтерактивної бази правничої термінології,
метою утворення якої буде збирання, розповсюдження та
управління правничої термінології, забезпечення одноманітного
перекладу. Очевидно, що така база має модеруватися та
управлятися на державному рівні, а технічно дані такої бази мають
перебувати у вільному доступі.
Перелік використаних джерел
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Артикуца Н. В. Проблеми і перспективи вивчення юридичної
термінології. Право України. 1998. № 4. С. 56.
Усенко І. Б. Українська комісія з питань правничої термінології.
Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп.
ред.) [та ін.]. К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. Т. 6 :
Т–Я. 768 с.
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НАРОДОВЛАДДЯ В СРСР ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ В
АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
У сучасній юридичній науці антропологічний підхід набуває
значної актуальності. Він дає змогу дослідити, зокрема,
зорієнтованість
права
на
проблему
людини
в
праві,
співвідношення особистості й права, особистість як об’єкт дії права
та її вимоги до права, структуру цінностей особистості, а також
право як засіб втілення цих цінностей в життя, права людини та їх
юридичний захист, тобто особистісний аспект права [1].
Антропологічне обґрунтування права визначає дескриптивні
умови застосування політичної справедливості, пов’язані з
людською природою. Особливо важливим є з’ясування того, які
здатності людини при їхньому зовнішньому виразі уможливлюють
справедливий правопорядок, заснований на правах людини [2].
В рамках антропологічного підходу спробуємо окреслити
основні причини невдалої спроби розробити і втілити концепцію
інституту
народовладдя
вперше
в
історії
радянського
конституціоналізму в період т. зв. хрущовської відлиги. Концепція
і юридична природа народовладдя докладно досліджені в багатьох
працях, зокрема в монографії Л. М. Шипілова [3]. Тому немає
потреби запинятися на них більш докладно в рамках цієї
публікації.
Спроби
втілення
народовладдя
в
радянському
конституціоналізмі
повоєнного
періоду
пов’язують
з
проголошенням на ХХІІ з’їзді КПРС (вересень 1961 р.) партійного
курсу на розширення участі трудящих в управлінні державою та
правоохоронній діяльності. Після прийняття в 1961 р. нової
Програми КПРС було вирішено розробити на її основі нову
конституцію. У 1962 р. Верховна Рада обрала конституційну комісію
під головуванням першого секретаря ЦК КПРС і голови Ради
Міністрів М. С. Хрущова. Вона підготувала відповідний проєкт,
який багато хто з дослідників вважає основною причиною відставки
Хрущова. Цей проєкт не був затверджений, але саме в ньому було
зроблену спробу розширити інститути прямої демократії шляхом
закріплення принципу народовладдя, який мав змінити принцип
диктатури пролетаріату. Цей принцип набув офіційного
закріплення лише згодом в Конституції СРСР 1977 р.
Зокрема, у преамбулі проєкту конституції та в першому розділі
«Радянська загальнонародна соціалістична держава» зазначалося:
вся влада і всі багатства в СРСР належать народу; народ є єдиним
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джерелом влади в СРСР, верховним законодавцем і верховним
правителем [4].
Разом з тим, текст проєкту містив певні застереження і
положення, які фактично нівелювали новели, що запроваджували
принцип та форми реалізації народовладдя. Зокрема, попри те,
що у ст. 1 і 2 проголошувалося, що СРСР є загальнонародною
соціалістичною державою, які є виразником інтересів і волі всього
радянського народу, вся державна влада належить народу, у ст. 3 –
зазначалося, що провідна роль в радянському суспільстві належить
робітничому класу.
У ст. 4 закріплювалася однопартійна система й проголошувалося,
що Комуністична партія Радянського Союзу є керівною і
спрямовуючою силою радянського суспільства і держави. Це
положення робило суто декларативними норми ст.ст. 5, 6, 7
проєкту, в яких зазначалося: народ управляє всіма справами
суспільства, суспільним виробництвом і розподілом матеріальних
благ, встановлює форми суспільного і державного життя, визначає
напрямок внутрішньої і зовнішньої політики СРСР; народ здійснює
державну владу через представницькі органи – Народні Ради, а
також безпосередньо – шляхом прямого народного правління; у
здійсненні Народом державної влади як через представницькі
органи, так і безпосередньо беруть участь громадські організації;
Народні Ради – всеохоплююча організація Народу, втілення його
єдності; Народні Ради поєднують в собі риси державної і
громадської організації.
Утім, принцип народовладдя, задекларований в положення
«хрущовського проєкту конституції» виявився суто декларативним
також і через низку економічних, соціальних і політико-правових
чинників, що зумовлювали антропологічну кризу радянського
соціуму.
Антропологічна криза, на думку таких філософів, як А. Гелен,
Ж.-П. Сартр, Л.-Б. Альберті, А. Камю, С. К’єркегор, Х. Плеснер,
набуває розвитку у людини в тому випадку, коли вона не належить
собі та підпорядковується нав’язаним їй нормам, тобто коли вона,
веде «не справжнє існування». Подібний стан зумовлює несвободу
як проблему екзистенціальної ізольованості людини. Право в
умовах антропологічної кризи вважається чимось більш важливим,
ніж людина, а людина його служителем. Це породжує стан
несвободи, депресивний стан людини й усього суспільства,
зумовлений страхом і тривогою, деформацією моралі і духовних
цінностей, втратою мети існування. У правовому просторі – такий
стан виявляється у вигляді ігнорування загальнолюдських
цінностей,
правового
нігілізму,
корупції,
уникнення
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відповідальності за свої вчинки, небажання розуміти наслідки своїх
протиправних дій або байдужого ставлення до їх наслідків тощо.
До економічних чинників можна віднести насамперед командну
економіку, яка не мала внутрішніх стимулів для того, щоб
підвищувати технічний рівень. Для тих, хто нею керував, не
існувало перепон у перерозподілі капіталовкладень в галузі, які
вважалися пріоритетними. Проблема полягала в іншому:
суспільство сподівалося, що держава врешті решт зверне увагу на
необхідність зростання питомої ваги фонду споживання у
національному доході. У партійного керівництва не залишалося
аргументів, які виправдовували б наявність «тимчасових
труднощів». Розв’язуючи проблему прискорення науковотехнічного
прогресу,
М. Хрущов
прийняв
кілька
волюнтаристських рішень, які визначили характер розвитку
економіки на весь подальший період існування СРСР.
Активізація соціальної політики після припинення масового
терору ставала життєво важливою для диктаторського режиму. З
1956 р. керівники партії і уряду почали ліквідувати найбільш
одіозні ознаки сталінської поліцейської держави. У березні
з’явився указ Президії Верховної Ради СРСР про скорочення
тривалості робочого дня для робітників і службовців на дві години
у передвихідні та передсвяткові дні. У травні було встановлено
шестигодинний робочий день для підлітків від 16 до 18 років.
Президія ВР скасувала закони 1940 р. про заборону змінювати за
своїм бажанням місце роботи і про суворі покарання за запізнення
на роботу та прогули. Для селян, однак, зберігалося попереднє
становище: не маючи паспортів, вони не могли залишити свій
колгосп або радгосп. Втратив силу закон про примусовий набір у
ремісничі училища дітей, які закінчили семирічку і не вчилися
далі. Було збільшено тривалість відпусток, пов’язаних із вагітністю
і пологами (з 77 до 112 календарних днів). У вересні була прийнята
постанова Ради Міністрів СРСР, ЦК КПРС і ВЦРПС «Про
підвищення заробітної плати низькооплачуваним робітникам і
службовцям». 31 липня 1957 р. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
прийняли постанову «Про розвиток житлового будівництва»,
тощо. Проте жодна з реформ не заходила так далеко, щоб
позначитися на внутрішній сутності комуністичного устрою й
відповідної йому командної економіки [5]. Наростання
антропологічної кризи дещо призупинилося, завдяки появі певних
можливостей реалізації бажання жити по-людськи. Люди в умовах
відсутності масового терору готові були за це поборотися. Така
боротьба виявилася у поширенні дисидентських рухів проти
десталінізації, утисків прав і свобод людини, зокрема, у сфері
національно-культурного життя тощо.
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В правовій сфері фактично принцип народовладдя не знайшов
свого втілення, оскільки акти імперативного характеру вищих
партійних органів, як і спільні постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР та ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
фактично були актами вищої юридичної сили, в яких містяться
первинні (абстрактні) норми загальнообов’язкового характеру або
обов’язкові вказівки і настанови, адресовані конкретним суб’єктам.
Вони конкретизувалися законодавчими та виконавчими органами
влади у законах та підзаконних актах або виконувалися
безпосередньо суб’єктами, яким були адресовані. Про це свідчить
також той факт, що певні групи таких постанов, які регулювали
відносини в окремих важливих сферах життя суспільства,
втрачали чинність після прийняття відповідних кодексів.
Наприклад, на виконання настанов ХХІ з’їзду КПРС, 2 березня
1959 р. було прийнято спільну постанову ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР № 218 «Про участь трудящих в охороні
громадського порядку в країні». Іншими прикладами є:
Постанова ЦК КПУ про посилення цензури (1969 р.), в якій,
зокрема
зазначалося:
«ЦК КП
України
постановляє:
1. Постанову ЦК КПРС від 7 січня 1969 р. «Про поліпшення
відповідальності керівників органів преси, радіо, телебачення,
кінематографії, установ культури і мистецтва за ідейнополітичний рівень матеріалів, що публікуються, та репертуару»;
Постанова ЦК КПРС «Про задачі партійних організацій в
проведенні хлібозаготівель» від 11 липня 1966 р., в якій, зокрема,
зазначалося: «ЦК компартій союзних республік, крайкоми, обкоми
і райкоми повинні провести в парторганізаціях колгоспів і
радгоспі необхідну політичну й організаційну роботу, яка
забезпечить неухильне дотримання вимог партії при проведенні
заготівель хліба та ін. [6, 7].
У політичній сфері «хрущовська відлига» завершилася
посиленням контролю ЦК КПРС та ЦК Компартій союзних
республік не лише за діяльністю громадських організацій, а й за
урядами та державними органами. Це призвело, як неодноразово
зазначалося різними дослідниками цієї проблеми, до ситуації,
коли Політбюро ЦК СРСР та ЦК союзних республік фактично
повністю перебрали на себе функції та повноваження урядових та
інших державних органів, приймаючи рішення навіть з
найдрібніших питань. Частина з них втілювалася у спільних актах
партійних і державних органів та громадських організацій. Тобто,
попри проголошення у третій програмі КПРС курсу на
демократизацію і лібералізацію, фактично тривала повна
узурпація влади партійними органами.
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Разом з тим деякі позитивні зміни відбулися, хоча їхні
масштаби явно поступалися обіцяним реформам. Зокрема,
послабився страх перед голодом; колгоспники нарешті стали
отримувати паспорти та дозвіл на вільне пересування, заробітну
плату і пенсії; зросла купівельна спроможність населення та
асортимент товарів і послуг. Утім, ці та інші позитивні зміни т. зв.
золотої брежнєвської епохи не змогли врятувати СРСР від
дефіциту продуктів, відсутності реальних перспектив розвитку
суспільства й окремих індивідів, несправджених надій на
реалізацію ідеї побудови комуністичного суспільства та відчуття
безперспективності життя в СРСР. Антропологічна криза
загострювалася і, як уявляється, стала однією з найсуттєвіших
причин розвалу СРСР.
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ІНСИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД
У ВИВЧЕННІ ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ
Інституційний підхід на сьогодні, як уявляється, є одним з дієвих
способів і форм вивчення історико-правової реальності і являє
собою систему пізнавальних принципів, які надають можливість
інтерпретувати історико-правову реальність як дії та діяльність
суб’єктів права, унаслідок яких реалізувалися їхні потреби, вимоги і
домагання та задовольнялися інтереси; моделі поведінки і соціальні
практики, регламентовані правовими нормами; правові статуси
конкретних осіб та груп населення тощо.
Інституційний підхід сприяє глибшому і конкретнішому
розумінню феномену українського права Гетьманщини. У поєднанні
з синергетичним підходом до вивчення історико-правової реальності
й правового життя українського суспільства козацько-гетьманської
доби, доцільніше використати прийоми неоконституціоналізму
(Д. Норт, Дж. Уолліс, Б. Вейнгаст). Зокрема, за виразом нобелівського
лауреата Д. Норта, «інститути – це «правила гри» в суспільстві або
створені людиною обмежувальні рамки, які організують
взаємовідносини між людьми; формальні правила, неформальні
обмеження і способи забезпечення дієвості обмежень; або видумані
людьми обмеження, які структурують взаємодію людей – формальні
обмеження (правила, закони, конституції); неформальні обмеження
(соціальні норми і прийняті для себе кодекси поведінки) та механізми
примусу до їх виконання» [1, 2, 3].
Як зазначає Т. О. Дідич, традиційно в юридичній науці
розвиток правових явищ і процесів розкривають з точки зору
окремих положень, які відображають особливості зміни факторів,
котрі впливають на розвиток досліджуваного явища [4].
Інституційний підхід до вивчення права як правової реальності
дозволяє, окрім політичної організації і установ та сукупності
формально-юридичних норм, що регулюють соціальну поведінку
суб’єктів права, враховувати різні варіанти трансформації окремих
аспектів правової реальності, в рамках яких право розглядається як
суспільний процес. Зокрема, інституційний підхід дозволяє вивчати
історико-правову реальність як систему соціальних інститутів, які
втілюють загальносуспільні або групові цінності, принципи, норми,
настанови і виконують у суспільстві певні функції.
Трансформаційні процеси, що відбувалися в європейському і
українському правових просторах у період пізнього середньовіччя
через низку соціально-політичних і економічних обставин
призвели до формування чотиричленна структура суспільства, в
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якій, окрім традиційних для християнської спільноти трьох станів
(священників; панів, князів, братів-зем’ян та володарів божих;
землеробів, ремісників і найманих працівників), існував ще стан
«воїнів», в якому були представники всіх трьох названих груп [5].
Становлення козацької спільноти, зокрема в Гетьманщині,
призвело до трансформації інституційної структури суспільства і
появи т. зв. козацького права.
Слід зазначити, що в суспільній свідомості козацькогетьманської доби зміст філософсько-етичних аспектів категорії
«право» істотно відрізнявся. У період станового суспільства право
розумілося як привілей панівних класів і закріплювало юридичну і
соціальну нерівність. Структура права Гетьманщини являла собою
складну багаторівневу конструкцію, яка, за відсутності на той час
поділу права на галузі, відображала традиційний поділ суспільства
на повноправні (мали повний обсяг цивільних права, зокрема,
політичні права) і неповноправні стани (за ними визнавалися
тільки природні права, а всі інші – були «жалувані»).
Характерною рисою системи права Гетьманщини був переважно
індивідуальний характер більшості правових актів, виданих
гетьманами, генеральною старшиною, полковниками і сотниками
(очільниками адміністрації територіальних одиниць Гетьманщини
— полків і сотень). До таких актів можна віднести численні
стверджувальні (підтверджувальні), оборонні, дозвільні універсали,
акти про надання певних повноважень чи прав або покладання
певних обов’язків, а також накази гетьманів і старшини. Ці акти не
містили норм абстрактно-узагальненого змісту та загальної дії, а
містили «модель» конкретного рішення або «індивідуальні правила
поведінки».
Показовим є той факт, що навіть норми фінансового права
мали переважно характер індивідуальних приписів і привілеїв.
Таке становище, на нашу думку, пояснюється декількома
причинами: нерозвиненістю системи законодавства, зокрема
відсутністю нормативних актів загального характеру, адже перші
спроби створення українських кодексів розпочалися лише у
другій чверті ХVІІІ ст.; відсутністю поділу правових актів на
закони та підзаконні акти та законодавчо закріпленої
регламентації нормотворчої
діяльності; децентралізованим
характером правового регулювання, яке здійснювалося фактично
автономними суб’єктами, шляхом індивідуальних заборон,
індивідуальних зобов’язань та індивідуальних дозволів.
До поодиноких актів абстрактно-узагальнено змісту можна
віднести універсал чернігівського полковника Я. Лизогуба від
13 вересня 1690 р. про надання права всім мешканцям полку
займати та обробляти порожні землі, які були відібрані у польської
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шляхти [6]; дозвіл військового підскарбія Р. Ракушки від 15 квітня
1664 р. заснувати глухівський цех котлярів, ковалів, слюсарів та
димарників й універсал глухівського уряду від 23 червня 1664 р. про
його утворення; наказ полтавського полковника І. Левенця
кобеляцькому сотникові не дозволяти особам різного чину без
гетьманського дозволу переходити у підданство до державців від
5 жовтня 1701 р.; універсал стародубського полковника П. Рославця
про встановлення кордонів між Почепівською та Мглинською
сотнями Стародубського полку від 2 липня 1664 р.; універсал
стародубського полковника Г. Карповича про виключне право
смоляників міста Новгородка продавати в місті сіль вроздріб, з
розпорядженням московським купцям продавати сіль лише оптом,
під загрозою втрати ними товару у випадку роздрібної торгівлі
1680 р. [7]
Домінування індивідуальних правових актів в системі
права
Гетьманщини
пояснюється,
зокрема,
впливом
загальноєвропейської тенденції закріплення «патерналізму»
державної влади, в правових актах монархій континентальної
Європи, яка отримала найбільший розвиток за часів французького
і російського абсолютизму. Досить швидко в правовій свідомості
козацької старшини укорінився патерналістський підхід в
керівництві підвладними їм козацькими і селянськими низами. Як
свідчать зміст універсалів гетьманів і гетьманських урядів,
гетьмани, полковники і козацька старшина, які виступали в ролі
пануючої і керуючої політичної сили українського суспільства, в
переважній більшості випадків нехтували інтересами простих
козаків, міщан і селян. Зокрема, в 30–40-х рр. XVIII ст. повітові суди
і полкові канцелярії були завалені скаргами селян на захоплення їх
земель і угідь поміщиками і старшиною і на встановлення
непосильних поборів і повинностей.
Отже, характерною рисою права Гетьманщини була відносна
автономність правових інститутів, як систем діючих в суспільстві
норм, що регулювали сфери правових відносин окремих станів і груп
населення – козаків, міщан, селян, шляхти, духовенства, іновірців і
т.п. Умовно можна вирізнити основні інститути, як системи норм
українського права Гетьманщини, що регулювали: а) правовий
режим території Гетьманщини; б) правовий статус окремих станів,
прошарків та груп населення (іновірців, іноземців, вдів, сиріт тощо);
в) правовий статус і діяльність гетьманських, полкових та сотенних
урядів, зокрема з утворення норм права й вирішення судових та
адміністративних справ; г) правовий статус і діяльність міських
органів влади та самоврядування; д) дії та діяльність окремих
суб’єктів права, якими реалізувалися й задовольнялися їхні
економічні, політичні та інші інтереси, потреби, вимоги і претензії;
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є) церковні відносини, правовий статус церков (православної, грекокатолицької,
католицької,
протестантських),
сукупність
правомочностей окремих членів церковного суспільства і церкви в
цілому, систему релігійно-правових норм, дії і діяльність церковних
громад та православного духовенства.
Відповідно до сказаного, за замістом можна вирізнити такі
системи норм Гетьманщини: військові – регламентували широке коло
військових відносин, матеріальне забезпечення війська та порядок
взаємодії військових з цивільним населенням; політичні – регулювали
внутрішньополітичні відносини Гетьманщини; фінансові –
регулювали податкову сферу, порядок стягнення зборів, обіг
грошової одиниці; економічні – регулювали питання у сфері торгівлі,
виробництва та ремісництва, ведення господарської діяльності,
користування природними ресурсами; що регулювали відносини
власності – у сферах земельної власності та власності на природні
об’єкти та ресурси, спільної та колективної власності, власності на
товари, худобу та виробництво; присвячені поштовому зв’язку;
присвячені охороні та ремонту важливих об’єктів (гребель, млинів,
культових споруд і монастирів), а також безпеці і благоустрою міст;
що регулювали релігійні відносини; що регулювали адміністративнослужбові відносини та відносини у сфері судочинства.
Особливості інституційної матриці Гетьманщини не завжди
враховувалися дослідниками, що зумовило в науковій літературі дещо
спрощені оцінки інституційної структури тогочасного українського права.
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Розділ ІІІ

Проблеми екологічного та природоресурсного
права: доробок академіка Ю. С. Шемшученка,
сучасні виклики і плани на майбутнє
Т. Г. Ковальчук
(Київ)

НАУКОВИЙ ВНЕСОК АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ
Ю. С. ШЕМШУЧЕНКА У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОГО
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Серед видатних вчених сучасності, які стоять у витоків
становлення екологічного права України та в умовах сьогодення
продовжують займати активну позицію щодо його розвитку,
вирізняється Юрій Сергійович Шемшученко – директор Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор
юридичних наук, професор, академік НАН України та НАПрН
України, відомий вчений-еколог як в Україні, так і за її межами.
Серед численного
різногалузевого наукового доробку Юрія
Сергійовича значна питома вага належить монографічним
дослідженням еколого-правового спрямування. Це, наприклад,
такі роботи як: Організаційно-правові питання охорони
навколишнього середовища в СРСР [1]; Закон на варті природи
[2]; Людина, природа, закон [3]; Адміністративно-правова охорона
природи Української РСР [4]; Юридична відповідальність в галузі
охорони навколишнього середовища [5]; Охорона навколишнього
середовища в містах [6]; Правові проблеми екології [7] та інші
роботи.
Зупинимось на окремих положеннях монографії Юрія
Сергійовича «Правові проблеми екології», яка була видана у
1989 році, до здобуття Україною незалежності і прийняття
базового Закону України «По охорону навколишнього природного
середовища», яка зберігає актуальність та показує прогностичні
ідеї вченого, пропозиції якого закладали підвалини формування
сучасного екологічного права та були втілені в законодавстві
незалежної України.
Так, зокрема, з точки зору дослідження витоків сучасного права
людини на безпечне для життя та здоров’я довкілля, важливими є
підходи автора щодо розуміння права людини на сприятливе
навколишнє
середовище.
Аналізуючи
в
роботі
зміст
Стокгольмської декларації 1972 р. з питань навколишнього
середовища дослідник зазначає, що в Декларації прямо не
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говориться про право людини на сприятливе довкілля, але
фактично в ній відображено саме це право через конструкцію
права людини на сприятливі умови життя в навколишньому
середовищі, якість якого дозволяє вести достойне та процвітаюче
життя. Системний аналіз преамбули та принципів Стокгольмської
декларації дали можливість Юрію Сергійовичу зробити висновки
щодо: а) змісту та місця права на сприятливе навколишнє
середовище в системі інших прав як фундаментального права
людини поряд із такими правами як право на свободу та право на
рівність; б) змісту поняття сприятливе навколишнє середовище як
«сприятливе середовище, яке забезпечує нормальне фізичне
існування людини та одночасно надає йому можливості для
інтелектуального,
соціального
та
духовного
розвитку»;
в) закріплення в Декларації взаємозв’язку між правом людини на
сприятливе довкілля та відповідальності людини за охорону та
поліпшення цього середовища на благо нинішнього та майбутніх
поколінь; г) розгляду в Декларації заходів по охороні
навколишнього середовища і раціональному використанню
природних ресурсів як гарантій права людини на сприятливе
навколишнє середовище [7, с. 12-13]. Автор робить висновок про
те, що право людини на сприятливе навколишнє середовище
знаходиться в безпосередньому зв’язку з концепцією забезпечення
екологічної безпеки як складової частини ідеї всеохоплюючої
системи міжнародної безпеки, а екологічну безпеку розглядає як
необхідну умову гарантування права людини на сприятливе
навколишнє середовище [7, с. 14].
Досліджуючи методологічні, теоретичні, практичні проблеми
права власності на природні ресурси Юрій Сергійович
обґрунтовує свої висновки, зокрема, щодо права власності на
атмосферне повітря, співвідношення понять атмосферне повітря
та повітряний простір. Розглядаючи атмосферне повітря як
особливий природний ресурс, який має визначені якісні та
кількісні характеристики (хімічний склад, маса і т.п.) вчений
зазначає, що держава не може існувати як без повітряного
простору, так і атмосферного повітря, але правовий режим цих
категорій відмінний: повітряний простір розглядається за
міжнародним та національним правом як сфера поширення на
нього державного суверенітету. В цьому розумінні даний простір
як би прив’язаний до території конкретної держави. Що ж
стосується атмосферного повітря, то воно, вільно мігруючи, не є
невід’ємною частиною державної території, таким чином, не може
належати тій чи іншій державі на праві власності [7, с. 50].
Аналізуючи підходи різних вчених, які склались на той час
щодо розвитку відносин у сфері взаємодії суспільства та природи
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та її окремих природних ресурсів дослідником було обґрунтовано
формування права навколишнього середовища як комплексної
галузі права, з урахуванням наступних об’єктивних факторів: поперше, комплексності предмету, який складають численні
суспільні відносини у сфері взаємодії суспільства та природи,
об’єкту екологічних відносин – навколишнього середовища та
його складових; по-друге – єдності спільної мети, на досягнення
якої спрямовані врегульовані відповідними нормами суспільні
відносини: забезпечити гармонійний взаємозв’язок суспільства і
природи, створити сприятливі для життєдіяльності людини умови
навколишнього середовища, що її оточує; по-третє існуванням
нормативно-правової бази та запропоновано визначення права
навколишнього середовища як самостійної комплексної галузі
права [7, с. 50].
Наукову цінність та практичне значення мали та мають
пропозиції Юрія Сергійовича щодо структури проєкту
загальносоюзного
закону
«Про
охорону
навколишнього
середовища» (далі – проєкт закону), та змісту як преамбули, так і
розділів, зокрема, пропозиції щодо врегулювання в окремих
розділах проєкту закону конкретних заходів щодо охорони
навколишнього середовища: 1) при проєктуванні та будівництві
різних об’єктів, 2) в промисловості; 3) на транспорті, 4) в містах;
5) в
агропромисловому
комплексі
тощо.
Наприклад:
а) встановлення вимог до проєктування та будівництва нових та
реконструкції промислових підприємств, споруд та інших об’єктів
(раціональне використання земель та інших природних ресурсів,
вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і
відходів; попередження шуму, вібрації, електромагнітних
випромінювань і теплового забруднення навколишнього
середовища; збереження та покращення ландшафтів (розділ 8
«Заходи охорони навколишнього середовища в проєктуванні і
будівництві» проєкту закону); б) заборона на впровадження
відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових
технічних систем, речовин та матеріалів, якщо вони не
задовольняють вимогам по охороні навколишнього середовища і
не забезпечені технічними засобами контролю за викидами
(скидами) забруднюючих речовин або шкідливими фізичними
впливами на навколишнє середовище; створення спеціальних
служб по охороні навколишнього середовища в промислових
міністерствах, на підприємствах, об’єднаннях та організаціях, з
визначенням їх завдань, методів діяльності тощо; призупинення
роботи промислових підприємств (цехів, агрегатів, які грубо
порушують норми і правила охорони навколишнього середовища
(розділ 7 Заходи охорони навколишнього середовища в
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промисловості проєкту закону ) тощо [7, с. 96-105 ]. Зазначені та
інші пропозиції вченого були частково враховані в нині чинному
Законі України «Про охорону навколишнього природного
середовища» в наступних розділах: розділ 4. Повноваження
органів управління в галузі охорони навколишнього природного
середовища, Розділ 6. Екологічна експертиза (натепер виключено);
розділ 10. Економічний механізм забезпечення охорони
навколишнього природного середовища, розділ 14. Вирішення
спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища.
Еколого-правові ідеї, висновки та пропозиції академіка
Шемшученка Юрія Сергійовича висловлені в численних наукових
працях як в радянський період, так і після здобуття Україною
незалежності складають методичну та теоретичну основу для
проведення нових наукових досліджень та зберігають своє
практичне значення для розвитку екологічного права як системи
законодавства, галузі права, науки та навчальної дисципліни і в
сучасних умовах нових економічних, екологічних та соціальних
викликів.
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(Івано-Франківськ)

РОЛЬ НАУКОВИХ ІДЕЙ Ю. С. ШЕМШУЧЕНКА У
СТАНОВЛЕННІ ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Відсутність у радянській правовій науці до 80-х років ХХ ст.
теоретичних досліджень екологічних прав громадян була
зумовлена рядом причин. По-перше, ці права не були
сформульовані ні в Конституції СРСР, ні в іншому законодавстві,
ні в міжнародно-правових документах з прав людини, що прямо
вплинуло на інтерес до них. По-друге, детальний аналіз змісту цих
прав, зокрема, права на безпечне навколишнє природне
середовище, неминуче привів би до визнання недосконалості
механізмів його забезпечення з боку держави, що в той час було
неприпустимим. По-третє, все-таки в середині XX століття
проблеми охорони природи і змін у відношенні «людинаприрода» не стояли так гостро і об’єктивно не вимагали
закріплення подібних прав, насамперед права на безпечне
довкілля. Окремі згадування права на безпечне навколишнє
природне середовище в роботах юристів-екологів в більшості
випадків були пов’язані з констатацією підтримки діяльності
соціалістичної держави у сфері охорони природи та у зв’язку з
наявним обов’язком громадян по охороні природних багатств.
Інститут екологічних прав громадян України, основою якого є
право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, набув
нормативного закріплення в 1991 році після прийняття Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Водночас законодавче, а пізніше і конституційне визнання права
на безпечне для життя і здоров'я довкілля, ґрунтувалося на
результатах наукових досліджень провідних науковців у галузі
екологічного права. Особливу роль в цьому відіграли наукові
дослідження Ю. С. Шемшученка (зокрема, монографія «Правовые
проблемы экологии» (1989 р.), наукова стаття «Человек и его право
на безопасную (здоровою) окружающую среду» (1993 р.)), в рамках
яких фактично вперше були обґрунтовані базові теоретичні
положення права на сприятливе (безпечне, здорове) навколишнє
середовище.
Аналізуючи
названі
та
інші
наукові
публікації
Ю. С. Шемшученка, слід відзначити такі обґрунтовані ним
постулати:
1. Право на безпечне (сприятливе) навколишнє природне
середовище є фундаментальним, основоположним правом
людини, обумовленим її правом на життя. Ю. С. Шемшученко
126

підкреслює, що оскільки в біологічному плані людина невіддільна
від природи ні матеріально, ні духовно, і її життя обумовлено
порівняно вузькими рамками фізичних і хімічних умов, то якщо ці
умови не дотримуються, підриваються природні передумови для
здорового життя та соціального самовираження особи [1, с. 12]. В
одній зі своїх публікацій періоду кінця 80-х ХХ ст.
Ю. С. Шемшученко, вказуючи про те, що ні в Конституції СРСР, ні
в Конституціях союзних республік, ні в інших актах право на
безпечне навколишнє середовище прямо не зафіксоване, разом з
тим зазначав, що «всі громадяни апріорі користуються таким
правом» [2, с. 207].
2. Право людини на безпечне (сприятливе) навколишнє
природне середовище відображається в положеннях міжнародноправових документів: опосередковано (через закріплення права на
життя, права на належний життєвий рівень та покращення умов
життя) в Загальній декларації прав людини та Міжнародному
пакті про громадянські та політичні права; безпосередньо – в
міжнародних документах, пов'язаних з охороною навколишнього
середовища (в першу чергу, Стокгольмській декларації з
навколишнього середовища 1972 р. та підсумковій Декларації
конференції з навколишнього середовища і розвитку, Ріо-деЖанейро, 1992 р.). В своїх публікаціях вчений докладно аналізує
положення відповідних Декларацій [1, с. 12-14; 3, с. 122].
3. «Право людини на сприятливе навколишнє середовище
знаходиться в безпосередньому зв'язку з концепцією забезпечення
екологічної безпеки як складової частини ідеї всезагальної системи
міжнародної безпеки. Екологічна безпека – це необхідна умова
гарантування права людини на сприятливе навколишнє
середовище» [1, с. 14]. В подальшому теоретико-правова концепція
права екологічної безпеки, розроблена В. І. Андрейцевим,
розвинула та поклала в основу принцип гарантування та
забезпечення права людини на безпечне довкілля.
4. Основними юридичними критеріями безпечності чи
небезпечності (несприятливості) навколишнього природного
середовища
є
встановлені
екологічні
нормативи.
Ю. С. Шемшученко говорить про «право на безпечне (здорове)
навколишнє природне середовище» і вважає, що поняття
«безпечне», «здорове» і «сприятливе» за змістом еквівалентні. До
того ж відповідно до Стокгольмської Декларації безпечне (здорове,
сприятливе) навколишнє середовище – це середовище, якість
якого дозволяє людині вести гідне і квітуче життя [3, с. 123]. Окремі
юридичні вимоги до якості довкілля зафіксовані в екологічних
стандартах і нормативах. На думку Ю. С. Шемшученка, названі
правові нормативи і є тими еталонами, які дозволяють робити
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висновки про якість довкілля. Відповідність характеристик
навколишнього природного середовища встановленим правовим
нормативам свідчить про сприятливу, а невідповідність – про
несприятливу його якість [3, с. 23; 4, с. 17].
5. Закріплення права на безпечне (сприятливе) навколишнє
природне середовище в національному законодавстві держави, в
тому числі і на рівні Конституції, визначає необхідність
встановлення гарантій його реалізації. «Наявний погляд на
охорону навколишнього середовища як на соціальний намір, а не
правовий обов'язок держави не орієнтує останню на застосування
термінових заходів щодо покращення екологічних умов життя
людей… Конституційне закріплення права громадян на безпечне
(здорове) навколишнє середовище може стимулювати екологічну
діяльність держави і її органів. Адже таке право не тільки
встановлює вид і обсяг можливої поведінки самого володільця
даного права, але й передбачає можливість вимагати відповідної
поведінки від інших фізичних і юридичних осіб, а також вдаватися
в необхідних випадках до допомоги держави в забезпеченні
відповідного права» [3, с. 124].
Ці базові для теоретико-правового аналізу права на безпечне
довкілля тези, обґрунтовані видатним науковцем в кінці 80-х –
початку 90-х років минулого століття, є незмінними та
беззаперечними і сьогодні.
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ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ НАУКИ –
ДЗЕРКАЛО МАЙБУТНЬОГО (ПРАГМАТИЧНА
ПІСЛЯМОВА ДО 85-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА ЮРІЯ
СЕРГІЙОВИЧА ШЕМШУЧЕНКА)
Мабуть, всі погодяться з тим, що славна дата в житті Юрія
Сергійовича – привід не лише сказати теплі слова на його адресу, а й
необхідність узагальнити ситуацію, яка сьогодні склалася, зокрема, в
еколого-правовій науці, і не лише в ній.
Наукові здобутки Юрія Сергійовича і наукового колективу
Інституту держави і права, керованого ним більше 30-ти років,
величезні. Про це сказано, а багато чого й залишилося поза
увагою, багатьма авторами виступів на даній конференції. Однак,
чи чули Ви заклики від урядовців нашої держави повніше
використовувати
здобутки
самого
Юрія
Сергійовича
і
очолюваного ним колективу? Тим більше в державі, яка сьогодні
опинилася на краю прірви, хоча можна було б сказати й інакше.
Звичайно, один Юрій Сергійович, хоч яким би ефективним він
не був, і навіть колектив, який він очолює, не виведуть державу з
глибокої прірви. Безумовно, Юрій Сергійович – локомотив. Однак,
щоб рухався потяг, потрібні вагони, рейки. Тож політики, які
визначають напрям руху держави, повинні керувати не гальмами,
а тримати руку на кнопці, що вмикає зелене світло поступу.
Прикро, що ті, хто визначає вибір пріоритетів розвитку держави
не розуміють, а можливо не хочуть цього розуміти.
І це, на нашу думку, не наукова, а державна проблема, яка
свідчить про брак стратегії розвитку держави і бачення
пріоритетів. Державі бракує розуміння ролі і значення науки в
розвитку країни. Такий висновок можна зробити за останні роки її
розбудови.
Протягом багатьох років характерною рисою є зростаюча
напруга між різними людськими співтовариствами і природою.
Відомо, що сучасна цивілізація виникла як результат взаємодії
людини і біосфери, яка під пресом антропогенного тиску
перейшла в новий якісний стан, який був визначений
В. І. Вернадським як ноосфера.
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Людина своїми діями грубо втрутилась в хід еволюційного
розвитку життя на Землі і ліквідувала незалежне від неї існування
біосфери, хоча і не зуміла, як би не старалася, відмінити ті
фундаментальні закони, які нею керують, і повністю звільнитися
від їх впливів. Однак цілком доречно буде підкреслити, що
втручатися в ті процеси, які відбуваються на Землі як з волі
людини, так і незалежно від її бажання, можуть, перш за все,
непізнані повною мірою сили природи, оскільки існування
прямих космічно-земних і сонячно-земних зв'язків, які впливають
на них, доведена в працях В. І. Вернадського, А. А. Чижевського та
інших вчених.
Такі зв'язки існують і не можуть не впливати на життя на Землі,
адже саме життя є не що інше, як одна із форм перетворення і
існування відомих і невідомих видів енергії космосу в умовах
Сонячної системи. Згідно з другим екологічним законом життя
може існувати лише в межах руху через живе тіло потоку енергії,
речовин і інформації.
На шлях конфронтації з біосферою, що посилюється і веде до
катастрофи, предки сучасної людини ступили приблизно 1,5–
3 млн років тому, коли вперше запалили вогнище для задоволення
своїх потреб.
З цього моменту шляхи людини і біосфери остаточно
розійшлися, почалося їх протистояння, підсумком якого може
бути колапс біосфери чи зникнення людини. Відмовитись від
будь-чого із досягнень цивілізації, якщо вони навіть згубні,
людство не хоче, на відміну від тварин, які використовують лише
відновлювальні джерела енергії, до того ж в кількостях, адекватних
здатності біосфери до самовідновлення біомаси. Людство може
існувати лише використовуючи не стільки відновлювальні як
невідновлювальні енергоносії, джерела енергії. А нові винаходи в
цій сфері лише посилюють це протистояння людини і природи,
над створенням якого людина з енергією, достойною кращого
застосування, не покладаючи рук, трудилася, мабуть, з перших
днів свого існування. Цей конфлікт, як і багато інших в поведінці
людини, обумовлений не лише її соціальною поведінкою, але й
біологічними факторами.
Ось ключ до розгадки причин конфронтації, яка закономірно
виникає між людиною і біосферою в глобальній екосистемі,
біосфері, яка є одним цілим. Все, що людством було вилучено з
природи, повинно бути повернуто. Платежів за цим векселем не
можна уникнути, можна лише їх відстрочити.
Такою є перша і основна складова, яка породила рукотворну
кризу, що охопила цивілізацію. Фактично на її базі сформувалась
друга – не менш важлива і небезпечна складова – криза суспільно130

політична, яка вміщує в собі, серед іншого, соціальні і моральні
компоненти. І якщо екологічна криза, ймовірно, вступила в
завершальну фазу, то політична, з нашої точки зору, – у фазі
активного
розвитку.
Обидві
складові
настільки
тісно
взаємопов'язані, що вже неможливо відрізнити, де чиї витоки, і
тому їх доцільно розглядати як дві сторони однієї медалі.
Суспільно-політична криза як одна зі складових загальної
кризи сучасної цивілізації сформувалась передусім на основі тих
факторів, які ми назвали вище. В цьому беруть участь і чисто
біологічні причини, але основну роль відіграють все ж соціальні
фактори. Серед них боротьба за вплив у тому чи іншому регіоні,
амбіційні прагнення окремих осіб, які притягають до себе
авантюристів, прожектерів і просто натовп.
Багато хто вважає, що людину можна облагородити виключно
шляхом матеріального прогресу. Але для того, щоб здолати
сучасне варварство, необхідно перетворити саму людину. І якщо
найближчим часом не знайдеться вихід, то колапс біосфери
настане з невідворотністю, й не настільки в далекому
майбутньому. За деякими прогнозами вирішальними можуть
стати найближчі 150 років.
Однак, на жаль, шляхів і способів перетворення людини в
певну ідеальну істоту, яка не спричиняє шкоди собі й оточуючим, і
не руйнує, грамотно вписана в біосферу, не протистоїть їй,
усвідомлює своє місце на планеті, а не вважає себе царем природи,
поки що не знайдено. Людина надто довго творила безмежно
дикий погром у світі, який її оточує. Однак не можна забувати про
те, що жива природа, частиною якої є людина, це «правова
держава», в якій вона не може за власним бажанням змінити або
відмінити жодної з її правічних установок.
Як висновок, хочемо зазначити, що Енергетична зелена Угода
(European Green Deal), укладена в Європі, має бути підтримана
Україною більш активно. В уряді України почала працювати
міжвідомча робоча група з питань впровадження європейського
«зеленого» курсу. Вважаємо, що Україна повинна взяти на себе
зобов'язання, щоб викиди забруднюючих речовин в атмосферу до
2050 р. були повністю припинені. Тільки таке рішення зможе
продемонструвати усьому цивілізованому світу, що Україна
обирає шлях науково обґрунтованого розвитку, руху вперед.
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ЕКОЛОГО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ
АКАДЕМІКА Ю. С. ШЕМШУЧЕНКА – ПРАВНИКА,
МИСЛИТЕЛЯ, ЕКОЛОГА, ВЧИТЕЛЯ
Академік Юрій Сергійович Шемшученко в науці екологічного
права – це постать вченого, законотворця, державотворця,
історика, філософа, талановитого і мудрого керівника Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
Багатогранність особистості Юрія Сергійовича – це та риса, яка
дозволяє говорити про нього як про теоретика культури та
правової культури зокрема. Уся наукова і літературно-наукова
творчість Юрія Сергійовича спрямована на розвиток правової
культури суспільства й громадян, культури наукової діяльності та
культури суспільного розвитку загалом. Значна кількість наукових
праць Юрія Сергійовича присвячена саме аналізу джерел правової
та в її складі еколого-правової політики і права, а також
напрацюванню наукових моделей і проєктів законодавчих актів,
внесенню пропозицій до формування джерел міжнародного
екологічного права, пошуку перспектив міжнародної співпраці
держав світу в освоєнні космосу. Наукові дослідження радянського
періоду та періоду незалежності України вже самі по собі стали
потужним чинником розвитку правової культури, у яких питання
правової, екологічної та еколого-правової культури проглядаються
крізь призму аналізу енциклопедичних, історичних, політичних,
теоретико- та порівняльно-правових, міжнародних і багатьох
інших аспектів.
Наголошуючи на важливості правової термінології у
правотворчих процесах, Юрій Сергійович пропонує визначення
такої вкрай важливої правової категорії пізнання права, як «правова
культура», наповнюючи її дуже конкретним змістом та значущістю
для регулювання будь-яких суспільних відносин у державі. Правова
культура, на думку вченого, це – система духовних і матеріальних
цінностей у сфері функціонування права, складова частина
загальної культури. Охоплює всю сукупність найважливіших
ціннісних компонентів правової реальності в її розвитку (право,
правосвідомість, правовідносини, правопорядок, нормотворча,
правозастосовна та інша правова діяльність). Виступає однією з
категорій загальнолюдських цінностей, є невід’ємним компонентом
правової держави [1, с. 711; 2, с. 37].
Звертаючи увагу на взаємопов’язаність та взаємодію між собою
таких категорій, як право і культура, вчений зазначає, що право є
елементом культури суспільства, його соціальною цінністю, а їх
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зв’язок і взаємодія простежуються по багатьох напрямах,
виявлення і усвідомлення яких має важливе значення для
побудови правової держави [3, с. 4]. Формування правової держави
передбачає підвищення правової культури як громадян, так і
суспільства в цілому, організаційними засобами якого є: розвиток
правової освіти і правового виховання населення; належне
забезпечення його інформацією про чинне законодавство і
практику його застосування; боротьба з правовим нігілізмом;
видання юридичної енциклопедичної та словникової літератури,
коментарів чинного законодавства; розширення правознавчих
досліджень [1, с. 711; 5, с. 37].
Ю. С. Шемшученко наголошує на необхідності дотримання
принципу
науковості
при
вирішенні
різних
народногосподарських завдань. На думку вченого, оптимальні
відносини людини і природи можливі при всебічному врахуванні
не тільки природних, але й соціальних закономірностей. Охорона
навколишнього середовища на наукових засадах дає можливість
людині, перетворюючи природу та підпорядковуючи її стихійні
сили, не порушувати екологічного буття [4, с. 4–5], тобто
враховувати дані природничих та суспільних наук при здійсненні
будь-яких видів діяльності та сприяти екологічно культурному
розвитку суспільства і кожної людини.
Зміст правової культури особи вчений розглядає крізь призму
трьох її вимірів: а) правових культурних орієнтацій; б) діяльності
по їх реалізації; в) результатів реалізації цих орієнтацій. Перший з
указаних вимірів передбачає освоєння особою знань, умінь і
навичок користування правом. Другий – творчу діяльність особи у
правовій сфері, в процесі якої вона набуває або розвиває свої
правові знання, уміння і навички. Третій вимір виражає
внутрішній потенціал правової культури [1, с. 711; 2, с. 37].
Називаючи право визначальним фактором правової культури
суспільства, Юрій Сергійович акцентує увагу на важливості
проблеми
підвищення
якості
самого
права,
історичне
призначення якого – бути уособленням і гарантом свободи й
високої організованості [3, с. 5].
Самовизначенню
Українського
народу,
утвердженню
суверенітету, розвитку демократичного суспільства, всебічному
забезпеченню прав і свобод людини, досягненню економічного і
соціального добробуту суспільства, його культурного і духовного
відродження на національних засадах, становленню суверенної
державної влади, необхідності побудови правової держави і
розвитку самоврядних засад народу, миролюбності зовнішньої
політики України та іншим принципам, які справили величезний
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вплив на цивілізаційний вибір і трансформацію українського
суспільства, надається особливе значення [5, с. 116].
На розвиток еколого-правової культури та кожного з її
елементів Юрій Сергійович звертає особливу увагу в період
визнання на загальносоюзному рівні самостійного значення
екологічного права в системі права – як галузі права, в науці – як
сфери наукових досліджень, у навчальному процесі – як
навчальної дисципліни. Актуальність прийняття Закону про
охорону навколишнього природного середовища, авторське
бачення його структури, змісту, ідейного та концептуального
наповнення дозволили вченому передбачити шляхи розвитку
екологічного законодавства як основи екологічного права – в
цілому і на перспективу. Нагальні потреби захисту природного
середовища життя і праці людей настійливо диктують
необхідність оновлення, докорінних змін пріоритетів та
формування нового екологічного мислення [6, с. 6], яке є
елементом еколого-правової культури.
Звертаючись до історико-правових передумов формування у
світі та в колишньому СРСР системи екологічних прав громадян,
насамперед права на сприятливе навколишнє природне
середовище, Юрій Сергійович відмічає наступне. Починаючи з
моменту прийняття Закону Української РСР «Про охорону
природи» (1960 р.), на законодавчому рівні було розпочато процес
формування та фіксації зазначеного суб’єктивного права, це
поклало початок науковим розробкам у даній галузі. В
документах, прийнятих під час проведення Стокгольмської
конференції, було запроваджено новий підхід – від концепції
охорони природи до концепції охорони навколишнього
середовища. «Був великий ентузіазм, – зазначив учений, – у
діяльності наукових шкіл Києва, Харкова, Одеси, Львова із
запровадження даної концепції, де проблематика прав людини із
самого початку була центральною». Згодом на зміну Закону «Про
охорону природи» було прийнято Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища» (1991 р.), при підготовці
якого ґрунтовно вченими (В. І. Андрейцевим, Н. Р. Малишевою,
В. В. Костицьким та ін.) були опрацьовані теоретичні засади
формування системи екологічних прав та обов’язків громадян. У
цей час виникла ідея розробки та прийняття в майбутньому
Екологічного кодексу України, а згодом Юрій Сергійович висунув
ідею
прийняття
Всесвітнього
договору:
«В
контексті
вдосконалення міжнародного права і національного законодавства
важливо безпосередньо передбачити належні механізми реалізації
та захисту екологічних прав громадян». ЮНЕП, на думку вченого,
вже використала свої механізми, тому він запропонував створити
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Міжнародну раду ООН з навколишнього середовища з власними
функціями та механізмами діяльності (на зразок Міжнародного
суду ООН та Міжнародної прокуратури) [7, с. 577].
На думку вченого, розвиток національного екологічного
законодавства
має
відбуватися
шляхом
гармонізації
з
європейським
та
міжнародним
законодавством.
Ю. С. Шемшученко звернув увагу на важливість розробки та
прийняття Екологічної Конституції Землі у формі міжнародного
договору щодо забезпечення екологічної безпеки планети Земля, в
основу якого має бути покладено право людини на безпечне
навколишнє середовище [8, с. 306].
Крізь призму права людини на сприятливе навколишнє
середовище як одного з фундаментальних прав людини,
Ю. С. Шемшученко запропонував розглядати найактуальніші в
радянські часи і на сьогодні проблеми диференціації та інтеграції в
розвитку
екологічного
права,
кодифікації
відповідного
законодавства,
ефективності
його
реалізації,
юридичної
відповідальності за екологічні правопорушення. В ідеях свободи і
прав людини він вбачає важливі цінності людської культури, які
привнесли вагомий внесок у політичний розвиток людства [6, с. 9–
10].
За словами вченого, право громадян на сприятливе
навколишнє природне середовище тісно пов’язане зі зростанням
екологічної культури особистості, формуванням її ідеологічної
зрілості. Ідеологічні гарантії даного права забезпечують правильну
орієнтацію особистості, сприяють оволодінню населенням
науковим світоглядом у галузі екології, свідомому використанню
цього світогляду в інтересах усього суспільства. Вчений
підкреслює, що екологічна культура людей усе ще знаходиться не
на належному рівні, тому держава має приділяти багато уваги
моральному та естетичному вихованню людей в дусі любові до
природи, підвищенню їх екологічної свідомості та її складової
частини – правосвідомості. Для цього використовуються засоби
масової інформації та багато інших форм природоохоронної
пропаганди. Таким чином, на його думку, необхідні додаткові
зусилля із розвитку ідеологічних гарантій права громадян на
сприятливе навколишнє середовище [6, с. 28].
У контексті виховної роботи серед населення (а отже, і
підвищення рівня еколого-правової культури!) вчений розглядає,
зокрема пропаганду ідей охорони навколишнього середовища
серед населення у якості важливої форми переконання. У якості
форм такої пропаганди вчений пропонує розглядати читання
лекцій та проведення бесід, ознайомлення населення із
конкретними законодавчими актами, випуск кінофільмів,
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наукової
та
науково-популярної
літератури,
організацію
природоохоронних передач по радіо і телебаченню тощо.
Характерною рисою пропагандистської роботи в той період
вчений вважав системність знань про охорону природи, що
надаються слухачам та забезпечується розгалуженою мережею
народних університетів «Природа», будинків природи, шкіл знань
про природу та постійних лекторіїв. Велика виховна робота в
галузі охорони навколишнього середовища проводилася через
засоби масової інформації [9, с. 70].
Підвищенню екологічної правосвідомості населення у сфері
охорони навколишнього середовища в системі юридичної
відповідальності вченим приділяється увага з точки зору
підвищення ролі юридичної відповідальності в регулюванні
природоохоронних
відносин.
Підсумовуючи
результати
дослідження, проведеного в співавторстві з В. Л. Мунтяном та
Б. Г. Розовським, Юрій Сергійович зазначив про необхідність
застосування основних заходів, які сприятимуть укріпленню
законності в галузі охорони навколишнього середовища в державі,
серед яких – підвищення екологічної правосвідомості населення, із
чим
пов’язується
укріплення
законності
у
сфері
природокористування, розвиток свідомого ставлення громадян до
вимог права. Надаючи перевагу добровільному порядку кращого
та ефективнішого втілення правових норм перед застосуванням до
суб’єктів права засобів примусу, вчений переконаний, що в
свідомому відношенні до природоохоронного права знаходиться
ключ до формування почуття екологічної законності, до
розв’язання проблем охорони навколишнього середовища [10,
с. 273].
Вітаючи Юрія Сергійовича – мудрого Вчителя не одного
покоління екологів-правників – зі славним Ювілеєм, хочеться йому
побажати міцного здоров’я, довголіття, усіх земних благ і нових
звершень на ниві розбудови нашої держави, юридичної науки та
еколого-правової культури!
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В. К. Малолітнева
(Київ)

«ЗЕЛЕНІ» ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ: РОЛЬ
КРИТЕРІЮ ВАРТОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
19 квітня 2020 р. була введена в дію нова редакція Закону
України «Про публічні закупівлі», згідно з якою правова основа
відносин у сфері публічних закупівель зазнала значних змін, що
більшою мірою зумовлено виконанням Україною своїх зобов’язань
щодо адаптації національного законодавства до вимог
Європейського Союзу (далі – ЄС) згідно з Угодою про асоціацією.
Однією із найбільш важливих змін виступило запровадження
нового критерію оцінки тендерних пропозицій – вартості
життєвого циклу предмета закупівлі. Такий критерій оцінки надає
можливості для замовників проводити повніший аналіз витрат [1],
що крім початкової закупівельної ціни включає витрати, пов’язані
з використанням товару (наприклад, заміна картриджів для
принтерів, споживання електроенергії, води та інших ресурсів), з
підтримкою функціонування товару (наприклад, ремонт або
заміна запчастин), із завершенням строку служби товару
(наприклад, на переробку). Це, своєю чергою, сприяє
ефективному використанню державних коштів у довгостроковій
перспективі, адже допомагає порівняти вартість товарів з
урахуванням майбутніх витрат і обрати найбільш економічну
вигідну тендерну пропозицію. Потенційним перевагам критерію
вартості життєвого циклу у публічних закупівлях присвячено
значну кількість досліджень [2; 3].
Важливо, що критерій вартості життєвого циклу може
виступити потужним засобом з реалізації у закупівлях
«горизонтальних» цілей [4] з охорони навколишнього середовища,
а отже і розвитку «зелених» публічних закупівель в Україні. Як
зазначають деякі науковці, саме критерії оцінки пропозиції
відіграють важливу роль у розвитку «зелених» публічних
закупівель, оскільки сприяють конкуренції, цим самим
посилюючи екологічні складові у закупівлях, коли учасники
намагаються запропонувати більше з метою укладення договору
[5, с. 13]. Наприклад, якщо предмет закупівлі має тривалий
життєвий цикл і споживає багато ресурсів (електроенергію, воду,
папір тощо), критерій вартості життєвого циклу має за мету
обрати найбільш ресурсоефективний товар. Якщо товар споживає
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менше електроенергії, палива або паперу, ніж інші товари, він
матиме перевагу. Це у непрямий спосіб сприяє охороні
навколишнього середовища. Крім того, відповідно до Закону
України «Про публічні закупівлі» до витрат, які можуть
включатися до вартості життєвого циклу товару, відносяться
витрати, пов’язані з впливом зовнішніх екологічних чинників
протягом життєвого циклу товару, у разі якщо їхня грошова
вартість може бути визначена (наприклад, вплив викидів
парникових газів, інших забруднюючих речовин). Дане
положення відповідає ст. 68 Директиви ЄС 2014/24 про публічні
закупівлі.
Не зважаючи на вищезазначені переваги критерію вартості
життєвого циклу у публічних закупівлях, а також оновлення
електронної системи публічних закупівель Prozorro шляхом
запровадженням функціоналу для використання замовниками
даного критерію, в Україні він взагалі не застосовується. Дана
ситуація обумовлена наступним:
1) у вересні 2020 р. наказом Міністерства економіки України від
28.09.2020 р. № 1894 була затверджена Примірна методика
визначення вартості життєвого циклу. Однак слід наголосити, що
дана методика є лише примірною і не є обов’язковою для
замовників, що посилює рівень невизначеності і підвищує ризики
оскарження закупівель, які здійснюються з використанням такого
критерію. Крім того, дана методика є загальною і не передбачає
підходу, орієнтованого на специфічні характеристики окремих
товарів, робіт або послуг. Враховуючи складність оцінки вартості
життєвого циклу, у замовників часто не вистачає необхідних знань
та навичок у визначенні правильних параметрів для розрахунку,
формул та ін. для різних видів товарів, що є перешкодою у
використанні даного критерію;
2) у квітні 2016 р. наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України була затверджена примірна тендерна
документація, яка містить розділ про оцінку тендерних
пропозицій. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
публічні закупівлі» вартість життєвого циклу розраховується
відповідно до методики, встановленої у тендерній документації.
Однак затверджена примірна тендерна документація не була
оновлена у відповідності з новою редакцією Закону України «Про
публічні закупівлі» від 19.04.2020 р., а також Примірною
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методикою визначення вартості життєвого циклу. Отже, не
передбачає спеціальних положень про вартість життєвого циклу;
3) на відміну від ЄС та деяких його країн-членів, в Україні поки
що відсутня практика розробки окремих методик, роз’яснень та
спеціальних інструментів-калькуляторів для розрахунку вартості
життєвого циклу для окремих товарів. Так, у ЄС критерій
життєвого циклу використовується переважно у контексті
розвитку «зелених» публічних закупівель. Наприклад, у Директиві
2009/33/ЄС
щодо
сприяння
використанню
чистих
та
енергоефективних транспортних засобів визначена методика
розрахунку витрат, пов’язаних з експлуатацією транспортного
засобу. Застосування даного критерію вимагає спеціальних знань.
У нещодавно опублікованому звіті Європейської комісії, який
підготовлений на основі звітів у сфері публічних закупівель країнчленів ЄС та Європейського економічного простору, серед
проблем запровадження «зелених» закупівель визначено відсутність
необхідних знань та навичок у замовників [6]. Отже, з метою
спрощення використання даного критерію розробляються
спеціальні інструменти-калькулятори разом з роз’ясненнями щодо
їхнього застосування. Деякі з них носять загальний характер і
роблять акцент на зменшенні викидів СО2 [7], деякі розроблені для
окремих товарів. Наприклад, Європейська комісія розробила такі
керівництва для комп’ютерної техніки і освітлення [8]. Деякі країничлени ЄС також обрали такий підхід і запровадили спеціальні
інструменти-калькулятори для окремих видів товарів [9; 10].
Отже, на підставі наведеного можна зробити висновок про
необхідність зміни підходу до регулювання відносин у сфері
використання такого критерію оцінки тендерних пропозицій як
вартість життєвого циклу, адже передбачення положень про такий
критерій у Законі України «Про
публічні закупівлі» є
недостатнім.
Обґрунтована
необхідність
удосконалення
підзаконних нормативно-правових актів, зокрема, доцільність
затвердження детальних методик розрахунку вартості життєвого
циклу для окремих видів товарів, а також розроблення
спеціальних роз’яснень для окремих видів товарів, що значно
спростить застосування замовниками даного критерію і сприятиме
розвитку «зелених» публічних закупівель в Україні.
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Я. А. Павко
(Київ)

ВАГОМИЙ ВНЕСОК АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ
Ю. С. ШЕМШУЧЕНКА У РОЗВИТОК НАУКИ
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Ю. С. Шемшученко ‒ видатний український юрист, академік
НАН
України,
директор
Інституту
держави
і
права
імені В. М. Корецького НАН України, фундаментальні праці якого
відомі як в межах нашої держави, так і за кордоном. Необхідно
зазначити, що на початку 70-х рр. ХХ ст. Юрієм Сергійовичем було
обрано новий і, як ми бачимо, правильний напрям наукової
діяльності, який визначив його подальше успішне майбутнє.
Насамперед мова йде про дослідження у сфері екологічного права
[1,
с.
390].
Не
випадково
академік
НАН
України
Ю. С. Шемшученко неодноразово звертав увагу на те, що
юридична наука має працювати на випередження та сприяти
розвитку суспільної практики. Про це свідчить, безумовно, і його
вибір [2, с. 10]. Загалом, науковий доробок вченого становить
близько 900 праць, вагома частина з яких присвячена
природоохоронній проблематиці. Серед основних монографічних
досліджень з актуальних питань охорони навколишнього
середовища, опублікованих одноосібно або у співавторстві, варто
назвати наступні: «Адміністративно-правова охорона природи
Української РСР» (1973), «Організаційно-правові питання охорони
навколишнього середовища в СРСР» (1976), «Юридична
відповідальність у галузі охорони навколишнього середовища»
(1978), «Охорона навколишнього середовища в містах» (1981),
«Правова охорона навколишнього середовища у сільському
господарстві»
(1984),
«Правова
охорона
навколишнього
середовища в галузі промислового виробництва» (1986), «Правові
проблеми екології» (1989). У 2005 році побачив світ підручник за
редакцією
академіка
НАН
України
Ю. С. Шемшученка
«Екологічне право України. Академічний курс», який отримав
широке визнання у науковому світі [3, с. 943].
Нагадаємо, що в 1979 році Ю. С. Шемшученко захищено
докторську дисертацію на тему «Організаційно-правові проблеми
державного управління охороною навколишнього середовища в
СРСР», а у 1982 році він став завідувачем відділу правових проблем
сільського господарства й охорони навколишнього середовища
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
Перед науковцем відкрилися нові можливості для продовження
комплексних досліджень у царині екологічного права. На той час
Юрій Сергійович один із перших зацікавився таким
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природоохоронним напрямком як правове управління якістю
навколишнього середовища. Його висновки та пропозиції було
покладено в основу вдосконалення вітчизняного екологічного
законодавства з метою заповнення значних прогалин у цій сфері.
Ю. С. Шемшученко є співавтором Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» 1991 року та багатьох
інших законодавчих актів. До того ж учений був ініціатором
розробки Екологічного Кодексу України. На сьогодні Юрія
Сергійовича по праву можна вважати засновником потужної
української еколого-правової школи, яка знайшла своїх
прибічників і послідовників. Разом з однодумцями йому вдалось
відстояти низку важливих наукових позицій у сфері охорони,
використання та відтворення природних ресурсів, а також
запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої
діяльності
на
формування,
збереження
й
раціональне
використання екосистеми [4, с. 42]. Крім того, Ю. С. Шемшученко
приділяє увагу не тільки маловивченим теоретичним, а й
практичним питанням, які виникають в галузі екологічного права.
Він обґрунтував необхідність юридичного закріплення права на
безпечне навколишнє середовище та посилення юридичної
відповідальності за екологічні правопорушення, визначив сутність
екологічної функції держави, виокремив принципи екологічного
права тощо. Як зазначає В. В. Костицький, саме формування
екологічного права як галузі юридичної науки та навчальної
дисципліни, а згодом і як комплексної галузі права пов’язано з
імʼям академіка Ю. С. Шемшученка [5, с. 5]. Слід зауважити, що
12 грудня 1995 року за вагомий особистий внесок у розвиток
юридичної науки, створення національної наукової школи з
правових проблем екології та активну участь у державному житті
Ю. С. Шемшученку було присвоєно почесне звання «Заслужений
діяч науки і техніки України» [6]. Також він є академіком
Національної академії правових наук України та академікомсекретарем її відділення екологічного, господарського та
аграрного права, яке проводить дослідження з таких напрямків:
екологічне право Європи й екологічне законодавство України;
правове
регулювання
екологічної
безпеки;
проблеми
раціонального використання природних ресурсів та охорони
навколишнього природного середовища; правове регулювання
контролю та моніторингу в галузі охорони довкілля та ін. До речі,
заступником академіка-секретаря відділення є палкий послідовник
ідей Ю. С. Шемшученка, доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України, ректор Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого А. П. Гетьман, cфера
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інтересів якого охоплює суперечливі питання у царині
екологічного права [7].
Необхідно підкреслити, що Юрій Сергійович займається
науковими дослідженнями і в сфері міжнародного екологічного
права. Під його керівництвом науковими співробітниками
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
розроблено методологічні засади Екологічної Конституції Землі ‒
міжнародно-правового акта, спрямованого на збереження довкілля
для теперішніх і майбутніх поколінь та гармонійної взаємодії
людини і природи. Розроблення та прийняття такого
міжнародного документа є особливо актуальними у звʼязку зі
зростанням значення глобальних проблем людства, серед яких
чільне місце посідає зміна клімату. Своєю чергою, Генеральний
секретар ООН у 2018 р. у своїй доповіді закликав держави
колективно реалізовувати можливість динамічно та по-новому
використовувати міжнародне екологічне право для забезпечення
ефективного
режиму
управління
з
метою
збереження
навколишнього середовища заради майбутніх поколінь. На його
переконання, людство потребує укладення Всесвітнього пакту про
охорону довкілля [8, с. 40, с. 42]. Насамперед вказана доповідь
підтверджує
те,
на
чому
акцентував
увагу
академік
Ю. С. Шемшученко більше двадцяти пʼяти років тому. Юрій
Сергійович вважає, що ключовою ідеєю для визначення змісту і
структури Екологічної Конституції Землі має стати доктрина про
право людини на безпечне навколишнє середовище, оскільки це
право є відправною точкою для формування усіх інших
екологічних прав людини, а його забезпечення ‒ головною метою
міжнародного екологічного співробітництва держав [9, с. 5]. Крім
того, даний міжнародний договір повинен встановити форми
міждержавної співпраці з різних природоохоронних аспектів і
закріпити єдину систему основних принципів міжнародного
екологічного права, а саме: збереження біологічного різноманіття;
заборони воєнного або будь-якого іншого ворожого використання
засобів впливу на навколишнє середовище; екологічної безпеки та
сталого розвитку; раціонального використання природних
ресурсів
та
ін.
Ю. С. Шемшученко
пропонує
створити
організаційний механізм забезпечення реалізації положень
Екологічної Конституції Землі. Вказуючи на недоліки у діяльності
ЮНЕП, з його точки зору, доцільно створити новий орган ООН з
навколишнього середовища ‒ Раду Екологічної Безпеки, яка б
займалася
координацією
міжнародного
екологічного
співробітництва та здійснювала контроль за виконанням
міжнародно-правового акту [9, с. 6‒7].
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Отже, академік НАН України Ю. С. Шемшученко як фундатор
еколого-правової школи в Україні зробив вагомий внесок у
становлення та розвиток науки екологічного права. Його творчий
доробок вивчає та буде вивчати ще не одне покоління науковців.
Хочеться згадати слова В. В. Костицького про те, що саме
екологічне право, біля джерел якого стояв Юрій Сергійович, стало
найкращим, що є у Бога на Землі [5, с. 14]. Безумовно, з цього
приводу можна багато дискутувати, але це неможливо заперечити.
Перелік використаних джерел
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3.
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8.
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Н. О. Багай
(Київ)

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРО АГРАРНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Розвиток теоретичних досліджень про аграрне законодавство
відбувався упродовж багатьох десятиліть та віддзеркалював
суспільні потреби в різні історичні періоди розвитку держави,
часто випереджаючи своїм поступом різні суспільні зміни та
процеси.
Перші
загальнотеоретичні
дослідження
проблем
сільськогосподарського (аграрного) законодавства здійснювалися у
минулому столітті представниками російської аграрно-правової
науки: М. І. Козирем [1–2], І. Ф. Казьміним [3–4], Г. Ю. Бистровим
[5–6] та деякими іншими авторами. Істотне значення для розвитку
теорії аграрного законодавства мали дослідження й українських
учених, що здійснювалися у період становлення цієї галузі:
В. І. Андрейцева, Ц. В. Бичкової, Ю. О. Вовка, І. А. Дмитренка,
П. Ф. Кулинича, В. Л. Мунтяна, З. А. Павловича, О. О. Погрібного,
В. І. Семчика, Н. І. Титової, В. С. Шелестова, Ю. С. Шемшученка,
М. В. Шульги, В. В. Янчука, В. З. Янчука та інших.
Особливо важливе значення для формування наукових
засад
аналізу
сільськогосподарського
(аграрного)
законодавства мали праці Н. І. Титової [7–8], зокрема
монографії
вченої:
«Материальная
ответственность
работников сельскохозяйственных предприятий» (1978
рік) [7]
та «Продовольственная проблема: земля, труд
(правовые аспекты)» (1989 рік) [8]. Автором досліджено
передумови формування відповідної галузі законодавства, її
конституційні засади та принципи, особливості взаємозв’язку з
відповідною галуззю права, напрями кодифікації тощо.
Н. І. Титовою уперше обґрунтовано ідею щодо спеціалізованого
характеру сільськогосподарського (аграрного) права.
Важливу
роль
для
з’ясування
природи
аграрного
законодавства мають також дослідження вчених-представників
науки колгоспного права. Особливо необхідно відзначити з цього
приводу науковий доробок В. З. Янчука, зокрема, його праці:
«Теоретические проблемы кодификации законодательства о
колхозах» (1969 рік) [9], «Проблемы теории колхозного права»
(1969 рік) [10]. Саме В. З. Янчуком уперше було з’ясовано
співвідношення між поняттями «колгоспне законодавство» та
«законодавство про колгоспи», що стало основою для подальшого
розуміння суті сільськогосподарського, а відтак – аграрного
146

законодавства, досліджено проблеми кодифікації колгоспного
законодавства.
У сучасний період відбувається подальший розвиток аграрноправових
наукових
досліджень,
присвячених
загальнотеоретичним проблемам аграрного законодавства. Це
зумовлено необхідністю належного законодавчого забезпечення
динамічного розвитку суспільних відносин реформованої
ринкової економіки, в тому числі й у аграрному секторі.
Одним із перших комплексних досліджень теорії аграрного
законодавства стала монографія колективу авторів «Аграрне
законодавство України: проблеми ефективності» (1998 рік) [11], де
проаналізовано розвиток аграрного законодавства України,
проблеми законодавчого забезпечення окремих видів виробничогосподарської діяльності в аграрному секторі, визначено напрями
вдосконалення аграрного законодавства тощо.
Серед сучасних наукових досліджень аграрного законодавства
України слід виділити праці учених: О. Г. Бондаря, А. І. Брінцова,
О. В. Гафурової, А. П. Гетьмана, Х. А. Григор’євої, А. В. Духневича,
І. В. Духневич, В. М. Єрмоленка, Т. О. Коваленко, Т. В. Курман,
О. В. Савельєвої, А. М. Статівки, В. Ю. Уркевича, М. М. Чабаненка,
М. В. Шульги та інших авторів.
Зокрема, А. І. Брінцов у дисертації проаналізував різні форми
систематизації аграрного законодавства та визначив переваги і
перспективи кодифікації аграрного законодавства. Ученим також
сформульовано поняття кодифікації аграрного законодавства,
обґрунтовано її мету та принципи [12].
О. В. Гафуровою на монографічному та дисертаційному рівнях
детально досліджені теоретичні та практичні проблеми правового
регулювання соціального розвитку села, механізм реалізації
соціально-економічних та культурних прав селян. Ученою
визначено концептуальні підходи до розв’язання правових
проблем розселення на сільських територіях та обґрунтовано
важливі пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання
відносин соціального розвитку села на засадах соціальної
справедливості [13–14].
Актуальні теоретичні й практичні проблеми реалізації Угоди
про сільське господарство СОТ та інших багатосторонніх угод у
системі
національного
аграрного
законодавства
України
аналізуються у працях А. В. Духневича. Ученим розкрито
методологічні, теоретичні й законодавчі основи реалізації Угоди
про сільське господарство СОТ, її місце та роль, інституційнофункціональне забезпечення, особливості реалізації у сфері
внутрішньої державної підтримки сільського господарства [15–16].
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І. В. Духневич у дисертації проаналізувала поняття, ознаки та
закономірності розвитку аграрного законодавства України [17].
В. М. Єрмоленко у своїх працях обґрунтовує ідею самостійності
аграрного права як галузі права, досліджує історію його розвитку,
вносить важливі пропозиції щодо вдосконалення правового та
законодавчого регулювання аграрних відносин [18–19].
Т. О. Коваленко,
поряд
із
проблемами
законодавчого
регулювання земельних відносин, досліджує теоретичні засади
аграрного права та законодавства України, проблеми адаптації
аграрного законодавства до вимог ЄС [20–21].
А. М. Статівка
послідовно
обґрунтовує
необхідність
удосконалення та систематизації аграрного законодавства
України. При цьому вченим робиться наголос на необхідності
кодифікації аграрного законодавства шляхом розробки і
прийняття Аграрного кодексу України. У сучасний період, на
думку науковця, доцільно розробити та прийняти Закон України
«Про сільське господарство» [22–23].
В. Ю. Уркевич досліджує особливості та структуру аграрних
правовідносин та виділяє їх специфічні особливості [24–25]. Водночас
ученим обстоюється ідея кодифікації аграрного законодавства
України шляхом прийняття Аграрного кодексу [22, с. 65].
Загальнотеоретичні проблеми системи аграрного права та
окремих аграрно-правових інститутів, перспективи розвитку
системи аграрного права аналізуються М. М. Чабаненком [26–27].
Сучасні
проблеми
вдосконалення
земельного
законодавства України, в тому числі законодавства про
використання земель сільськогосподарського призначення
аналізуються у працях В. І Андрейцева, Д. В. Бусуйок,
О. А. Вівчаренка,
Т. О. Коваленко,
І. І. Каракаша,
І. А. Костяшкіна,
П. Ф. Кулинича,
А. М. Мірошниченка,
В. В. Носіка, В. Д. Сидор, Т. Є. Харитонової, М. В. Шульги та
інших учених. Теоретичні висновки науки земельного права
України використовуються як методологічна основа іншими
юридичними науками, зокрема, науками аграрного права,
екологічного права.
Важливе значення для розробки теоретичних засад розвитку
аграрного законодавства мають праці представників науки
екологічного права України: В. І. Андрейцева, Г. І. Балюк,
А. Г. Бобкової, А. П. Гетьмана, В. В. Костицького, Н. Р. Кобецької,
М. В. Краснової, Н. Р. Малишевої, Ю. С. Шемшученка та інших
учених.
Основними напрямами сучасних правових досліджень про
аграрне законодавство є: аналіз конституційних засад аграрного
законодавства; проблеми систематизації аграрного законодавства,
148

в тому числі його галузевої кодифікації; питання адаптації
аграрного законодавства України до законодавства ЄС. Важливим
завданням при цьому є необхідність врахування наукових ідей та
концепцій, рекомендацій, обґрунтованих представниками науки
аграрного права України, у правотворчій діяльності держави,
зокрема, при розробці й прийнятті нормативно-правових актів з
питань регулювання аграрних відносин в Україні.
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О. В. Бевз
(Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТІВ В УМОВАХ ОПТИМІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Проблеми формування системи органів управління у сфері
екології є одними з найбільш обговорюваних протягом років.
Підіймались вони і Ю. С. Шемшученком. Йому належать одні з
перших фундаментальних наукових досліджень, присвячених
цьому питанню. Зокрема, у монографії «Організаційно-правові
питання охорони навколишнього середовища в СРСР» (1976 р.)
велика увага приділяється вдосконаленню системи державних
органів з охорони навколишнього середовища та їх практичної
діяльності [1]. Присвячена питанням управління і докторська
дисертація «Державне управління охороною навколишнього
середовища в СРСР (проблеми теорії і практики)» (1978 р.) [2].
Низка наукових робіт була підготовлена колективами авторів за
його участю [3, 4, 5]. Із цими науковими роботами, зокрема,
пов’язують новий етап в еколого-правових дослідженнях Інституту
держави і права АН УРСР, який розпочався у 70-х роках ХХ ст.
Зокрема, відбулася певна переорієнтація
від розробки
поресурсних аспектів природоохорони до розгляду комплексних
проблем у відповідній галузі. Слід зазначити, що сфера
досліджень, пов’язана з природоохоронною функцією держави та
її реалізацією в процесі державного управління, стала домінуючою
в наукових еколого-правових розробках науковців інституту в
наступні 15-20 років. При цьому послідовно поглиблюється
науковий пошук у зазначеному напрямку, а це, своєю чергою,
вивело Інститут держави і права АН УРСР наприкінці 70-х років
на рівень провідних центрів дослідження еколого-правових
проблем в Україні [6].
З тих пір, мабуть, кожний науковець, який займається
екологічним правом так чи інакше стикався з питаннями
управління у своїх дослідженнях. Водночас постійні пошуки
«оптимальної» системи органів виконавчої влади в Україні, які в
першу чергу і здійснюють управлінський організуючий вплив, є
характерними і для органів державного екологічного управління,
та змушують регулярно звертатися до проблематики побудови
єдиної системи таких органів. Визначаючи державне управління
охороною навколишнього середовища як діяльність, що
складається в практичній реалізації законодавства про охорону
навколишнього середовища, в багатогранній організаторській
151

роботі з управління якістю даного середовища і забезпечення
екологічних умов, сприятливих для життя і діяльності людей,
Ю. С. Шемшученко зазначає: «Обов'язки займатися питаннями
охорони навколишнього середовища тією чи іншою мірою
покладені практично на всі органи державного управління. Але
відомо, що доручити справу всім - значить не доручити її нікому»
[6, с. 130]. Така ситуація є характерною і щодо державного
управління в сфері курортів.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про курорти» від
05.10.2000 р. (із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від
16.10.2012 р.) управління у сфері діяльності курортів здійснюють
Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади
(далі – ЦОВВ), що забезпечує формування державної політики у
сфері діяльності курортів, центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері курортів, Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласні,
Київська
та
Севастопольська міські державні адміністрації, інші органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері
діяльності курортів, на сьогодні є Міністерство культури та
інформаційної політики України. Відповідно до Положення про
Міністерство культури та інформаційної політики України,
затвердженого 16.10.2019 р. № 885, міністерство є головним
органом у системі ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізацію
у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері туризму та курортів).
4 грудня 2019 року КМУ прийняв постанову № 995 «Питання
утворення деяких центральних органів виконавчої влади», якою
передбачено створення Державного агентства розвитку туризму
України (далі – ДАРТ). Відповідно до Положення про Державне
агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою
КМУ від 24.12.2019 р. № 1162, ДАРТ є ЦОВВ, діяльність якого
спрямовується і координується КМУ через Міністра культури та
інформаційної політики і який реалізує державну політику у
сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері туризму та курортів).
Здійснення ж державного нагляду (контролю) у сфері туризму
та курортів постановою КМУ «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р. № 442
було покладено на Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (положення затверджено
постановою КМУ від 02.09.2015 р. № 667).
До створення ДАРТ відповідно до постанови КМУ від
02.09.2019 р. № 829 «Деякі питання оптимізації системи
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центральних органів виконавчої влади» функції щодо
формування та реалізації державної політики у сфері туризму та
курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
туризму та курортів) безпосередньо здійснювало на той момент ще
Міністерство культури, молоді та спорту України (далі – МКМС).
Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України
було затверджено постановою КМУ від 16.10.2019 р. № 885.
Цією ж постановою були затверджені Зміни, що вносяться до
постанов КМУ, в тому числі у Положення про Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого
постановою КМУ від 20.08.2014 р. № 459 «Питання Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства». Таким
чином, відповідні повноваження стосовно курортів були передані
МКМС від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України (далі – Мінекономіки). Мінекономіки було
головним органом у системі ЦОВВ, що забезпечує формування та
реалізує державну політику туризму та курортів (крім здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів) з
2014 по 2019 рр. Для виконання цього завдання у його складі було
створено спочатку управління (наказ Мінекономіки «Про
затвердження Положення про управління туризму та курортів»
№ 116 від 27.01.2016 р., а згодом департамент туризму та курортів
(наказ Мінекономіки «Про затвердження Положення про департамент
туризму та курорті» № 1202 від 22.07.2016 р.).
Своєю чергою, на Мінекономіки були покладені функції
ліквідованого відповідно до постанови КМУ «Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р.
№ 442 Державного агентства з туризму та курортів (крім
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму
та курортів). Відповідно до затвердженого указом Президента
України від 08.04.2011 р. № 4444/2011 Положення про Державне
агентство України з туризму та курортів воно було визначено як
ЦОВВ, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через
Міністерство інфраструктури, входить до системи органів
виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у
сфері туризму та курортів. Разом із тим, головним органом у
системі ЦОВВ у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики у сферах туризму, діяльності курортів з 2011 по 2014 рр.
було саме Мініфраструктури (указ Президента України
від 12.05.2011 р. № 581/2011 «Про положення про Міністерство
інфраструктури України»).
Одночасно із створенням Державного агентства України з
туризму та курортів у 2011 р. відповідно до постанови КМУ «Про
ліквідацію урядових органів» від 28.03.2011 р. № 346 припинила
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свою діяльність Державна служба туризму і курортів, яка була
утворена згідно із постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 564 як
урядовий орган державного управління, який діє у складі
Міністерства
культури
і
туризму
України
і
йому
підпорядковується (постанова КМУ від 13.02.2006 р. № 132 «Про
затвердження Положення про Державну службу туризму і
курортів»). Положенням про Міністерство культури і туризму
України, затвердженим указом Президента України від
02.12.2005 р. № 1688/2005 серед його основних завдань було
виокремлено участь у формуванні та забезпечення реалізації
державної політики у сфері туризму, діяльності курортів. Таким
чином, з 2005 по 2011 рр. управління курортами вже належало до
сфери на той час Міністерства культури і туризму.
До передачі питання управління курортами до сфери
діяльності даного міністерства з 2002 по 2005 рр. діяла Державна
туристична адміністрація України як ЦОВВ, діяльність якого
спрямовувалася і координувалася безпосередньо КМУ. Відповідно
до Положення про Державну туристичну адміністрацію України,
затвердженого указом Президента України від 11.04.2002 р.
№ 331/2002, із змінами, внесеними указом від 08.10.2002 р.
№ 912/2002, передбачалося, що Держтурадміністрація України в
установленому порядку вносить пропозиції щодо формування
державної політики у туристичній та курортній галузях,
забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цих галузях, а
також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з
питань, віднесених до її відання.
Паралельно як урядовий орган державного управління, що діє
у складі Міністерства охорони здоров'я та підпорядковується йому,
з 2001 по 2008 рр. існував Державний департамент з питань
діяльності курортів (положення було затверджено постановою
КМУ від 06.05.2001 р. № 425), який був ліквідований відповідно до
постанови КМУ від 23.07.2008 р. № 675, проте відповідно до цієї
ж постанови міністерство продовжувало безпосередньо
забезпечувати виконання функцій з реалізації державної
політики у сфері розвитку курортів.
Таке дослідження в історико-правовому контексті, яке можна
було б продовжувати і далі, дозволяє зробити висновок, що
управління у сфері курортів за останні 20 років здійснювали різні
ЦОВВ, але всі вони відповідно до запропонованої в теорії
екологічного права класифікації є спеціальними неекологічними
органами, для яких екологічна функція не є основною [8, с. 209].
Натомість ніколи органом, що формує та реалізує державну
політику у сфері курортів, не було ЦОВВ у сфері екології. На
сьогодні Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
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України є головним органом у системі ЦОВВ, який забезпечує:
формування та реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища, екологічної та в межах
повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної
безпеки. Варто згадати, курорт є комплексною категорією, що
випливає із визначення ст. 1 Закону України «Про курорти»:
освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення,
що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації
будівлі та споруди з об'єктами інфраструктури, використовується
з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики
захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні. Але на
першому місці все ж таки є те, що це природна територія, яка має
природні ресурси, тому логічним було б віднести повноваження
щодо формування державної політики у сфері курортів до завдань
даного міністерства, а діяльність профільного органу, який
реалізує
таку
державну
політику,
відповідно
повинна
здійснюватися саме через це міністерство.
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ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУРСУ GREEN DEАL НА
УКРАЇНУ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
Процеси, які відбуваються в ЄС останніми роками, зокрема,
обрання курсу перебудови економіки на засадах Green Deal,
прийняття Четвертого енергопакету та інші важливі економікоекологічні стратегічні процеси – вимагають серйозного
дослідження та виявлення їх значення для України. Така оцінка не
є однозначною, як може здатися, на перший погляд. З одного боку,
такі процеси визнаються значним проривом у напрямі збереження
клімату, з іншого боку – для України це означатиме купу
додаткових вимог і обмежень як для імпортера продукції. Сучасна
правова наука певною мірою зайняла позицію вичікування щодо
правового аналізу відповідних тенденцій, у результаті чого
осмислення таких важливих процесів і явищ дається на відкуп
здебільшого
журналістам,
інформаційно-аналітичним
та
публіцистичним виданням, «експертам» тощо. Натомість наукова
спільнота в ЄС, США та інших країнах активно дискутує щодо
відповідних нововведень та їх перспектив.
Передусім, спостерігаючи за тими поворотними подіями, які
відбуваються в ЄС, можна констатувати початок нового етапу
екологізації суспільних відносин. Він є надзвичайно масштабним,
охоплює практично усі сфери життя, включає такі напрями, як
енергетика, сільське господарство, промисловість тощо. Відповідно
до Green Deal амбіційні плани ЄС втілюються у досить вражаючих
цифрах та очікуваннях. Зокрема, Європа прагне: а) стати
кліматично нейтральним континентом до 2050 року (стратегія
декарбонізації); б) скоротити на 50-70% впродовж наступних 10-ти
років використання засобів захисту рослин; в) до 2030 року
наполовину зменшити використання протимікробних засобів для
сільськогосподарських тварин та аквакультури; г) збільшити
органічне виробництво в ЄС до 25% до 2030 року; д) встановити
мінімум 30% суші ЄС як заповідні території тощо. З точки зору
науки аграрного, земельного та екологічного права, оцінюючи такі
плани, можна говорити про якісний прорив ідеї екологізації
суспільних відносин через право та законодавство. Ця
концептуальна ідея вже кілька років була трендовою у вітчизняній
науці, її доктринальні підвалини опрацьовували багато учених,
зокрема
Г. В. Анісімова,
В. І. Андрейцев,
М. Я. Ващишин,
О. В. Гафурова, А. М. Гетьман, В. М. Єрмоленко, Н. В. Ільків,
І. І. Каракаш, Н. Р. Кобецька, Т. О. Коваленко, В. В. Костицький,
Н. В. Кравець, М. В. Краснова, Ю. А. Краснова, П. Ф. Кулинич,
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Т. В. Курман,
Н. Р. Малишева,
В. В. Носік,
О. О. Савчук,
А. М. Статівка, Т. Є. Харитонова, Ю. С. Шемшученко та інші.
Декларації посадовців щодо долучення України до європейського
Green Deal можуть поверхово сприйматися як довгоочікуване втілення
багаторічних доктринальних закликів до екологізації вітчизняного
права. Однак у своєму дослідженні ми спробуємо критично
проаналізувати таке сприйняття та надати власне бачення щодо
завдань, які нині стоять перед українською еколого-правовою наукою.
Перше питання, яке виникає під час аналізу відповідних
відносин, - а чи готова вітчизняна наука екологічного права до
належного обслуговування процесів суцільної екологізації права та
законодавства? Існує багато праць, в яких аналізуються проблеми
екологізації тих чи інших галузей, інститутів, сфер суспільних
відносин тощо. Однак ґрунтовне дослідження подальшого
розвитку усієї системи права на принципових засадах екологізації
– це ще завдання для майбутнього.
Друге питання – а чи готова еколого-правова наука до участі у
розробці оригінальної вітчизняної концепції Green Deal? Аналіз робіт
щодо екологізації права та законодавства останніх років вказує, що
більшість висновків можна звести переважно до одного підсумку:
«необхідно імплементувати відповідне європейське законодавство».
Незважаючи на активну співпрацю з ЄС (що в стратегічному плані
позитивно впливає на розвиток України, адже стимулює її до змін), не
можна втрачати чіткі національні орієнтири. Юридична наука
сьогодення не має перетворитися на «констататора відставання» та
зводити свої пропозиції до максимально точної транспозиції
(перенесення) європейських норм до українського законодавства.
Особливо важливо це у сфері реалізації Green Deal. Небезпека полягає
у тому, що існує спокуса повністю рівнятися на еколого-правовий
рівень ЄС, обґрунтовуючи це складними проблемами забруднення
навколишнього природного середовища, погіршенням здоров’я
людей, втратою біорізноманіття та іншими абсолютно важливим
факторами. Однак при цьому не слід забувати про те, що сталий
розвиток (концептуальною частиною якого є відповідна зелена угода)
не є моноекологічним втіленням – він є нерозривним поєднанням
трьох складових: екологічної, економічної та соціальної. Перевага
економічного розвитку протягом останніх десятиліть суттєво вдарила
по двом іншим складовим розвитку людства і планети, породивши
глобальні екологічні проблеми, зміни клімату, зростання нерівності,
поширення голоду тощо. Історичний досвід вказує на те, що будь-які
різкі зміни у балансі трьох складових сталого розвитку мають негативні
наслідки. Надання різкої переваги певній компоненті потягне значний
перекіс та дестабілізацію в інших сферах, а головне – не принесе
бажаного позитивного ефекту.
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Показовим прикладом для ілюстрації цієї думки є випадок із
чилійською столицею
Сантьяго. Запровадження високих
екологічних нормативів для питної води у багатомільйонному
місті переслідувало виключно позитивні цілі, однак не врахувало
інші фактори – економічні та соціальні. Підвищення екологічних
вимог потягло за собою подорожчання води для населення, масові
неплатежі, відключення та насамкінець – позбавлення доступу до
питної води значної частини населення. Це є прикладом
політичного неврахування економічної та соціальної готовності
конкретного суспільства до підвищення екологічних вимог. Цей
приклад має бути запобіжником для радикальних екологізаційних
дій на хвилі бажання встигати за поступом ЄС. Зокрема, різке
впровадження високих екологічних стандартів для сільського
господарства України означатиме черговий удар, який на тлі
загальної кризи в країні, може підкосити державоутворюючу на
сьогодні галузь економіки, а це своєю чергою неминуче
відобразиться на кожному жителі України.
На нашу думку, концептуальною ідеєю, що має лягти в основу
подальшого удосконалення вітчизняного права у світлі реалізації
європейського Green Deal, має стати ідея адекватної синхронізації.
Головна суть цієї концептуальної ідеї полягає у розробці
оптимального темпу, обсягу, набору правових механізмів,
принципів
подальшого
удосконалення
українського
законодавства, з урахуванням загального зеленого курсу ЄС, однак
із чітким баченням національних орієнтирів, національних
завдань та особливостей. Тобто втілення ідеї синхронізації
передбачає саме орієнтування на амбітні цілі ЄС, урахування його
досвіду та обраного шляху, але не мімікрію під європейське право
під час розробки власного виваженого шляху досягнення сталого
розвитку. Це важливо, оскільки у рамках загального втілення ідеї
сталого розвитку провідні держави світу розробляють власні
стратегії екологізації економіки, що опираються на національні
пріоритети, проблеми, враховують стартові умови та можливості
держави, бізнесу і суспільства. Так, у США було розроблено та
винесено на обговорення власний Зелений новий курс (Green New
Deal); у Південній Кореї схвалено свій Green Deal; останніми роками
Китай став лідером «зеленого» фінансування – на нього випадає
28% (32 млрд доларів) випущених у 2018 році «зелених» облігацій.
Тобто світ демонструє поступове просування до екологічних змін,
однак кожна держава має обирати свій власний темп та напрям,
щоб не втратити за екологізаційними поспішними рішеннями не
менш важливі складові суспільного життя.
Не можна відриватися від реальності у гонитві за екологічними
надпоказниками: екологізація сучасної економіки коштує дуже
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дорого. Показово, що ЄС планує спрямувати на реалізацію зеленого
курсу трохи більше трильйона євро. Зокрема, і екологізація
українського аграрного виробництва потребує величезних
капіталовкладень, так само і розвиток альтернативної енергетики
очікує значних інвестицій – усі ці гроші на екологізацію не
з’являться, якщо національний бізнес буде задушений непомірним
для нього тягарем. Своєю чергою, економічні кризи завжди боляче
відбиваються на соціальній сфері, втілюючись у збіднінні
населення, зростанні безробіття, відтоці робочої сили тощо. У
сучасній зарубіжній літературі висловлюється думка про те, що
екологізаційні ініціативи можуть собі дозволити багаті країни, які
здатні на момент адаптації та переходу підтримати власні бізнес та
суспільство, забезпечити своєрідну «подушку безпеки» на період
екологізаційних змін та посилення вимог.
Необхідно добре усвідомлювати, що «European Green Deal – це
продукт компромісів, який відображає різноманітність (та розбіжності)
між країнами-членами ЄС щодо змісту екологічного переходу» [1, р. 11].
Ця теза, висловлена нідерландськими ученими, має стати
методологічною підвалиною, що передує вітчизняним екологоправовим дослідженням впливу Green Deal на Україну. Тобто слід добре
усвідомити, що відповідний курс (а в його рамках і план, і цілі, і правові
механізми, і державна підтримка) є оптимальним та вистражданим для
іншого державного утворення, що має власні проблеми, стартові умови,
амбіції, фінансові можливості тощо. Переймати його без осмислення,
сліпо та неадаптивно – означатиме лише поглиблення цілого букету
вітчизняних криз. Альтернативою ми бачимо втілення концептуальної
ідеї адекватної синхронізації, яка передбачає термінову активізацію
процесів екологізації вітчизняного права та законодавства, яка враховує
національні пріоритети, проблеми, можливості. Розробка відповідної
стратегії екологізації законодавства має потенціал стати одним з
основних завдань еколого-правової науки України.
Наостанок слід нагадати, що наразі Green Deal є національним
проєктом ЄС, і Україна не пов’язана певними жорсткими вимогами
щодо долучення до цього процесу, а значить зберігає відносну свободу
дій у напрямі синхронізації свого розвитку у цій сфері. Саме тому
наразі необхідно бути надзвичайно обережними та відповідальними із
підписанням певних міжнародних зобов’язань, які можуть потенційно
обтяжити або обмежити нашу державу у цій свободі.
Перелік використаних джерел
1.

Ossewaarde M., Ossewaarde-Lowtoo R. The EU’s Green Deal: A Third
Alternative to Green Growth and Degrowth? Sustainability. 2020. Vol. 12.
URL: www.mdpi.com/journal/sustainability
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НОВІ ВИКЛИКИ ПРАВАМ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ ПАНДЕМІЇ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ)
Пандемія
COVID-19
підняла
перед
міжнародним
співтовариством проблему узгодженості плану дій держав для
запобігання поширення, швидкої локалізації та усунення її
наслідків. На жаль, нескоординоване національно-правове
регулювання цього питання, що встановлювало вимушені
карантинні обмеження (при цьому спостерігалося запровадження
певних обмежень в одній країні та одночасна їх відсутність в
інших) призвело до несвоєчасного закриття міжнародних
кордонів, дозволило вірусу мігрувати та довело ситуацію в деяких
країнах до критичної межі захворюваності, що вимагало
оголошення надзвичайного стану та введення пов’язаних з ним
заходів. Загалом спалах COVID-19 став випробовуванням для
кожної держави щодо дотримання прав людини в умовах
пандемії, насамперед права на життя та здоров’я громадян, які
знаходяться під їх юрисдикцією, оскільки обов’язок їх захисту є
позитивним зобов’язанням держави.
Ситуація вимагала консолідації зусиль держав, насамперед
скликання міжнародної конференції щодо COVID-19 для
спільного вирішення нагальних та спірних проблем. Натомість на
тлі загострення пандемії мала місце масова дерогація – відступ
держав від своїх зобов’язань щодо дотримання прав та свобод
людини в умовах надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану,
визначених в міжнародних документах, таких як Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року,
Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права
1966 року, Американській конвенції з прав людини 1969 року
(Пакті Сан-Хосе), Європейській соціальній хартії (переглянутій)
1996 року та ін. Приймаючи політичні рішення «по ситуації»,
держави часто перекладали правову відповідальність на самих
громадян, що підняло питання не лише необхідності та
пропорційності застосування певних обмежень прав людини, а й
їх законності. Численні заяви від громадян різних країн, які
надійшли до Європейського суду з прав людини, є
підтвердженням принципу невідворотності відповідальності
держав за порушення прав людини, передусім права на життя
(ст. 2 Конвенції 1950 року) та права на повагу до приватного та
сімейного
життя (ст. 8), спричинених
необґрунтованістю
застосування обмежувальних заходів.
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Обмеження і порушення прав та свобод людини, спричинені
пандемією, узагальнено виразилися у такі біоетичні проблеми, як:
 обмеження на надання медичних послуг, зокрема
планового обстеження та лікування, а також
оперативного втручання;
 медичний тріаж (сортування), який проявляється у
встановленні «пріоритетності» надання медичної
допомоги, що суперечить принципу недискримінації
особи
щодо
надання
необхідної
(насамперед
невідкладної) медичної допомоги;
 експериментальне лікування, відсутність протоколів
лікування, антибіотикорезистентність та призначення
ліків «of label» (тобто, не за показаннями, визначеними в
інструкції);
 співвідношення обов’язкової вакцинації з дотриманням
принципів добровільної інформованої згоди особи на
медичне втручання та особистої автономії;
 безпечність нової вакцини від COVID-19;
 правові наслідки відмови від вакцинації;
 пріоритетність вакцинації для певних категорій осіб
(медиків, літніх людей тощо);
 забезпечення належних умов транспортування і
зберігання вакцини та відповідальність за їх
дотримання;
 порушення конфіденційності персональних даних;
 обмеження свободи пересування.
Крім того, пандемія здійснила велику «перевірку на
готовність»
міжнародного
співтовариства
до
зустрічі
з
біозагрозами. Це безумовно потребує постійного дотримання
належного рівня біобезпеки держав, зокрема й перед загрозою
біотероризму (із застосуванням вірусів і бактерій як біозброї),
оскільки наразі не можна стовідсотково стверджувати про
природних характер виникнення цього вірусу та виключати
уникнення його подальших модифікацій і поширення світом.
Тому з метою попередження майбутніх неконтрольованих
спалахів епідемій, які можуть перерости в пандемії, міжнародне
співтовариство має чітко контролювати усі наукові дослідження,
які мають потенційну загрозу для людства, особливо актуалізувати
питання заборони генетичної модифікації вірусів та бактерій,
насамперед за допомогою міжнародного права.
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ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В КОСМОСІ ЯК НАСЛІДОК
РОЗШИРЕННЯ ПРИРОДНОГО АРЕАЛУ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Побудова сталої економіки в космосі, яка має мало залежати від
Землі, наразі набуває дедалі чіткіших рис. Проголосивши
13 жовтня 2020 р. підписання Домовленостей по проєкту Артеміда,
8 космічних держав на чолі зі США надали цим намірам
юридичного підґрунтя, розвиток якого наразі є дуже бурхливим та
всеохоплюючим. Локомотивом такого нормотворення насамперед
є США, адже лише за кілька років Виконавчими Наказами
Президента було визначено орієнтири правотворення щодо
управління рухом в космічному просторі, видобування космічних
ресурсів, кібербезпеки космічної діяльності та навіть використання
ядерних джерел енергії для побудови сталої космічної економіки
на небесних тілах, про що більш детально піде мова в цій доповіді.
На додачу до Меморандуму про запуск космічних апаратів з
ядерними системами від 20.08.2019, Президентом США була
прийнята Космічна політика № 6 від 16.12.2020, присвячена
побудові національної стратегії для космічної ядерної енергетики
та рушійних систем [1].
Документ захоплює юридичною технікою, він, можна сказати,
є взірцевим у контексті стратегування. Змістовно він поділяється
на такі блоки: 1) обґрунтування доцільності; 2) цілі; 3) принципи;
4) повноваження; 5) дорожня карта; 6) імплементація та загальні
положення. Розглянемо дещо докладніше його зміст.
Ядерні енергетичні та рушійні системи, представлені
радіоізотопними енергетичними системами та реакторами поділу,
визначаються як стратегічні для домінування та просування
стратегічного лідерства США в космосі, оскільки можуть бути
використані там, де сонячна чи хімічна енергія не відповідатиме
потребам практики, тобто дасть більше енергії при меншій масі, а
також скоротить час пересування, зменшивши тим самим
опромінення.
Серед цілей нової стратегії космічної ядерної безпеки США
визначені: 1) розробка різних форм палива з уранового матеріалу
для використання на Землі, Місяці та в космосі, при цьому кожна
форма палива має максимально підходити до уніфікованого
використання в різних конструкціях та устаткуванні (корелює з
принципом інтероперабельності Домовленостей по проєкту
«Артеміда»); 2) демонстрація системи розподілу енергії на Місяці
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до потужності в 40 кВт, щоб забезпечити стійку присутність на
Місяці та просунутись до Марсу; 3) створення технічних
можливостей, які б відповідали майбутнім запитам НАСА та
Департаменту оборони; 4) розроблення розширених можливостей
ядерних реакторів, що забезпечать вищу ефективність
використання палива, вищу питому енергію та триваліший термін
експлуатації, ніж існуючі реактори, тим самим забезпечуючи
підтримку присутності людини на поверхнях Місяця та Марса й
розширення роботизованого дослідження Сонячної системи.
Серед принципів вказаної стратегії вирізняються: 1) безпека,
яка зобов’язує органи влади вжити заходів, щоб забезпечити,
відповідно до своїх повноважень та сфер відповідальності,
безпечний розвиток, випробування, запуск, експлуатацію та
розподіл систем; 2) розвиток відповідних систем на Землі потрібно
здійснювати відповідно до чинного федерального та місцевого
законодавства та приписів контролюючих органів; 3) діяльність із
запуску космічних апаратів із ядерними джерелами енергії має
проводитись згідно із вищезгаданим Меморандумом NSPM-20;
4) експлуатація та розміщення ядерних систем повинні
плануватися та проводитись таким чином, щоб захищати безпеку
людей та довкілля та активи національної безпеки. Власне цей
пункт корелює із положенням ч. 1 ст. 49 Закону України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», в якому
наголошується, що під час проєктування, будівництва та
експлуатації космічних і літальних апаратів з ядерними
установками або джерелами іонізуючого випромінювання на
борту мають враховуватись можливі аварії таких космічних та
літальних апаратів, при цьому радіаційний вплив на людей і
навколишнє природне середовище не повинен перевищувати меж,
встановлених нормами, правилами і стандартами з ядерної та
радіаційної безпеки [2]. Крім того, у вказаній стратегії
передбачено, що не залежно від того використовуються супутники
з ядерними джерелами енергії на високих орбітах або на низьких,
всі вони повинні бути оснащені засобами повернення в атмосферу
після реакцій поділу та захисту від ушкоджень; 5) усі відомства, які
беруть участь у розробці та використанні цих систем, повинні
вжити заходів для проведення цієї діяльності у спосіб, який є
придатним для довгострокового підтримання космічного
потенціалу та лідерства Сполучених Штатів; 6) керівники
відповідних відомств повинні шукати та застосовувати можливості
для координації між існуючими та майбутніми програмами
розвитку й залучати приватний сектор та академічні установи, а
також наявні наземні ядерні технології, що дозволяє досягти
максимальної ефективності.
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У розділі про повноваження міститься цілий «інституційний
гобелен», зітканий із Віце-Президента, що діє через Національну
космічну раду контексті координування космічної політики,
Державного секретаря щодо налагодження міжнародних зв’язків,
Міністра оборони стосовно забезпечення національної безпеки,
Міністра торгівлі, покликаного здійснити публікацію чітких,
гнучких правил, залучити інвестиції та донести державним
агенціям запити приватного сектору, Міністра транспорту
стосовно ліцензування відповідної космічної діяльності, Міністра
енергетики, який має підтримувати розробку та використання
ядерних систем, Директора НАСА стосовно використання цих
засобів для розвитку науки та інших невійськових цілей, Комісії з
ядерного регулювання з приводу ліцензування та регулювання
безпеки та контролю за комерційною ядерною діяльністю, що
відбувається в Сполучених Штатах, а також Директора Управління
науково-технічної політики щодо координації дослідження та
розробки ядерних систем.
За умови відповідних бюджетних та регуляторних процесів та
наявності асигнувань цей документ має бути виконаний згідно з
такою дорожньою картою:
1) до середини 2020-х років повинні бути розроблені
можливості переробки уранового палива, які дозволять виробляти
паливо, придатне для місячної та планетарної та космічної
енергетики;
2) Міністерство оборони та NASA далі визначать будь-які
потреби місії (наприклад, потужність, навколишнє середовище та
часові рамки), що стосуються ідентифікації палива, придатного
для використання;
3) Міністерство оборони та НАСА повинні визначити паливо,
що відповідає вимогам місії;
4) ці ж органи повинні кваліфікувати відповідні види палива,
забезпечивши, щоб федеральний уряд зберігав можливість
перевірки та кваліфікації палива, що претендує на участь у
космічних місіях;
5) планується далі провести демонстрацію ядерного реактора
для космічних місій, забезпечивши його відповідним паливом;
6) до середини чи кінця 2020-х років продемонструвати
систему розподілу енергії на поверхні Місяця, яка може
масштабуватися до діапазону потужностей 40 кВт-е та вище для
підтримки стійкої місячної присутності та дослідження Марсу;
7) до кінця 2020-х років передбачається провести оцінку вимог
та технологій - в тому числі шляхом визначення та вирішення
ключових технічних проблем, що дозволить задовольнити
майбутні потреби Міністерства оборони та НАСА;
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8) до 2030 року визначено ціль розробити розширені
можливості радіоізотопних джерел енергії, які забезпечують вищу
економію палива, вищу питому енергію та триваліший термін
експлуатації, ніж існуючі, тим самим дозволяючи підтримувати
дослідження Місяця та Марса та розширювати роботизовані
дослідження Сонячної системи.
Зміст цього документа яскраво вказує на обґрунтованість
амбіцій США щодо побудови сталої космічної економіки. З огляду
на те, що з іншого кінця планети дзеркально ті ж дії вчиняє коаліція
Китаю та Російської Федерації, цілком доречною є пропозиція,
висловлена ще у 2016 співробітниками відділу проблем аграрного,
земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і
права імені В. М. Корецького НАН України стосовно необхідності
розпочати наукову дискусію щодо можливості застосування
основних
положень
міжнародного
режиму
цивільної
відповідальності за ядерну шкоду до випадків настання
відповідальності за шкоду, заподіяної під час здійснення місій
космічними об’єктами з ядерними джерелами енергії на борту [3;
c. 33]. Більше того, з огляду на цілком реалістичні плани щодо
розширення природного ареалу життєдіяльності людини за
рахунок Місяця, комет та інших небесних тіл протягом уже
декількох найближчих декад, критично необхідним є поставлення
вже на порядок денний Комітету ООН з мирного використання
космічного простору розробку юридичних норм щодо убезпечення
навколишнього космічного середовища від ядерних джерел енергії.
Перелік використаних джерел:
1.

2.
3.

Memorandum on the National Strategy for Space Nuclear Power and
Propulsion (Space Policy Directive-6). 16 December, 2020. URL:
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/
memorandum-national-strategy-space-nuclear-power-propulsion-spacepolicy-directive-6/
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон
України від 08.02.1995 зі змінами від 15.12.2020. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text
«Еколого-правові засади космічної діяльності». Етап 3. Забезпечення
міжнародно-правової охорони космічного простору від ядерних
джерел енергії. Аналітичний звіт (на виконання завдання «Цільової
комплексної програми НАН України з наукових космічних
досліджень на 2013-2016 роки», затвердженої розпорядженням
Президії НАН України від 01.02.13 №56). Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України. За загальною редакцією д.ю.н.,
проф.
Н. Р. Малишевої.
38 c.
URL:
http://www.ikd.kiev.ua/
phocadownload/userupload/space_reports_2015/E35.pdf
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ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН:
НАУКОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
1. Дослідження сутності та змісту сучасної держави, її функцій,
форм діяльності в системі правовідносин є предметом
дослідження різних галузей юридичної науки. Проте, сьогодні
виникає потреба всебічного розгляду держави в системі
екологічних відносин, що врегульовані нормами права.
Вектори розгляду цієї проблематики, очевидно, виходять за
межі екологічного права, і спонукають нас звернутися до
напрацювань юридичної науки щодо розуміння держави як такої.
Комплексність
проблематики
зумовлюють
методологію
досліджень, яка має еклектичний характер.
2. Наукове надбання в галузі загальної теорії права та
екологічного права сформувало низку теоретичних засад
розуміння сучасної держави, її функцій в екологічній сфері,
екологічні правовідносини тощо. Держава розглядається не тільки,
як найкраща форма організації суспільства, але і як «екологічна
держава», що є складовою поняття конституційної держави. На
думку О. В. Павлової поняття «екологічної держави» слід
розглядати як політико-правову характеристику державного ладу,
який визначає спрямованість на забезпечення екологічних
інтересів громадського суспільства та обов'язок щодо їх
дотримання [1, с. 8]. Фактично, як вважає дослідниця, йдеться про
принцип екологічної держави, який покладається в основу
державного ладу, і характеризується: 1) історичними процесами
глобального характеру, кліматичними факторами та негативними
впливами на навколишнє середовище, яке з часом все більше
турбує суспільство; 2) становлення України як екологічної держави
пов'язане із функціонуванням правового, демократичного й
дієздатного громадянського суспільства та посиленням його
контролю і впливу на державні інституції з метою реалізації
екологічних інтересів; 3) переосмислення специфіки взаємозв'язку
між державою і особою, громадськістю, де екологічні інтереси
вимагають реалізації нарівні з соціальними інтересами [1, с. 8].
2. Проте, принцип екологічної держави не дає нам повного
уявлення про ознаки і характеристику держави як суб'єкта
екологічних правовідносин, та про природу її повноважень Як
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зазначає
Ю. С. Шемшученко,
характер
державного
ладу
відображається у функціях (діяльності) держави, оскільки вони
являють собою суть, тип, природу і призначення держави [2, с. 17].
Однією із таких функцій є екологічна функція, яка нині, на думку
академіка, визнається однією з основних функцій Української
держави. Це, по суті, діяльність держави в особі її компетентних
органів по управлінню якістю довкілля [3, с. 8]. Зміст екологічної
функції держави зумовлений нормами Конституції України,
екологічного спрямування (ст. 13, 16, 50).
Екологічна функція, як одна з основних функцій держави, є
результатом трансформації функції охорони навколишнього
природного
середовища
(функції
охорони
природи,
природоохоронної функції) [4, с. 147].
В еколого-правових наукових джерелах екологічна функція
держави, її мета визначається як історично обумовлений, один з
основних напрямків діяльності органів державної влади у
внутрішній та зовнішній сфері, що охоплює охорону
навколишнього
природного
середовища,
раціональне
природокористування, забезпечення екологічної безпеки, і має на
меті запобігання або мінімізацію впливу негативних наслідків від
господарської та іншої діяльності людини на навколишнє
середовище, людину та суспільство [5, с. 5]. Механізм реалізації
екологічної функції держави, на думку А. П. Гетьмана, є
ефективним інструментом подолання глобальних екологічних
проблем сучасності [4, с. 147]. Реалізація екологічної функції
здійснюється виключно в межах екологічних правовідносин.
3. Держава як суб'єкт екологічних правовідносин одночасно
реалізує повноваження і як суверен, і як власник природних
ресурсів. Крім того, держава, поряд із зазначеним вище, виступає
гарантом : забезпечення прав людини, зокрема екологічних;
забезпечення екологічної безпеки; гарантом права власності
Українського народу на природні ресурси. Розгляд повноважень
держави як суб'єкта екологічних правовідносин крізь призму
зазначених векторів, обумовлює необхідність значно розширити
напрями наукового пошуку. Підсумовуючи зазначене вище, можна
говорити про особливості методології проведення комплексного
дослідження держави як суб'єкта екологічних правовідносин. Зміст
правового становища держави в екологічних правовідносинах
співмірний із змістом екологічної функції держави.
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Павлова О. В. Правові засади формування екологічної держави за
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URL:
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
Питання щодо правової природи юридичної відповідальності
у сфері екологічної стандартизації є суперечливим, що
пояснюється в першу чергу специфічною правовою природою
екологічних стандартів як нормативно-технічних, а не
нормативно-правових, актів.
Правовою підставою юридичної відповідальності за екологічні
правопорушення є нормативний акт (правова норма) як
обов’язковий для особи припис. Натомість статтею 4 Закону
України
«Про
стандартизацію»
визначено
презумпцію
добровільності
стандартів,
якщо
інше
не
передбачено
нормативно-правовими актами [1].
Відповідно, обов’язковими для застосування в Україні
фактично є лише ті стандарти, які пов’язані із охороною
навколишнього природного середовища та екологічною безпекою,
і обов’язковість застосування яких визначена нормативноправовими актами (в першу чергу, технічними регламентами). У
зв’язку з цим очевидно, що застосування юридичної
відповідальності за порушення стандартів є неможливим,
натомість необхідно говорити про відповідальність саме за
порушення НПА, які встановлюють обов’язковість застосування
такого стандарту.
Натомість окремі стандарти можуть бути складовою
нормативної
підстави
притягнення
до
юридичної
відповідальності, але не основною (як норма права, що
безпосередньо порушується), а субсидіарною (застосування якої є
необхідним для деталізації кваліфікації правопорушення, оскільки
норма права має відсилочний характер і є недостатньою для
встановлення складу правопорушення).
В теорії права загальновизнаною вважається позиція щодо
поділу
юридичної
відповідальності
на
адміністративну,
кримінальну, дисциплінарну і цивільну.
1. Адміністративна відповідальність. Досліджуваному нами
блоку правопорушень присвячено статті 167 та 168-1 глави 13
«Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості
продукції, метрології та сертифікації» КУпАП [2].
Водночас очевидним є те, що в КУпАП відсутні будь-які
санкції за скоєння правопорушень у процесі самої стандартизації,
тобто під час розробки, прийняття, перевірки, перегляду та
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скасування національних стандартів. Фактично законодавець
встановив адміністративну відповідальність лише за ті порушення,
які вчиняються суб’єктами економіки в процесі здійснення
господарської діяльності щодо відповідності продукції, робіт та
послуг вимогам обов’язкових стандартів.
Однак необхідно розуміти, що в тих випадках, коли певний
національний стандарт є обов’язковим для застосування, суб’єкти,
які його застосовують, змушені виконувати його вимоги. В такій
ситуації особливо важливої ролі набуває якість самого стандарту,
його відповідність сучасним досягненням науки і техніки. У разі,
якщо при прийнятті екологічного стандарту національним
органом стандартизації чи технічним комітетом буде допущено
порушення процедури, строків чи інших вимог законодавства,
вказане може призвести до серйозних недоліків у кінцевому тексті
національного стандарту, які в подальшому відобразяться на
нормативно-технічному регулюванні екологічної сфери.
Як приклад, можна привести ч. 3 ст. 21 Закону України «Про
стандартизацію», яка передбачає, що у разі досягнення консенсусу
щодо проєкту національного стандарту та змін до нього
національний орган стандартизації приймає його [1].
Очевидно, що недосягнення в процесі розробки та прийняття
стандарту
консенсусу,
неврахування
позиції
ключових
заінтересованих сторін може призвести до нівелювання всієї суті
національного стандарту. Як наслідок, вважаємо, що встановлення
юридичної відповідальності за порушення, допущені у процесі
національної
стандартизації
виступатиме
додатковим
стимулюючим чинником для посадових осіб національного
органу стандартизації та технічних комітетів, працівників інших
суб’єктів національної стандартизації під час виконання ними
передбачених законом обов’язків. З урахуванням наведеного,
пропонуємо включити до глави 13 КУпАП «Адміністративні
правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції,
метрології та сертифікації» окрему статтю з назвою «Порушення
порядку здійснення робіт із національної стандартизації».
З екологічними стандартами у сфері охорони навколишнього
природного середовища та екологічної безпеки пов’язані також
статті глави 7 «Адміністративні правопорушення у сфері охорони
природи, використання природних ресурсів, охорони культурної
спадщини». Незважаючи на те, що в цих складах правопорушень
іде мова не про порушення стандартів у сфері охорони довкілля, а
про порушення вимог НПА, тим не менше вимоги законодавства в
ряді випадків деталізуються саме в таких стандартах.
2. Кримінальна відповідальність за порушення стандартів у
галузі охорони навколишнього природного середовища та
170

екологічної безпеки передбачено статтями Розділу VIII «Злочини
проти довкілля» Кримінального кодексу України. Таким чином,
на ту частину складів злочинів, яка вимагає для встановлення
розміру шкоди застосування екологічних стандартів, поширюється
дія тих самих стандартів, які застосовуються при здійсненні
адміністративного провадження.
Наприклад, у ч. 1 ст. 243 КК України передбачено
відповідальність за забруднення моря в межах внутрішніх
морських чи територіальних вод України або в межах вод
виключної (морської) економічної зони України матеріалами чи
речовинами, шкідливими для життя чи здоров’я людей, або
відходами внаслідок порушення спеціальних правил [3].
Зазначена стаття відсилає до спеціальних правил, які в цьому
випадку містяться в ДСТУ 4462.3.02:2006 «Охорона природи.
Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення
відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та
організаційні вимоги» [4].
Водночас необхідно звернути увагу, що екологічні стандарти
не є єдиним джерелом встановлення розміру завданої шкоди та
тяжкості суспільно небезпечних наслідків при притягненні
правопорушників до кримінальної відповідальності. В цьому
механізмі вони взаємодіють із таксами, нормативами, методиками,
які спрямовані на встановлення конкретних показників, формул,
числових значень, за допомогою яких розраховуються тяжкість
наслідків і розмір шкоди у злочинах із матеріальним складом.
3. Дисциплінарна відповідальність також є одним з
різновидів юридичної відповідальності у сфері екологічної
стандартизації.
Дисциплінарна відповідальність за правопорушення у сфері
екологічної стандартизації, на відміну від адміністративної та
кримінальної, полягає в застосуванні заходів стягнення саме із
боку роботодавця, а не уповноважених органів державної влади та
місцевого самоврядування. Така відповідальність визначається
внутрішніми локальними нормативними актами окремих
підприємств, установ та організацій, які здійснюють екологічно
шкідливу діяльність або діяльність, що містить екологічні ризики.
Відповідно, й регулювання дисциплінарної відповідальності
прямо пов’язане із поняттям екологічного менеджменту, оскільки
така відповідальність є важливим елементом ефективної
екологічної політики того чи іншого суб’єкта господарювання.
Особливістю дисциплінарної відповідальності у сфері
екологічної стандартизації є те, що вона може застосовуватися з
урахуванням вимоги екологічного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015
«Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо
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застосовування» (ISO 14001:2015, IDT), зокрема, його розділу 9
«Оцінювання дієвості» [5].
4. Цивільна відповідальність за порушення у сфері у сфері
екологічної стандартизації обумовлюється можливим завданням
правопорушеннями у сфері екологічної стандартизації майнової
шкоди суб’єктам правовідносин. Основою застосування цивільної
відповідальності є ст. 69 Закону «Про охорону навколишнього
природного середовища» та Цивільний кодекс України.
Вважаємо, що не дивлячись на те, що, як правило, завдання
шкоди в екологічних правовідносинах викликається діяльністю
джерела підвищеної небезпеки та пов’язане з завданням шкоди
природі [6, с. 436-439], така шкода може бути завдана, наприклад, й
неякісним стандартом. У зв’язку з цим, вона повинна
відшкодовуватись на загальних підставах.
Перелік використаних джерел
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Розділ ІV

Вирішення сучасних правових проблем крізь
призму взаємодії досвіду та здібностей
науковців і практиків різних поколінь
І. О. Кресіна,
(Київ)

О. В. Кресін,
(Київ)

ФОРМИ НЕЗАКОННОГО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ В
МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Російська агресія на сході України та втрата контролю урядом
України щодо окремих районів Донецької та Луганської області
викликає
необхідність
визначення
статусу
ОРДЛО
у
міжнародному та національному праві. Важливо розуміти, що
конфлікт і втрата урядового контролю щодо ОРДЛО, які не
викликають заперечень і ніким не піддаються сумніву, жодним
чином не означають втрати суверенітету України щодо цих
територій.
У міжнародному праві протягом більш як століття
передбачено
можливість
окремого
регулювання
щодо
суверенітету і законних прав держави на територію, з одного боку,
та здійснення режиму незаконного контролю щодо території – з
іншого. Останнє вчені називають правом окупації. Окупація не
передбачає зміни державної належності окупованої території, а все
цивільне
населення
визнається
захищеними
особами,
визначаються його мінімальні права. Як зазначав класик науки
міжнародного права Я. Броунлі ще у 1966 р. з посиланням на
конкретні приклади, для судів не становить складності
відокремити суверенітет держави і законні права на певні
території від здійснення на них реальної та ефективної
юрисдикції іншими акторами [1, p. 112].
У сучасному розумінні, передусім розвиненому доктриною й
судами, незаконний контроль щодо території можна розглядати
як правовий режим, однією з форм здійснення якого є окупація,
інші ж визначаються як ефективний, всезагальний, загальний,
фактичний контроль і пов’язані з неоголошеними діями та
неофіційними засобами, до яких вдаються держави-агресори. Для
цього режиму характерне здійснення влади щодо території з волі
зарубіжної держави, а форми реалізації режиму відрізняються
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залежно від того, чи така воля офіційно визнається, чи
приховується.
Трансформація міжнародного гуманітарного права після
Другої світової війни стерла межі між визнаною і невизнаною
офіційно окупацією, залежність прав населення на окупованих
територіях від наявності чи відсутності дипломатичних відносин
між державами – окупантом та жертвою окупації, прив’язку
режиму окупації до проведення воєнних дій. Важливо й те, що
окупація пов’язується з виконанням функцій уряду на окупованій
території, але статус останньої не змінюється від запровадження
змін в управлінні нею чи укладення угод між державоюокупантом та фактичною владою території.
Зокрема, згідно із Женевською конвенцією (IV) щодо захисту
цивільних осіб під час війни 1949 р. часткова або повна окупація
території держави визнається такою, навіть якщо вона не зустрічає
збройного опору і стан війни між окупованою (повністю або
частково) державою і державою-окупантом не визнається однією з
них (ст. 2). А Коментар Міжнародного комітету червоного хреста
(МКЧХ) до цієї Конвенції 1958 р., який використовувався
міжнародними трибуналами, вказує, що навіть невизнання стану
війни всіма сторонами збройного конфлікту не заважає
застосуванню Конвенції та визнанню окупації території:
«У випадках оголошеної війни чи збройного конфлікту Конвенція
вступає в силу; факт того, що територія одного чи іншого
противника пізніше окупована в ході воєнних дій, в жодному разі
на це не впливає; мешканці окупованої території просто стають
захищеними особами, якщо потрапляють до рук державиокупанта» [2].
Застосовність ст. 2 Женевської конвенції (IV) щодо захисту
цивільних осіб під час війни 1949 р. (як і Конвенції у цілому,
Додаткового протоколу (Протоколу І) до неї та Положення про
закони та звичаї сухопутної війни 1907 р.) до населення
окупованих територій незалежно від визнання стану війни
підтверджує і Консультативний висновок Міжнародного Суду
ООН щодо правових наслідків будівництва стіни на окупованій
палестинській території [3].
Так само ст. 4 Женевської конвенції (IV) щодо захисту
цивільних осіб під час війни 1949 р. не поширює захист на
громадян воюючої держави-противника – мешканців окупованої
території, «поки держава, громадянами якої вони є, має нормальне
дипломатичне представництво у державі, в руках якої вони
перебувають», але Коментар МКЧХ до цієї статті зазначає: «…всі
окремі випадки, які тут розглядаються, підтверджують загальний
принцип, втілений у всіх чотирьох Женевських конвенціях 1949 р.
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Кожна особа в руках ворога повинна мати якийсь статус у
міжнародному праві: вона є або в’язнем війни та, як така,
покривається третьою Конвенцією, або цивільною особою,
покритою четвертою Конвенцією, чи, знов-таки, членом
медичного персоналу збройних сил, який покривається першою
Конвенцією. Тут немає проміжного статусу; ніхто в руках ворога
не може бути поза правом». Крім того, вказується, що наявність
«нормального дипломатичного представництва» зовсім не означає
свободи дій та свободи пересування дипломатів на окупованій
території з метою відвідання співвітчизників та надання їм
допомоги. Цю позицію було сприйнято Міжнародним трибуналом
щодо колишньої Югославії у 2000 р. у рішенні в справі The
Prosecutor v. Tihomir Blaškiс. Трибунал зазначив, що навіть у
випадках, коли між двома воюючими сторонами зберігаються
дипломатичні відносини, їх громадяни можуть мати статус
захищених осіб згідно з міжнародним гуманітарним правом, і
зокрема IV Женевською конвенцією – з моменту, коли вони
втрачають або іншим чином не можуть скористатися
дипломатичним захистом [4].
Відповідно до ст. 6 Женевської конвенції (IV) щодо захисту
цивільних осіб під час війни 1949 р. сутнісною кваліфікуючою
ознакою окупації є «здійснення функції уряду на території», що
може відбуватися і під час війни, і після її завершення. Так само
правовий режим окупації з передбаченим статусом мешканців
території як захищених осіб триває доти, доки на ній здійснюється
влада держави-окупанта, а щодо мешканців не здійснено
звільнення, репатріацію й відновлення у правах.
Згідно із ст. 29 Конвенції держава відповідальна за дії її
«агентів» на окупованій території. При цьому статус території як
окупованої та відповідний статус її мешканців як захищених осіб
не змінюються ані у випадку запровадження змін щодо інституцій
чи уряду території, ані укладення угоди між владою окупованої
території та державою-окупантом, ані анексії цієї території
державою-окупантом, здійснених внаслідок окупації (ст. 47). Як
зазначається у Коментарі МКЧХ до цієї статті, «угоди, укладені з
владою окупованої території, є витонченим засобом, за допомогою
якого держава-окупант може намагатися звільнити себе від
зобов’язань, накладених на неї окупаційним правом». Додатковий
протокол (Протокол І) до Женевської конвенції (IV) щодо захисту
цивільних осіб під час війни 1949 р. підтверджує, що окупація
території не змінює її правового статусу (ст. 4).
Ефективний, всезагальний, загальний, фактичний контроль є
формами, відмежованими від окупації, але не розмежованими чітко
між собою. На відміну від окупації, факт здійснення якої може бути
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очевидний, факт здійснення ефективного або іншого контролю
щодо території вимагає встановлення судовими органами.
Основними показниками тут є здійснення зарубіжною державою
фінансової підтримки, військового постачання/устаткування,
тренування, координації дій чи участі у плануванні дій збройних
формувань, що контролюють територію чи частину території іншої
держави і здійснюють там фактичну владу.
Наприклад, у рішенні по справі The Prosecutor v. Tihomir Blaškiс
Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії у 2000 р.
зазначив, що держава може формально не бути окупантом
частини території іншої держави, але реально здійснювати
окупацію через всезагальний контроль (overall control) над
збройними формуваннями, надавану їм підтримку та близькі
зв’язки з ними. Тут застосовна та ж логіка, що й при визначенні
міжнародного характеру конфлікту – всезагальний контроль
дорівнює окупації.
Резолюція ГА ООН 1983 р. «Відповідальність держав за
міжнародно-протиправні діяння», що підготовлена Комісією
міжнародного права і має доктринальний характер, але
користується значним авторитетом, передбачає, що поведінка
групи осіб під фактичним контролем (вказівки, керівництво або
контроль) держави розглядається як діяльність держави (ст. 8). До
форм такої поведінки групи віднесене й «фактичне здійснення
елементів державної влади» за відсутності чи недієздатності
офіційної влади (ст. 9). При цьому саме здійснення ефективного
контролю щодо такої групи з боку держави покладає
відповідальність на останню.
У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Al-Skeini
and Others v. The United Kingdom у 2011 р. окупація розглядається як
одна із форм здійснення ефективного контролю щодо території, а
дія Гаазьких конвенцій – як така, що поширюється на всі випадки
ефективного контролю. «…коли внаслідок законної чи незаконної
воєнної діяльності держава-сторона здійснює ефективний
контроль щодо території поза її національною територією.
Зобов’язання забезпечити на такій території права і свободи,
встановлені у Конвенції, випливають із факту такого контролю,
незалежно від того, чи здійснюється він безпосередньо, за
допомогою власних збройних сил держави-сторони, чи за
допомогою підпорядкованої місцевої адміністрації… Коли факт
такого домінування щодо території встановлений, не потрібно
встановлювати, чи держава-сторона здійснює детальний контроль
щодо
політики
і
діяльності
підпорядкованої
місцевої
адміністрації». Здійснення ефективного контролю державою поза
межами власної території є питанням факту, що встановлюється
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насамперед на підставі потужності її військової присутності на
території. Інші індикатори також можуть бути релевантними,
зокрема те, «наскільки військова, економічна та політична
підтримка державою місцевої підпорядкованої адміністрації
забезпечує її вплив і контроль щодо регіону» [5].
Отже, попри відмінності окупації та ефективного або іншого
контролю території міжнародне право у всіх цих випадках визнає
поширення на окуповану чи іншим чином незаконно
контрольовану територію юрисдикції держави, яка цей контроль
здійснює. Відповідно на цій території, зокрема, зберігається й дія
міжнародних договірних правових інструментів, сторонами яких є
і держава-суверен, і держава, яка здійснює незаконний контроль
території.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ
Ефективність конституційно-правових норм як принципово
нова категорія для теорії конституційного права потребує
розроблення належних критеріїв її оцінки з метою пошуку
оптимальних шляхів подальшої конституційної модернізації та
підвищення
ефективності
чинних
норм
Конституції,
конституційних законів та інших галузевих джерел.
У цьому контексті слід відзначити, що встановлення критеріїв
ефективності конституційно-правових норм має ґрунтуватися на
здобутках різних наукових дисциплін, тобто на широкому
міждисциплінарному підході, і насамперед, теорії держави і права,
яка вивчає формування, організацію, функціонування, оцінку
результативності
та
ефективності
нормативно-правового
регулювання суспільних відносин.
Термін «ефект» (від лат. effectus) означає виконання, дію [1,
с. 609]. Відповідно, ефективність – це результат, наслідок якихось
причин, сил, дій. Звідси найбільш поширене розуміння терміна
«ефективність» пов’язане з тим, що приводить до потрібних
результатів, тобто ефективних (бажаних, необхідних, корисних)
наслідків.
Низка дослідників визначають ефективність як узгодженість
результату з метою, їх відповідність між собою.
Так, американський дослідник Е. Савас вважає, що є два види
ефективності: дієвість (англ. efficiency), яку можна підрахувати
кількісно і вивести коефіцієнт корисної дії, та ефективність (англ.
effectiveness), що має якісний характер і є оцінним поняттям [2, с. 6].
До кінця XIX ст. у зарубіжній науковій практиці обидва види
ефективності використовувались як синоніми. Словник «Oxford
Dictionary» визначав поняття «efficiency» як придатність або
здатність успішно досягти чи забезпечити успішне досягнення
наміченої мети [3, с. 259].
У цьому зв’язку, ключове значення для визначення соціальної
ефективності конституційно-правових норм як норм, що
регулюють
найважливіші
соціально
інтегровані
сфери
життєдіяльності соціуму, має ефективність та якість процесу
конституційної правотворчості, адже саме на цьому етапі
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відбувається юридизація та конституціоналізація базових
суспільних відносин.
Належний
рівень
якості
та
ефективності
процесу
конституційної правотворчості на концептуальному рівні
забезпечує його відповідність основним принципам, які є
універсальними у сучасному світовому конституціоналізмі, а саме:
1. Народний характер конституційної правотворчості, тобто
безпосередній зв’язок правової, конституційної держави зі своїм
народом на рівні максимально широких верств населення (як
зауважував з цього приводу Ш. Л. Монтеск’є, «до основних законів
демократії належить і той, в силу якого влада видавати закони має
належати народу» [4, с. 17]).
2.
Демократизм
конституційної
правотворчості,
що
виражається у дотриманні демократичної процедури прийняття
конституційних нормативно-правових актів парламентом, а також
у широкому залученні громадян до правотворчої діяльності,
зокрема через процедуру громадського обговорення проєктів змін
до конституції та проєктів конституційних законів, причому така
процедура у сучасних умовах може бути забезпечена завдяки
інформаційним аспектам соціального механізму регулятивної дії
правових норм, який включає до себе і новітні технології
розповсюдження правової інформації та здійснення вільного
доступу до неї.
3. Законність конституційної правотворчості, тобто усі дії та
рішення суб’єктів правотворчого процесу мають ґрунтуватися на
нормах конституції та чинного законодавства.
4. Системність конституційної правотворчості, що означає
дотримання внутрішньої логіки при побудові конституційноправового акту, єдність конституційно-правової системи держави,
відповідність
локальних
нормативно-правових
актів
загальнодержавним конституційно-правовим нормам.
5. Науковий характер конституційної правотворчості та її
зв’язок із правозастосовною практикою, що означає необхідність
вивчення та врахування суб’єктами правотворчості соціальноекономічної ситуації у суспільстві, об’єктивних потреб суспільного
розвитку, необхідності та доцільності конституційно-правового
регулювання тих чи інших суспільних відносин.
З іншого боку, важливе значення має стійкий зв’язок
правотворчості з правозастосовною практикою, оскільки саме вона
дає змогу зробити достовірні висновки щодо ефективності
нормативно-правових актів, або навпаки інформує про
необхідність їх зміни чи скасування [5, с. 153].
Як зазначає у тому ж соціально орієнтованому дискурсі
А. О. Монаєнко, правотворчість є напрямом діяльності держави,
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що пов’язаний із офіційним закріпленням норм права шляхом
формування приписів, їх зміни, доповнення та скасування у
відповідних джерелах права [6, с. 336].
Правотворчість спрямована на створення та вдосконалення
єдиної, внутрішньо узгодженої системи норм, що регулюють
суспільні відносини. Юридичний характер правотворчості
визначається
процесом
надання
правовим
нормам
загальнообов’язкового характеру.
Таким
чином,
загальним
критерієм
ефективності
конституційно-правових норм є: на рівні правотворчості –
відповідність
конституційно-правової
норми
принципу
верховенства права, її першочергова спрямованість на
забезпечення природних прав і свобод; на рівні правозастосування
– реальна здатність конституційно-правової норми забезпечувати
верховенства права як основоположний принцип сучасної
конституційної, правової, соціальної, демократичної держави.
Водночас спеціальним критерієм ефективності конкретної
конституційно-правової норми як соціального регулятора, на наш
погляд, є кінцевий результат її реалізації, що полягає у
правомірній поведінці суб’єктів конституційно-правових відносин
за умови, що саме такий варіант поведінки був закладений до
відповідної норми в якості програмового як корисний, бажаний й
необхідний у тих чи інших суспільних відносинах.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО І ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО
НАРОДОВЛАДДЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУЧАСНОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ
В сучасній теорії юридичної науки та, зокрема, науці
конституційного права, доволі поширеним є методологічний
підхід, згідно з яким проводиться чіткий розподіл, чи навіть –
протиставлення, між формами безпосереднього народовладдя і
представницькими формами демократії. Утім, наскільки
справедливим є подібне жорстке протиставлення інститутів
політичного представництва та інститутів безпосередньої
демократії?
Не викликає сумніву, що на практиці між волею народу та
діями представницьких органів державної влади навіть в умовах
демократичного політичного режиму можуть виникати змістовні
розбіжності. Але чи можна з цього робити висновок, що самі
теоретичні моделі політичного представництва і безпосередньої
демократії є несумісними? На нашу думку, подібний висновок є не
тільки передчасним, але й помилковим. На користь цієї тези
можуть бути запропоновані наступні аргументи. По-перше,
оскільки в дослідженнях описане вище протиставлення двох типів
демократичних інститутів часто підкріплюється позицією, яку
обґрунтував Ж-Ж. Руссо, але слід зазначити, що його погляди
зазнавали певних змін. Зокрема, після виходу у 1762 році
«Суспільного договору» Ж-Ж. Руссо присвятив проблематиці
аналізу політичних відносин ще декілька робіт серед яких для нас
особливий інтерес становить його проєкт реформ правління у
Польщі розроблений у 1772 р. У цьому проєкті Ж-Ж. Руссо
наголошує на принципі народного суверенітету та необхідності
забезпечення якомога повного та широкого народовладдя. Але
майже від самого початку він висловлює одну важливу думку, яка
докорінно змінює його сприйняття інститутів представництва.
Так, якщо у 1762 р. він повністю заперечував ідею представництва
в законодавчих органах, то через десять років він суттєво
відкоригував свою політичну теорію. В своєму проєкті він зазначав,
що законодавча влада як постійна влада повинна мати також і
постійний орган. Тому, на думку Ж-Ж. Руссо, виникає
необхідність у представництві чи точніше – в представницькому
законодавчому органі, оскільки якщо такого органу не існуватиме,
то законодавча влада буде не постійною, а лише тимчасовою.
Тобто вона буде реалізовуватись лише час від часу, коли
збиратиметься народ й ухвалюватиме на своїх загальних зборах
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законодавчі акти. Звісно на таке представництво повинні бути
накладені певні обмеження. Але, самі ці обмеження стосуються не
стільки законодавчих повноважень представницьких органів,
скільки їх взаємозв’язку з народом. Головними умовами
демократичності представництва Ж-Ж. Руссо в своєму проєкті
називає лише часту зміну складу представницького органу (для
того, щоб не спокушати депутатів працювати, як казав Ж-Ж. Руссо
«на власну кишеню») та імперативний характер депутатського
мандату. Таким чином, як ми бачимо, навіть один з «батьків» тези
про протилежність інститутів представництва і безпосередньої
демократії у своїх більш пізніх працях не лише істотно пом’якшив
цю розбіжність, але й прямо вказував на необхідність поєднання
цих двох інститутів для втілення ідеї демократичного врядування.
Хоча певні тенденції щодо відмови від жорсткого протиставлення
інститутів представництва і безпосередньої демократії можна
знайти навіть в межах ранніх робіт Ж-Ж. Руссо, включаючи й
згадану нами вище працю «Про суспільний договір».
По-друге, однією з форм безпосереднього народовладдя, яку
поряд з референдумом відносять до групи основоположних, є
вибори. Причому і вибори, і референдумами характеризуються як
«пріоритетні» інститути народного волевиявлення. Вибори є
необхідною умовою становлення і розвитку будь-якої політичної
системи демократичного типу, оскільки саме через вибори
громадяни держави отримують можливість безпосередньо
формувати органи державної влади, здійснювати контроль над їх
діяльністю, обирати той чи інший курс державного і суспільного
розвитку. Більше того, зазначене положення цей мислитель
відносить до групи «аксіоматичних» в сучасній правовій і
політичній науці. Однак всі без винятку моделі представництва
так чи інакше передбачають не просто обов’язкове забезпечення
інституту виборів, але й гарантування ряду принципів виборчого
права, серед яких є: свобода вибору, рівність голосів, загальне
виборче право тощо.
Ці принципи є важливими не лише з суто правової точки зору
(адже, як відомо, практично всі без винятку з перелічених
принципів закріплюються в сучасному конституційному праві
держав, в яких існує демократичний політичний режим, але й з
огляду на політичний характер представництва. В цьому сенсі
важливим принципом виборчого права, який забезпечує
реалізацію ідеї політичного представництва є принцип рівності
голосів. Зміст цього принципу полягає в тому, що кожен
громадянин, який бере участь у виборах, однаковою мірою
впливає на їх результат, а також в тому, що закон не надає переваг
жодному з кандидатів та не встановлює для них обмежень.
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В аспекті свого конституційно-правового забезпечення принцип
рівності виборчого права полягає в наявності у кожного виборця
такої ж самої кількості голосів, що і у інших виборців. Вказуючи на
зв’язок цього принципу з діяльністю представницьких органів
влади, слід звернути увагу на наступні чотири принципові
моменти: а) кожен виборець має рівне число голосів з іншими
виборцями; б) в країні існує єдиний корпус виборців, які не є
поділеними за соціально, мовною, релігійною тощо ознакою; в) в
країні забезпечується рівне представництво рівним кількостям
виборців; г) закон висуває єдині та однакові вимоги щодо порядку
висунення кандидатів, ведення передвиборчої агітації й
підрахунку голосів. Таким чином рівність виборчого права
виявляється безпосередньо пов’язаною з формуванням моделі
«адекватного представництва», яка на думку багатьох сучасних
дослідників, здатна убезпечити суспільство від генерування на
рівні державної влади соціальної напруженості. Це означає що:
а) кількість представників у представницьких органах чітко
співвідноситься з кількістю тих виборців, які віддали за них свої
голоси; б) у разі якщо йдеться про одноосібні представницькі
органи, вибір представника здійснюється тільки більшістю
відданих за них голосів. Цей аспект є важливим з огляду на те, що
метою представництва як одного з фундаментальних інститутів
демократичного врядування є не лише забезпечення формальної
присутності суб’єкта представництва в представницьких органах
влади, але й можливість визначення домінуючих суспільних
інтересів через формування складу представницьких органів
державної влади і місцевого самоврядування. Наприклад, якщо
йдеться про модель мандатного представництва, то для
політологічного дослідження значущим є не лише формальний
перелік тих політичних партій, які мають представництво в
парламенті, але й кількісний склад тих фракцій, які утворюють
ними. Завдяки цьому конкретизуються не лише загальні
параметри державної влади, але й уможливлюється чітке
визначення тих домінуючих в суспільстві інтересів, які набули
свого виразу через віддані виборцями за ті чи інші політичні партії
голоси. Утім, ця сама теза справедлива й для інших моделей
політичного представництва. У випадку довіреного чи
делегованого представництва процес визначення домінуючих в
суспільстві політичних інтересів відбувається завдяки аналізу тих
депутатських утворень (груп, блоків, фракцій тощо), які
формуються в представницьких органах влади, оскільки депутати,
що представляють подібні або суміжні політичні інтереси як
правило схильні до об’єднання своїх зусиль та дотримання
спільної програми дій щодо забезпечення інтересів своїх виборців.
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Отже, якщо виходити з розуміння виборів як форми
безпосередньої участі громадян в управлінні державою засобом
формування вищих представницьких органів, органів місцевого
самоврядування, їх персонального складу, то тоді стає очевидним
що становлення інститутів політичного представництва можливе
лише завдяки застосування механізму виборів. Таким чином, вже
на рівні доктринального визначення безпосередньої демократії,
ми засвідчуємо наявність таких інститутів (насамперед – це
інститут виборів), які є ключовими й для формування та
легітимації органів політичного представництва. В цьому сенсі
навіть на зальному процесуальному рівні ми вказуємо на
близькість між інститутами безпосереднього народовладдя та
інститутами політичного представництва.
По-третє, той факт, що народовладдя може здійснюватись
через органи державної влади (насамперед представницькі)
жодним чином не применшує його роль і не суперечить його
змісту. Тому, говорячи про народовладдя та його забезпечення, він
чітко зазначає, що цей процес забезпечення може реалізовуватись
як безпосередньо, так і через діяльність органів державної влади і
місцевого самоврядування. Більше того, якщо ми звернемося до
правових джерел, то ми мусимо визнати, що гарантоване
конституцією право народу реалізовувати належну йому владу,
здійснюється як через безпосереднє волевиявлення, так і в
діяльності ораних громадянами представників, що формують
склад представницьких органів державної влади і місцевого
самоврядування. В цьому контексті хотілося б навести цікавий
аргумент відомого дослідника початку ХХ століття В. Гессена, який
зазначав, що рівень ефективності народовладдя та безпосередньої
демократії вимірюється не лише тим, наскільки чітким й
налагодженим є функціонування інститутів безпосередньої
демократії, але й тим, наскільки забезпеченим (в політичному і
правовому сенсі) є розвиток інститутів представництва. Як
вказував В. Гессен, безпосередню демократію не можна
представити
поза
інститутами
представництва,
оскільки
представницькі органи діють не як самостійні суб’єкти політики із
власними політичними та іншими інтересами, а саме як
виразники суверенної волі тих, хто ці представницькі органи
сформував.
По-четверте, інститути безпосередньої демократії важливі не
лише для формування органів політичного представництва, але й
для контролю за їхньою діяльністю. Так, наприклад, модель
делегованого представництва прямо передбачає, що діяльність
представницьких
органів
повинна
супроводжуватись
забезпеченням можливості постійного звернення до громадян.
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Основним інститутом, який дозволяє громадянам висловлювати
власну думку в таких ситуаціях є референдум. Нагадаємо, що під
референдумом мається на увазі спосіб прийняття офіційних
рішень шляхом проведення голосування виборців з питань,
встановлених конституцією або законодавством, який може мати
загальний або локальний характер. В цьому аспекті референдум
постає одночасно і формою безпосередньої демократії і формою
залучення громадян до здійснення законодавчої влади.
Тому, досліджуючи інститути представництва та інститути
безпосередньої демократії, слід зазначити, що теоретикометодологічна настанова на їх протиставлення не знаходить свого
аргументованого наукового підтвердження. Більше того, якщо
звернутися
до
ретельного
аналізу
конкретних
теорій
представництва, то легко побачити, що всі вони тією чи іншою
мірою інтегрують в себе базові положення, які властиві для теорії
безпосереднього народовладдя. Зокрема, жодна з теорій
політичного
представництва
не
ставить
під
сумнів
фундаментальну ідею народного суверенітету, що лежить в основі
всіх без винятку інтерпретацій безпосередньої демократії. При
цьому народний суверенітет визначається не лише як невід’ємна
належність верховної влади в державі народові, який може
розпоряджатися нею на власний розсуд, але й як основа
самостійної реалізації народом власної волі щодо власних
інтересів, власної долі, в цілому чи щодо частини суспільства або
окремих осіб, або щодо інших народів і держав за їхньою згодою
при сприянні політичних партій, їхніх блоків, інших складових
механізму безпосередньої демократії або без них. Це означає, що
саме функціонування представницьких органів влади в усіх без
винятку теоріях політичного представництва тлумачиться не як
«відмова» від принципу народного суверенітету чи його істотне
«обмеження», а виключно як засіб, який дозволяє реально втілити
цей принцип та забезпечити формування такого механізму, при
якому суверенна воля народу перетворилась на основне джерело
прийняття законів та інших суспільно значимих рішень держави.

185

А. О. Недошовенко
(Київ)

ВІДМОВА ЗАМОВНИКА ВІД ДОГОВОРУ
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
Відповідно до ч. 4 ст. 849 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 р. (далі – ЦК) замовник має право у будь-який час до
закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши
підрядникові
плату
за
виконану
частину
роботи
та
відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору [1].
У справі № 5010/1495/2011-18/65 колегія суддів Вищого
господарського суду України наголосила, що наведеною нормою
врегульований випадок, коли одностороння відмова замовника від
договору підряду не ставиться в залежність від наявності
порушення договірних відносин з боку підрядника, тобто в цьому
випадку одностороння відмова є безпідставною з точки зору
закону [2]. З іншого боку, у постанові від 21.08.2019 р. у справі №
917/1489/18 Верховний суд зазначив, що визначене ч. 4 ст. 849 ЦК
право не може бути обмежено. Проте, така відмова замовника від
договору підряду, яка за своєю суттю є одностороннім
правочином, може бути вчинена до моменту завершення
виконання підрядником робіт та з зазначенням відповідних
правових підстав [3].
Твердження суду про необхідність зазначення правових
підстав відмови від договору будівельного підряду згідно з ч. 4 ст.
849 ЦК можна розуміти як необхідність обґрунтування
замовником відповідної відмови, оскільки у судовій практиці під
підставами відмови чи розірвання договору будівельного підряду,
як правило, розуміють причини та обставини, що спонукають
сторін припинити зобов’язання з виконання робіт (порушення
умов договору, істотна зміна обставин тощо).
На наше переконання, слід погодитися з тим, що реалізація
права на відмову від договору будівельного підряду відповідно до
ч. 4 ст. 849 ЦК не залежить від обґрунтованості та доведеності
причин чи обставин, на основі яких замовник прийняв рішення
про реалізацію права на відмову від договору. Даний висновок
можна зробити шляхом логічного та системного тлумачення ст.
849 в цілому, оскільки у кожній частині ст. 849 ЦК передбачено
самостійний юридичний склад, який може бути підставою
припинення зобов’язання з виконання будівельних робіт:
протиправне посягання з боку підрядника, що створює реальну
загрозу порушення інтересу замовника в отриманні результату
будівельних робіт у погоджений сторонами строк чи термін та
відмова замовника від договору (ч. 2 ст. 849 ЦК); факт неусунення
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підрядником недоліків на вимогу замовника та відмова останнього
від договору (ч. 3 ст. 849 ЦК).
Норма, що зафіксована у ч. 4 ст. 849 ЦК, не є винятком, але
відрізняється кількістю юридичних фактів та юридично значущих
умов як елементів юридичного складу, передбачених відповідною
нормою. У ч. 4 ст. 849 ЦК не передбачено конкретних обставин,
настання яких надає замовнику право відмовитися від договору
підряду, натомість визначені чіткі умови, яких замовник
зобов’язаний дотримуватися при реалізації даного права: така
відмова може мати місце у будь-який час, але до закінчення
роботи; повна оплата виконаної частини роботи; відшкодування
збитків, завданих припиненням договірних зобов’язань сторін.
У тлумаченні цієї норми слід враховувати, що доки мається на
увазі власне тлумачення, а не добудова права, його слід
здійснювати в межах можливого смислу слова (тобто в межах
обсягу його допустимих значень). У цих межах тлумачення
нерідко виливається у запитання - а чи не слід прирівняти
проблематичний випадок з огляду на цілі і мету закону до інших
ситуацій, однозначно охоплених нормами закону [4, с. 125]. На
думку І.С. Косцової, за наявності конфлікту та відсутності єдності
у тлумаченні конкретної норми, герменевтичний метод
тлумачення норм права надає змогу визначити смисл норми, що
був закладений законодавцем [5, c. 155–156]. У герменевтиці,
незалежно від етапу її розвитку, центральне місце завжди посідали
концепти, пов’язані з пізнанням тексту за допомогою своєрідного
методу «занурення» у психологію автора тексту та врахування
соціально-культурного фону створення тексту. Відомо, що
розробники герменевтичної традиції (Ф. Шлейєрмахер, В. Дільтей
і М. Хайдеггер) розглядали розуміння тексту як процес
відтворення смислу, закладеного в нього автором [6, c. 10].
Схожу думку висловив Р. Циппеліус, стверджуючи, що в
принципі не можна вважати допустимим тлумачення, яке
суперечить однозначно сформульованим і очевидним рішенням
законодавця щодо мети і доцільності норми, адже здійснення
такого тлумачення означає реалізацію власних (а не встановлених
законодавцем) рішень щодо політики права і таке рішення слід
вважати підміною ролі законодавця. Наскільки це дозволяють
можливий смисл норми і зрозумілі або хоча б помітні цілі
законодавця, слід обирати тлумачення, яке не допускає
протиріччя між інтерпретованою нормою з одного боку й іншими
нормами, особливо нормами вищого рангу. Необхідно також в міру
можливості уникати протиріч і між нормами одного рангу [4, c. 100].
Законодавець свідомо виокремив декілька різних норм,
присвячених припиненню договірного зобов’язання з виконання
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будівельних робіт в односторонньому порядку, враховуючи типові
ситуації, які свідчать про необхідність захисту чи реалізації інтересів
сторін договору будівельного підряду. Саме особливості та
відмінності предмету та об’єкту договору будівельного підряду від
інших видів договорів зумовлюють специфіку правового
регулювання зобов’язань з виконання будівельних робіт, перелік
умов даного виду договору та особливості динаміки відповідних
зобов’язань (зокрема, підстав та умов їх зміни або припинення).
Враховуючи особливості зобов’язань з виконання робіт,
законодавець надав замовнику право відмовитися від договору
підряду за наявності обставин та факторів, які не охоплюються
нормами чинного законодавства і не визначені законом в якості
обґрунтованих та достатніх причин припинення відповідних
зобов’язань.
Згідно зі ст. 13 Конституції України власність зобов’язує.
Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і
суспільству [7]. Кінцевий та завершений результат робіт з нового
будівництва є нерухомим, територіально закріплюється на певній
земельній ділянці. Як правило він розрахований на тривалу
експлуатацію, що вимагає проведення відновлювальних заходів,
вкладення
коштів
у
підтримання
його
належного
експлуатаційного стану та обумовлює необхідність проведення
капітального будівництва і у таких формах як капітальний
ремонт, розширення існуючого підприємства, реконструкція
об’єкту або його технічне переоснащення. Продукція капітального
будівництва має великі розміри, а отже є складною,
матеріалоємною, багато детальною. Тому результати будівельномонтажних
робіт
неможливо
накопичувати,
складувати,
переміщувати. Також результати завершених робіт з капітального
будівництва призводять до виникнення складних речей, майнових
комплексів – заводи, виробничі цеха тощо [8, c. 149–151].
Неналежне фінансування будівельно-монтажних робіт,
інфляційні процеси в економіці призводить до появи
недобудованих об’єктів, що негативно впливає на розвиток
будівельної галузі. Значна вартість вимагає забезпечення
прибутковості новозбудованого об’єкту з метою повернення
вкладених коштів Процес створення об’єкту є довготривалим.
Необхідно підготувати
сукупність економіко-правової та
проєктно-технічної документації, дотриматись всіх дозвільних
процедур. Період підготовчих робіт є тривалим, оскільки
необхідно створити будівельний майданчик на якому побудувати
тимчасові виробничо-побутові об’єкти, прокласти інженерні
комунікації, а згодом провести підготовчі роботи. Будівельномонтажні роботи є також довготривалими [8, c. 151].
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Враховуючи
особливості
правового
режиму
об’єктів
будівництва, складність договірних зв’язків сторін договорів
підряду, динамічність ринку нерухомості, у процесі існування
зобов’язання з виконання будівельних робіт може виникнути
ситуація, за якої припинення договірних зобов’язань, оплата
виконаної частини будівельних робіт та відшкодування
підряднику збитків є більш вигідним та економічно
обґрунтованим для замовника ніж продовження будівництва з
огляду на можливість уникнення значних грошових, ресурсних та
трансакційних витрат. Замовник, розуміючи, що сукупний обсяг
витрат повністю перевищує можливу вигоду від повного
виконання договірних зобов’язань в натурі, заінтересований у
припиненні відповідних зобов’язань, що було враховано
правотворцем у ч. 4 ст. 849 ЦК. Водночас публічний інтерес
полягає у необхідності запобігання виникненню значної кількості
юридичних конфліктів та спорів, пов’язаних з порушенням
договірних зобов’язань з виконання будівельних робіт,
необхідності протидії збільшенню кількості недобудованих
об’єктів та випадків їх консервації, що негативно впливає на
розвиток будівельної галузі в цілому.
Закріплюючи право замовника відмовитися від договору
підряду без зазначення та деталізації конкретних причин та
обставин такої відмови, законодавець також передбачив гарантії
захисту майнових інтересів підрядника у випадку реалізації
замовником даного права. Йдеться про обов’язок замовника
оплатити частину виконаних на момент відмови від договору
будівельного підряду робіт та обов’язок з відшкодування усіх
збитків, завданих достроковим припиненням договірних
зобов’язань. Таким чином, положення ч. 4 ст. 849 ЦК не порушує
баланс інтересів сторін.
Отже, слід враховувати відмінності фактичних обставин та
юридично значущих умов, наявність яких визначає можливість
замовника відмовитися від договору будівельного підряду. У ст.
849 ЦК передбачено декілька окремих юридичних складів, які
можуть бути підставою припинення договірного зобов’язання з
виконання будівельних робіт. Відмова замовника від договору
будівельного підряду згідно з ч. 4 ст. 849 ЦК не залежить від
особливостей та суб’єктивної оцінки істотності обставин, що
призвели до прийняття замовником рішення про припинення
зобов’язання з виконання будівельних робіт.
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О. В. Тищенко
(Київ)

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ:
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ГАЛУЗІ
Історичний досвід засвідчує, що соціальне забезпечення
відіграє роль своєрідного маркера, який фіксує рівень
демократизації соціальної політики держави та є мірилом
гуманізації суспільного розвитку. Право соціального забезпечення
як галузь права еволюціонує залежно від соціально-економічної
стратегії державної політики в сфері соціального забезпечення [1,
с. 42]. Особливості модифікації галузі права насамперед
відображаються у специфіці розвитку галузеформуючих ознак
таких як: предмет, метод, принципи, джерела тощо. Визначимо у
цьому контексті окремі доктринальні положення в напрямку
критичного аналізу основних критеріїв галузі.
Наприкінці ХХ ст. почався поступовий перехід від епохи
радянського так званого соціально-аліментарного соціального
забезпечення, коли в основу забезпечення був покладений
принцип безеквівалентності та безоплатності, а соціальне
забезпечення здійснювалося за рахунок коштів фондів суспільного
споживання, при цьому пропагувалася ідея егалітаризму
(зрівнялівки)
і
нівелювалися
принципи
справедливої
диференціації пенсійного забезпечення, в залежності від стажу
роботи та заробітної плати. Світові тенденції розвитку соціальноправової політики слугували виникненню нових соціальнозабезпечувальних відносин в Україні, що безпосередньо
вплинуло на процес модернізації предмету даної галузі права.
Виходячи з цього, оновлений предмет права соціального
забезпечення на сьогодні складають соціально-забезпечувальні
відносини (по реалізації соціального страхування, наданню
соціальних допомог, соціальних послуг тощо) та інші похідні від
них відносини (процедурні, процесуальні), спрямовані на
реалізацію конституційного права людини на соціальне
забезпечення при настанні суспільно-значущих обставин –
соціальних випадків [2, с. 163].
Не оминули трансформаційні процеси і метод права
соціального забезпечення, як галузеформуючу ознаку, яка за
концептуальним значенням розглядається в доктрині фактично
нарівні з предметом правового регулювання галузі. Особливості
сучасного методу права соціального забезпечення України
відображені в наступних характерних ознаках: зменшення
монополії держави в сфері соціального забезпечення призводить
до поступового зміщення домінування імперативного методу
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права соціального забезпечення в сторону диспозитивного;
розвиток соціального «самозабезпечення» у формі добровільного
загальнообов'язкового державного соціального страхування через
територіальні органи Пенсійного фонду України, а також у формі
недержавного пенсійного забезпечення; розширення кола
учасників договірних соціально-забезпечувальних відносин за
рахунок роботодавців та недержавних пенсійних фондів; втілення
локального договірного регулювання соціального забезпечення в
змісті соціальних пакетів як додаткових соціальних гарантій для
працівників; зростання ролі міждержавних угод у сфері
соціального забезпечення, зокрема щодо правового регулювання
пенсійного забезпечення працівників-мігрантів [3, с. 102].
Принципи
права
соціального
забезпечення
України
відображають гуманістично-спрямовані основоположні ідеї втілені в
соціально-забезпечувальному законодавстві, з метою реалізації
людиною як основною соціальною цінністю держави соціальноекономічних прав та інтересів.
Систему галузевих принципів права соціального забезпечення
за змістом та способом поширення, на нашу думку, можна умовно
класифікувати на загальногалузеві принципи права соціального
забезпечення і внутрішньогалузеві (підгалузеві, інституційні).
Загальногалузеві принципи права соціального забезпечення – це
принципи, на яких ґрунтуються всі норми цієї галузі. До
загальногалузевих принципів права соціального забезпечення варто
віднести наступні: гуманізму як основоположної ідеї соціального
забезпечення; соціального державного гарантування права кожного
на соціальне забезпечення; реалізації державно-правових стандартів
та гарантій соціального забезпечення на гідному життєвому рівні;
справедливої диференціації видів соціального забезпечення;
соціально-правової
обґрунтованості
надання
соціального
забезпечення; поєднання законодавчого та договірного визначення
видів
соціального
забезпечення;
державного
заохочення
добровільних форм соціального забезпечення та благодійності;
забезпечення ефективного судового та позасудового захисту від
порушення права на соціальне забезпечення [4, с. 175].
Провідне значення для права соціального забезпечення мають
конституційні принципи, втілені в ст. 46 Конституції України.
Враховуючи сучасні підходи до розуміння сутності соціального
забезпечення, є доцільним уточнити зміст статті 46 Конституції
України так:
«Стаття 46. 1. Держава забезпечує право кожного на
соціальне забезпечення. Принцип гуманізму складає основу
соціального забезпечення населення України.
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Кожному гарантується соціальне забезпечення у формі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування,
загальнообов'язкового державного страхування на випадок
безробіття, загальнообов'язкового державного страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, загальнообов'язкового
державного медичного страхування.
3. Державні соціальні допомоги та державні соціальні послуги
встановлюються законом.
4. Державою заохочується добровільне соціальне страхування,
створення додаткових форм соціального забезпечення і
благодійність.
5. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є
основним джерелом існування, мають забезпечувати гідний
рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму,
встановленого законом».
Слід звернути увагу, що однією з головних проблем
ефективного розвитку права соціального забезпечення є питання
впорядкування соціально-забезпечувального законодавства. На
сьогодні
не
є
доцільною
кодифікація
соціальнозабезпечувального законодавства України, у формі Соціального
кодексу. Це, на наш погляд, призведе до створення громіздкого
кодифікаційного акту, який не сприятиме систематизації
законодавства. Оптимальним варіантом ефективної кодифікації
соціально-забезпечувального законодавства в сучасних умовах,
слід вважати здійснення кодифікації за підгалузями права
соціального забезпечення, що сприятиме впорядкуванню
соціально-забезпечувального законодавства за видами відносин,
що складають основу предмета права соціального забезпечення.
Обґрунтованим початком процесу кодифікації може стати
створення та прийняття проєкту Пенсійного кодексу України,
враховуючи вагоме значення пенсійних правовідносин у сфері
соціального забезпечення і доктринальні положення стосовно
існування пенсійного права як підгалузі права соціального
забезпечення.
На підставі аналізу проблем реалізації пенсійної реформи в
Україні, необхідно відмітити наступне: відміна мінімального
страхового стажу – 15 років, як умови для призначення пенсії за
віком і підняття (хоча й поступове) страхового стажу до 35 років
по суті слід розглядати як приховане підвищення пенсійного
віку, що вимагає створення дієвого механізму соціальної
підтримки даної категорії осіб на ринку праці.
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Для призначення пенсії по інвалідності в солідарній системі
недоцільно виділяти таку умову як наявність страхового стажу. Це
суттєво впливає на розмір пенсії, зменшуючи його для осіб, що не
досягли пенсійного віку і мають стаж. Варто ставити питання про
встановлений законодавством соціальний стандарт – прожитковий
мінімум для непрацездатних, як базову величину для визначення
цього виду пенсії.
Необхідно привести у відповідність до Закону України «Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та особам з інвалідністю» Закон України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» в частині визначення розмірів
пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання та
державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, які не мають
права на пенсію (за наявності статусу малозабезпеченості), що
сприятиме певному узгодженню цих соціальних виплат.
Обрахунок пенсії у зв’язку з втратою годувальника в
солідарній системі доцільно здійснювати, виходячи не з пенсії за
віком померлого годувальника, а з його середньої заробітної
плати, що дозволить у більшості випадків підвищити розмір
вказаної виплати.
Впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового
державного соціального пенсійного страхування безпосередньо
впливає на матеріальне становище застрахованих осіб (адже буде
здійснюватися сплата внесків до Накопичувального фонду), тому в
умовах нестабільної економіки її введення має супроводжуватися
посиленням контрольних функцій державних інспекцій праці з
метою недопущення тіньової зайнятості.
Розвиток недержавного пенсійного забезпечення має
базуватися
на
ефективній
системі
захисту
діяльності
недержавних
пенсійних
фондів,
для
цього
потребує
вдосконалення законодавство з питань недержавного пенсійного
забезпечення в частині надійності зберігання та накопичення
пенсійних коштів, захисту їх від ризиків.
Вдосконаленню системи соціальних допомог та послуг
сприятимуть наступні кроки: базуючись на вимогах ст. 46
Конституції України, розміри державних соціальних допомог,
повинні бути не меншими за прожитковий мінімум,
встановлений
законодавством;
задля
ефективного
впровадження загальнодержавної політики підтримки сімей з
дітьми, необхідно повернутись до встановлених раніше розмірів
державної допомоги при народженні дитини, у порядку її
збільшення в залежності від кількості народжених дітей; відновити
виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку; з метою гуманізації соціально-забезпечувального
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законодавства, встановити віковий критерій, що надає право на
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію
– виходячи з пенсійного віку, визначеного законодавством України
– 60 років; прийняти Закон України «Про соціальне замовлення у
сфері надання соціальних послуг», в якому визначити стандарти
якості соціальних послуг та встановити відповідальність за
недотримання таких стандартів постачальниками послуг.
Існує нагальна потреба активізації уваги суспільства і
держави на проблематику реалізації соціальної роботи як
суспільно значущого виду професійної діяльності, спрямованої
на забезпечення соціально-правової підтримки вразливих верств
населення. Прийняття базового Закону «Про соціальну роботу в
Україні» дозволить налагодити ефективний державний механізм
функціонування системи органів, що здійснюють соціальну
роботу з вразливими верствами населення [5, с. 349–363].
Враховуючи вищезазначене, варто констатувати, що тенденції
осучаснення галузі права України базуються на специфіці
розвитку суспільно-правових відносин у державі, відповідно
право соціального забезпечення України перебуває на стадії
модифікації
в
контексті
трансформації
основних
галузеформуючих ознак в напрямку створення дієвого правового
механізму щодо впровадження якості життя відповідно
європейських соціальних стандартів [6, c. 180].
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СТАДІЇ НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Нормотворчість центральних органів виконавчої влади
забезпечує оперативне правове регулювання суспільних відносин.
Нормотворчий результат кожної стадії процесу досягається
шляхом здійснення комплексу взаємопов'язаних нормотворчих дій
учасників даного процесу. Кожна стадія виникає і здійснюється на
основі реалізації попередньої і, після її завершення, викликає
виникнення наступної. Визначення та встановлення вірної і
повноцінної послідовності стадій нормотворчого процесу має
сприяти
забезпеченню
досконалості
й
ефективності
нормотворчості.
До визначення та розділення нормотворчого процесу
центральних органів виконавчої влади на стадії науковці
підходять по-різному. Разом із тим, враховуючи, що на сьогодні на
законодавчому рівні не врегульовано ні питання визначення
нормотворчої діяльності, ні питання визначення нормотворчого
процесу, не виділено його стадій, що, на наш погляд, негативно
впливає на процедуру створення нормативно-правових актів
центральних органів виконавчої влади, дане питання набуває
особливої актуальності та потребує додаткового дослідження.
В. М. Марчук і Л. В. Ніколаєва виділяють п’ять стадій:
підготовка проєкту нормативного акта, експертиза проєктів
нормативно-правових актів, розгляд і прийняття (затвердження
або видання) акта правотворчим органом, реєстрація певного кола
нормативних актів, надання юридичної сили та опублікування
нормативного акта (промульгація) [1, c. 282–283]. Н. В. Лазнюк
виокремлює однакову кількість, але різні за своїм змістом стадії:
комплексне планування підготовки і видання нормативноправових актів, здійснення підготовчих робіт, розробка проєкту
нормативно-правового акта, погодження і затвердження проєкту
нормативно-правового
акта,
забезпечення
впровадження
нормативно-правового акта [2, c. 107–119]; А. О. Нечитайленко –
вісім: підготовка нормативно-правових актів, обговорення,
розгляд, внесення поправок, прийняття, а в деяких випадках
затвердження, підписання, обов’язкова реєстрація [3, c. 103].
Є. В. Курінний зупиняється на чотирьох стадіях: проєктна,
попереднього обговорення, прийняття нормативно-правового
акта, підписання та оприлюднення прийнятого документа
[4, c. 177].
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Ю. Г. Арзамасов вказує, що нормотворчий процес вміщує в
себе наступні стадії (етапи): 1) правовий моніторинг чинного
законодавства та підзаконних актів, що належать до регульованого
питання і правозастосовчої діяльності; 2) розробка концепції
проєкту нормативно-правового акту; 3) складання плануконспекту;
4)
розробка
першого
варіанту
проєкту;
5) доопрацювання проєкту з урахуванням зауважень і пропозицій;
6) комплексна оцінка проєкту та підготовка остаточного тексту
проєкту; 7) погодження проєкту нормативно-правового акта;
8) експертиза і візування проєкту нормативного правового акту;
9) подання проєкту на підпис; 10) державна реєстрація відомчих
нормативно-правових
актів;
11)
опублікування
відомчих
нормативно-правових актів; 12) вступ в юридичну силу відомчих
нормативно-правових актів [5, c. 80].
Іншу схему нормотворчого процесу пропонує А. В. Васильєв,
який поділяє його на три групи стадій: 1) підготовчі стадії, серед
яких виділяють: розробка початкового варіанту проєкту;
попередній його розгляд та узгодження із зацікавленими
органами; погодження проєкту та прийняття рішення про
внесення його у нормотворчий орган; 2) основні стадії, які
охоплюють діяльність органу, уповноваженого на видання акту:
прийняття нормотворчим органом проєкту до свого розгляду;
його обговорення; прийняття (затвердження) нормативноправового акту; 3) додаткові стадії, які, так би мовити, пов’язують
підготовчі з основними, або основні стадії з набранням актом
чинності. Такими стадіями є: внесення проєкту у нормотворчий
орган; опублікування прийнятого акту [6, c. 18].
На думку А. О. Рибалкіна, стадії нормотворчого процесу було
б доцільно розділити на два етапи: перший – підготовка проєкту
нормативно-правового акта, другий – надання йому юридичних
властивостей та впровадження у систему права. Ці два етапи
виділяють за різницею змісту стадій, які вони включають до себе,
та органів, що вправі брати участь на певних стадіях створення
нормативно-правового
акту.
Змістом
першого
етапу
нормотворчого процесу є підготовка проєкту нормативноправового акта. Мета вважається досягнутою, коли проєкт
розроблений. Змістом другого етапу є обговорення, зміна проєкту,
офіційне затвердження (прийняття) нормативно-правового акту, а
метою – видання цього акту [7, c. 40–41].
Деякі автори характеризують нормотворчий процес як суворо
регламентований порядок реалізації нормотворчої ініціативи,
розгляду, прийняття, підписання, офіційного опублікування та
набуття чинності відповідного правового акта, виділяючи окремо
також поняття процесуальної нормотворчості як форми реалізації
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матеріальних прав та обов’язків учасників цього процесу [8, c. 125–
126]. Інші вчені пропонують розглядати нормотворчий процес як
структуровану, поетапну, закономірно послідовну організаційноправову діяльність уповноважених суб’єктів, яка полягає в
ініціюванні, підготовці, розгляді проєктів правових актів,
прийнятті та введенні їх у дію [9, c. 95].
Я. В. Романов умовно виділяє такі стадії підзаконного
нормотворчого процесу: підготовка проєкту нормативноправового акта (визначення предмета регулювання, підготовка
тексту, розробка концепції); внесення проєкту нормативноправового акта до правотворчого суб’єкта; проходження проєкту
нормативно-правового
акта
в
органі,
який
наділений
правотворчими повноваженнями; промульгація нормативноправового акта (підписання уповноваженою особою; присвоєння
реєстраційного номера); введення в дію нормативно-правового
акта [10, c. 115–122].
Близький до наведеного вище переліку стадій нормотворчого
процесу пропонує у своєму дисертаційному дослідженні
М. О. Петришина, виокремлюючи у межах муніципального
нормотворчого процесу такі загальні стадії: ініціювання
необхідності розробки й прийняття нормативного правового акта
(визначення предмета, постановка цілі правового регулювання);
прийняття рішення про підготовку проєкту нормативного акта;
розробка проєкту правового акта; попередній розгляд проєкту
акта; офіційний розгляд радою проєкту акта з дотриманням
установлених процедур; прийняття нормативного правового акта,
його оформлення, опублікування, набрання чинності [11, c. 14]. Це
є загальні стадії нормотворчого процесу. Вони можуть бути
деталізовані щодо тих чи інших підзаконних актів.
Неможливо погодитися із тими вченими, які не розмежовують
вказані категорії. А зумовлено це тим, що у юридичній науці
виокремилися два основні розуміння нормотворчості. Як відомо, у
широкому трактуванні «нормотворчість» починається з моменту
правотворчого задуму і до практичної реалізації правової норми, у
вузькому ж – нормотворчість сприймається лише як процес
створення правових норм відповідальними, уповноваженими на
це (компетентними) органами.
Отже, систематизувавши існуючі підходи, пропонуємо такі
основні етапи нормотворчого процесу центральних органів
виконавчої влади, які трансформуються у наступні їх стадії:
1) підготовчий (передпроєктний) етап; 2) основний (проєктний)
етап; 3) засвідчувальний етап; 4) кінцевий (інформаційний) етап.
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ПОХІДНИЙ ПОЗОВ ЯК ФОРМА ГАРАНТІЙ
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ
Розвиток економіки України є запорукою стабільного існування нашої
держави і відповідно – одним із головних її завдань. Водночас будь-який
економічний розвиток є неможливим без належного правового захисту
інвесторів – як національних, так і іноземних. У господарських товариствах
це знаходить свій прояв у вигляді захисту корпоративних прав.
Акціонерні товариства є однією з основ української економіки.
Попри порівняно невелику їх кількість (на 1 березня 2020 р. в
Україні нараховувалось 1 388 публічних акціонерних товариств та
5 357 приватних акціонерних товариств) [1] вони займають суттєву
частину виробленої в Україні товарної продукції, наданих послуг
тощо. Відтак, для державно-правового регулювання важливим
елементом є захист прав акціонерів, зокрема міноритарних.
Проблеми захисту прав акціонера доцільно вирішувати за
допомогою закріплення правових способів забезпечення балансу
прав та інтересів всіх груп (як меншості, так і більшості) учасників
корпоративних відносин. Реалізацією цієї парадигми стала реформа
корпоративного права, якою було запроваджено механізми squeezeout и sell-out (примусовий викуп та примусовий продаж акцій).
Варто зазначити, що останніми роками в законодавство України
про акціонерні товариства було внесено низку змін, спрямованих на
створення додаткових гарантій корпоративних прав акціонерів.
Так, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07 квітня
2015 року запровадив інститут так званого похідного позову [2].
Похідним позовом є вимога про відшкодування збитків,
завданих підприємству його посадовою особою, який подається
акціонерами в інтересах підприємства та від його імені. У багатьох
країнах похідний позов є ефективним механізмом боротьби зі
зловживаннями з боку менеджменту та мажоритарних учасників,
які діють усупереч інтересам юридичної особи [3, с. 31].
Оновлена редакція Господарського процесуального кодексу
України, а саме стаття 20 передбачає, що господарські суди
розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із
здійсненням господарської діяльності, та інші справи у визначених
законом випадках, зокрема і вимоги щодо реєстрації майна та
майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними
актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі
вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових
прав чи спору, що виник з корпоративних відносин, якщо цей спір
підлягає розгляду в господарському суді і переданий на його
розгляд разом з такими вимогами [4]. Вимоги щодо реєстрації майна
та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо розгляд таких
вимог
віднесений
до
юрисдикції
господарського
суду,
розглядаються господарським судом, визначеним за правилами
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підсудності щодо розгляду спору, похідними від якого є такі
вимоги. Більше того, у чинному Господарському процесуальному
кодексі України, у статті 173 визначено поняття «похідна позовна
вимога». Нею є вимога, задоволення якої залежить від задоволення
іншої позовної вимоги (основної вимоги) [4].
Хоча право акціонерів на похідний позов є новацією вітчизняного
корпоративного законодавства, деякі вчені вважають такі зміни не
достатньо рішучими. Як вказує Д. Троєкуров, в англійському праві
вимоги до мінімальної кількості акцій узагалі немає, і позов може
ініціювати будь-який учасник. У Японії достатньо володіти однією
акцією, але визначено мінімальний строк володіння – 6 місяців.
Німеччина встановила мінімальний поріг у розмірі 1% статутного
капіталу або володіння часткою, номінальна вартість якої становить 100
000 євро. Отже, очевидними стають завищені вимоги до українських
акціонерів, які бажають захистити інтереси компанії [3, с. 33].
Відтак, важливою новацією вітчизняного корпоративного права
можна вважати інститут похідного позову, під яким розуміється вимога
про відшкодування збитків, завданих підприємству його посадовою
особою, який подається акціонерами в інтересах підприємства та від
його імені. Право на похідний позов у спорах про відшкодування
збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
належить акціонеру, якому сукупно належить 10 і більше відсотків
статутного капіталу (простих акцій) товариства.
Водночас
оскільки
акціонерне
товариство
належить
до
підприємницьких товариств, основною метою його діяльності є
отримання прибутку. Аналогічні мотиви в більшості випадків
зумовлюють участь особи в акціонерних товариствах. У зв’язку з цим
особливої важливості набуває законодавча регламентація прав акціонерів
на участь в розподілі прибутку товариства (отримання дивідендів).
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ЗАХИСТ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ
МЕХАНІЗМАМИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
На нинішній час покарання неповнолітніх саме по собі не
досягає мети виправлення правопорушника. Існує більш
ефективний спосіб одночасного забезпечення інтересів і
потерпілого, і правопорушника. Таким способом є відновне
правосуддя. У багатьох народів світу існували практики
вирішення
ситуацій,
які
сьогодні
закон
визначає
як
правопорушення
(злочин).
Традиційно
люди
розуміли
відповідальність як процес, який походить від слова “відповідь”.
Винний у скоєному висловлював каяття і пропонував те, що він
може зробити для виправлення завданої потерпілому шкоди”[1].
Недосконала законодавча техніка, неналежна якість правових
норм призводить до типових помилок у судовій практиці,
суперечливе застосування закону потребує вдосконалення та
закріплення в законодавстві загальних засад (принципів)
відновного правосуддя задля обґрунтування застосування
звільнення від відповідальності неповнолітніх, яке значно
поширене в судовій практиці [2].
За визначенням професора О. М. Костенка «Держава має
сприяти вихованню нового покоління громадян, створюючи у
суспільстві умови для узгодження їхньої волі і свідомості із
законами соціальної природи» [3, с. 41]. Впровадження принципів
відновного правосуддя сприятиме максимальному виведенню
неповнолітніх правопорушників з кримінального процесу та
запобіганню скоєнню ними повторних злочинів.
Аналіз даних Державної судової адміністрації України за 20142020 роки свідчить про те, що кількість звільнених від
відповідальності неповнолітніх що в нашій державі є чималою.
Водночас суди продовжують допускати суттєві помилки при
застосуванні
норм
про
звільнення
від
кримінальної
відповідальності щодо неповнолітніх.
В українській юридичній літературі зазначена проблема є
малодослідженою. Про необхідність застосування принципів
відновного правосуддя для протидії злочинності, в тому
неповнолітніх, в тих чи інших формах зазначали О. П. Горох,
О. М. Костенко, Р. Г. Коваль, Х. І. Романюк, Л. Л. Гретченко та інші.
Але проблеми впровадження принципів відновного правосуддя
залишилися поза увагою дослідників. Тому, незважаючи на деяку
кількість наукових праць з цієї тематики, у національне
законодавство не імплементовано визначення віку “молоді люди”,
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в деяких випадках відсутні можливості звільнення молодих людей
від кримінальної відповідальності в разі вчинення ними окремих
злочинів за умови застосування принципів відновного правосуддя.
Кримінальний процес є найбільш травматичним для психіки
дітей як зазначає у своїх дослідженнях Л. М. Гридковець [4]. До
законодавства більшості розвинутих країн світу імплементований
значно вищий ніж в Україні вік, до якого молода людина має
право на особливе піклування та підтримку, в тому числі
звільнення від кримінальної відповідальності. У Нідерландах
максимальний вік кримінальної відповідальності неповнолітніх –
21 рік. Закон ФРН про суд у справах неповнолітніх встановлює, що
під його дію підпадають особи до 21 року, якщо вони залишилися
в розвитку ще неповнолітніми або якщо вчинене ними діяння
розглядається як типове [5].
З огляду на вищевикладене можна обґрунтовано стверджувати,
що наявні у чинному законодавстві України проблеми
імплементації
принципів
відновного
правосуддя
щодо
неповнолітніх, в тому числі проблемні питання звільнення від
кримінальної відповідальності, з урахуванням низького віку
настання кримінальної відповідальності не мають шляхів
ефективного вирішення національними правовими засобами.
Комітет ООН з прав дитини у зауваженнях загального порядку
№ 10 (2007) стосовно захисту прав дітей у правосудді щодо
неповнолітніх відзначає, що багато держав-учасниць все ще мають
пройти довгий шлях до досягнення повної відповідності,
наприклад, у сфері процесуальних прав, розробка та
впровадження заходів щодо роботи з дітьми, які перебувають у
конфлікті із законом, використання позбавлення волі лише як
крайньої міри та профілактику вступу дітей у конфлікт із
законом. Комітет зазначає, що це може бути результатом
відсутності необхідної політики та системи щодо правосуддя у
справах неповнолітніх.
У 2019 році розпочала дію «Програма відновлення для
неповнолітніх підозрюваних у вчиненні злочину», мета якої
забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимальне
виведення неповнолітніх правопорушників з кримінального
процесу та запобігання скоєнню ними повторних злочинів.
Правова основа цієї програми – спільний наказ Міністерства
Юстиції України та Генеральної прокуратури № 172/5/10 від
21.01.2019 року.
План заходів з реалізації Національної стратегії реформування
системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затверджений
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019
року № 1335-р, серед основних завдань визначає такі як
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забезпечення системного підходу до профілактики злочинності
серед дітей, захист прав неповнолітніх осіб, що притягуються до
відповідальності за вчинення правопорушень, захисту прав дітей у
кримінальному провадженні, з відповідним удосконаленням
системи правосуддя [6].
Підсумовуючи вважаємо, що проблеми захисту прав
неповнолітніх
правопорушників
механізмами
відновного
правосуддя потребують подальшого комплексного та системного
аналізу, висвітлення та вирішення.
Перелік використаних джерел
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Інститут миру і порозуміння URL: https://rj.org.ua/.
Лист ВССУ від 16.01.2017 №223-66/0/4-17 про практику здійснення
судами кримінального провадження щодо неповнолітніх. URL:
https://zib.com.ua/ua/print/127476-list_vssu_vid_16012017_223-660417_pro_praktiku_zdiysnennya_.html
Костенко О. М. Соціальний натуралізм. Про соціальну природу та її
закони. Івано-Франківськ: Петраш К. Т., 2019. 72 с.
Духовно-психологічні основи християнської психології : [кол.
моногр.] / [під ред. Гридковець Л. М.]. - Львів: Скриня, 2015. - 367 с.
У НААУ відбулося фахове обговорення ключових пріоритетів
розбудови цілісної ефективної системи захисту прав та інтересів
дитини в Україні URL: https://unba.org.ua/news/6050-u-naauvidbulosya-fahove-obgovorennya-klyuchovih-prioritetiv-rozbudovicilisnoi-efektivnoi-sistemi-zahistu-prav-ta-interesiv-ditini-v-ukraini.html
Про схвалення Національної стратегії реформування системи
юстиції
щодо
дітей
на
період
до
2023
року
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1027-2018-р#Text
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П. С. Демченко
(Київ)

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНІ
АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ І КІБЕРБЕЗПЕКИ
Розглядаючи сутність проблематики реалізації безпекової
політики у рамках використання сучасних інформаційних
технологій та цифрового простору необхідно зазначити
специфіку розуміння понять інформаційної безпеки та
кібербезпеки, зміст та сутність яких визначають основні риси
реалізації складових напрямів забезпечення національної безпеки
України, які безпосередньо визначені такими в змісті ч. 4 ст. 3
Закону України «Про Національну безпеку України» від
21.06.2018 р. [1].
Реалії сучасного світу продиктовані таким чином, за якого
інформація, її обіг, зберігання та обмін стали наразі основним
ресурсом розвитку суспільства. Питання безпеки інформації на
сьогодні займає основоположне місце у порядку денному як
органів державної влади, комерційних структур приватного
сектору економіки держави, а що найголовніше – кожної окремої
особи, яка являється звичайним користувачем комп’ютерної
техніки чи смартфону, електронних мереж на побутовому рівні в
контексті збереження та захисту власних персональних даних.
Тому чітке та обґрунтоване правове формулювання змісту
понять інформаційної безпеки та кібербезпеки пов’язане з
необхідністю
оформлення
єдиних
підходів
законодавчої
термінології, яка являється підґрунтям для вироблення принципів
та
способів
управління
ризиками,
планування
та
попередження/протидії виникненню загроз та негативних
наслідків.
Зазначимо, що визначення змісту
відповідних понять
представлений у серії стандартів ISO/IEC 27000, розроблених
Міжнародною організацією зі стандартизації (International
Organization of Standardization - ISO) та Міжнародною
електротехнічною
комісією
(International
Electrotechnical
Commission - IEC) у яких Україна має своє представництво з 1993 р.
Відповідно до ISO/IEC 27001(ISO 27001):2013 під інформаційною
безпекою необхідно розуміти збереження конфіденційності,
цілісності, та доступності інформації, а також використання її
інших властивостей (таких як справжність, неможливість зміни або
відмови від авторства, правдивість) у якості засобів гарантування
захисту інформації. Кібербезпеку відповідно до стандарту ISO/IEC
27032:2012 слід визначати як захист конфіденційності, цілісності та
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доступності інформації у кіберпросторі, в якому відбувається
взаємодія людини, програмного забезпечення та світових
технологічних послуг [2/3].
Розглянемо особливості визначення інформаційної безпеки та
кібербезпеки в рамках вітчизняного законодавства та наукових
підходів характеристики їх змісту.
Передусім
необхідно
зазначити,
що
забезпечення
інформаційної безпеки безпосередньо визнається у змісті ч. 1 ст.
17 Конституції України разом з захистом суверенітету та
територіальної цілісності, економічної безпеки у якості
найважливішої функції держави та справи усього Українського
народу [4].
На законодавчому рівні визначення інформаційної безпеки
наразі представлене в абзаці 3 п. 13 Розділу ІІІ «Національна
політика розвитку інформаційного суспільства в Україні» Закону
України «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки», згідно з котрим
інформаційна безпека – стан захищеності життєво важливих
інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається
нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність
інформації, що використовується; негативний інформаційний
вплив;
негативні
наслідки
застосування
інформаційних
технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і
порушення
цілісності,
конфіденційності
та
доступності
інформації [5].
Доречно зазначити, що зазначений Закон є одним з понад
сотні нормативно-правових актів, у яких згадується інформаційна
безпека та надається окреслення її змісту. Разом з тим враховуючи,
що прямо у своїй назві він передбачав застосування у рамках
періоду з 2007 – 2015, наразі вже гостро стоїть проблема сучасного
законодавчого закріплення інформаційної безпеки та її
характеристики на основі досвіду розвитку інформаційного
суспільства та сучасних викликів і загроз, які виникають на фоні
науково-технічного прогресу. У такому разі при формулюванні
нових законодавчих підходів розуміння інформаційної безпеки та
принципів її забезпечення важливого значення теоретична оцінка
її змісту в контексті правової науки.
На думку В. С. Цимбалюка інформаційну безпеку необхідно
розглядати у якості
суспільних відносин щодо створення і
підтримання
в
належному
стані
режиму
нормального
функціонування відповідної автоматизованої (комп’ютеризованої)
інформаційної системи, систем телекомунікації; комплекс
організаційних, правових та інженерно-технологічних (технічних
та програмно-математичних) заходів щодо охорони, захисту,
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запобігання і подолання природних, техногенних і соціогенних
загроз, реалізація яких може порушити чи припинити
життєдіяльність конкретної соціотехнічної інформаційної системи
[6, с. 33].
У рамках дослідження теоретико-правових основ забезпечення
інформаційної безпеки України О. Д. Довгань пропонує власне
авторське визначення інформаційної безпеки як результату
управління реальними та (або) потенційними викликами та
загрозами щодо захищеності важливих інтересів людини і
громадянина, суспільства і держави в інформаційній сфері у тому
числі із використанням правових методів [7, с. 57].
Проводячи
аналіз визначення інформаційної безпеки у
рамках деяких нормативно-правових аспектів, В. М. Фурашев
вказує на проблематику відсутності у більшості чинних
законодавчих та підзаконних актах у сфері правового
регулювання інформаційних відносин окреслення сутності та
змісту інформаційної безпеки, а також єдності у підходах щодо
загального визначення інформаційної безпеки, основною метою
котрого повинен бути рівнозначний захист інформації та прав і
інтересів людини, суспільства, держави у рамках розвитку
інформаційних відносин [8, с. 51-52].
Водночас кібербезпека являється складовою інформаційної
безпеки та відносно новим напрямком формування безпекової
політики
держави,
основними
факторами
необхідності
забезпечення котрої стали всебічна інформатизація суспільства та
держави, зростання рівня кіберзлочинності в Україні та світі, а
також використання кіберпростору у якості сучасного поля бою
гібридної війни, яку з 2014 року розпочала Російська Федерація
проти України. Остання подія стала головним каталізатором
розвитку вітчизняного законодавства в сфері забезпечення
кібербезпеки, одним з результатів котрого стала розробка та
прийняття Закону України «Про основні засади забезпечення
кібербезпеки Україні» від 05.10.2017 р.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 цього Закону під кібербезпекою
необхідно розуміти захищеність життєво важливих інтересів
людини і громадянина, суспільства та держави під час
використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий
розвиток
інформаційного
суспільства
та
цифрового
комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці
України у кіберпросторі [9].
Безумовно, що сам факт розроблення та прийняття
зазначеного Закону, яким визначаються основні аспекти
забезпечення безпеки у рамках обігу інформації та її обміну у
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цифровому просторі користувачами сучасних інформаційних
технологій (на сам перед у рамках електронних програм, мереж та
систем) являється позитивним кроком законодавця. Разом з тим
наразі триває дискусія щодо необхідності внесення змін та
уточнень оформлення його змісту з ряду критичних зауважень.
Так, власну позицію у рамках ґрунтовної критичної оцінки
вище згаданого нормативно-правового акту неодноразово
висловлював вітчизняний експерт у сфері кібербезпеки,
співзасновник та виконавчий директор (СОО) Berezha Security
Group К. Г. Корсун, а саме звертаючи увагу на невдалу за
оформленням та декларативну за змістом юридичну техніку
викладення норм, якими повинні встановлюватися базові
принципи та цільова мета забезпечення кібербезпеки з
урахуванням природи та суттєвих ознак цифрового простору, а
також наголошуючи на необхідності правового визначення
наступних важливих моментів ефективного забезпечення
кібербезпеки – формулювання засад базової кібергігієни та
обізнаності користувачів в аспекті захисту персональних даних у
кіберпросторі, необхідності утворення дієвої національної системи
суб’єктів забезпечення кібербезпеки в Україні та вироблення основ
державно-приватного
партнерства
у
сфері
забезпечення
кібербезпеки, складовою рисою котрого повинно бути залучення
спеціалістів та активістів, які ставлять своєю основною метою
діяльності виявлення недоліків визначених напрямків та способів
забезпечення кібербезпеки [10].
Надаючи власну оцінку Закону України «Про основні засади
забезпечення кібербезпеки України», А. В. Тарасюк пропонує
наступні шляхи його вдосконалення – уточнення та поширення
специфіки його дії на приватні суб’єкти господарювання, які є
складовими
всесвітньої
мережі
Інтернет;
конкретизація
повноважень суб’єктів національної системи кібербезпеки
України; провести уточнення термінологічного апарату та
прийняття ряду підзаконних актів [11, с. 73-82].
Зазначимо, що відповідна об’єктивна критика, а також
тенденції з розвитку новітніх досягнень інформаційних
технологій та появи ряду викликів і загроз у рамках використання
кіберпростору слугують підґрунтям не тільки до утворення нових
законодавчих підходів оформлення визначення кібербезпеки, а і в
першу чергу її теоретичного осмислення.
Наприклад О. А. Баранов розглядає кібербезпеку як стан
захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і
держави в умовах використання комп'ютерних систем та/або
телекомунікаційних мереж, за якого мінімізується завдання їм
шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації,
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що використовується; негативний інформаційний вплив;
негативні наслідки функціонування інформаційних технологій;
несанкціоноване поширення, використання і порушення
цілісності, конфіденційності та доступності інформації [12, с. 61].
Л. Ю. Веселова пропонує визначати кібербезпеку у якості
цілісної системи забезпечення стану захищеності життєво
важливих інтересів громадян, суспільства та держави, а також
мінімізації ймовірних реальних і потенційних кіберзагроз, їх
наслідків та підвищення стійкості суспільства у кіберпросторі, а
також забезпечення сталого розвитку особистості, суспільства та
держави [13, с. 98-99].
Наведена
характеристика
інформаційної
безпеки
та
кібербезпеки з точки зору правового регулювання дає змогу
зазначити основні тотожні та відмінні риси відповідних понять, які
в першу чергу зводяться до мети забезпечення збереження,
цілісності, єдності та у відповідних випадках конфіденційності
інформації, яка являється одним з найважливіших ресурсів
діяльності людини та суспільства на сучасному етапі їх розвитку. У
такому випадку зростає роль прав, свобод та інтересів учасників
обігу та обміну інформацією, які повинні захищатися та
гарантуватися в контексті загальних засад і принципів
забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки в рамках їх
окреслення у відповідних законодавчих нормах з урахуванням
специфіки наявних та імовірних загроз. Разом з тим, необхідно
пам’ятати, що інформаційна безпека є ширшою категорією
безпекової політики, яка реалізується безпосередньо в усіх формах
обігу та використання інформації.
Своєю чергою, кібербезпека ставить основною метою захист
інформації в рамках кіберпростору та специфіки діяльності
користувачів в рамках експлуатації комп’ютерної техніки,
електронних мереж та систем, та як наслідок визначення основних
аспектів захисту прав і інтересів користувачів. Окремо зазначимо,
що забезпечення кібербезпеки як у рамках технологічних, так і
правових аспектів перебуває під впливом неухильного розвитку
науково-технічного прогресу, що свою чергу потребує постійного
моніторингу прояву негативних чинників у сфері кіберпростору.
Необхідно вказати, що в рамках дослідження співвідношення
інформаційної безпеки та кібербезпеки Т. Ю. Ткачук визначає
кібербезпеку у якості компоненту інформаційної безпеки,
окреслюючи її цільове призначення у протидії та запобіганні
наступним негативним чинникам: наявності кібернетичного
(спеціального
програмно-математичного)
впливу,
яким
застосовуються засоби знищення, перекручення або розкрадання
інформаційних масивів, виключний прояв у кіберпросторі та
209

наявність
ряду
кіберзагроз
критичної
технологічної
інфраструктури [14, с. 174-176].
В. М. Фурашев вказує на тотожність інформаційної безпеки та
кібербезпеки за своїм змістом, принципами та характером
застосування зазначаючи, що використання саме кібербезпеки в
термінологічному аспекті є коректнішим з точки зору
забезпечення єдності, зберігання, та передання інформації у
цифровому просторі [15, с. 169].
Тож можна зробити висновок, що забезпечення інформаційної
безпеки та кібербезпеки в першу чергу націлено на забезпечення
захисту і охорони прав, свобод та інтересів людини, суспільства та
держави, яка виражається в умовах цілісності, доступності та
конфіденційності інформації. Інформаційна безпека являється
ширшим поняттям, яким охоплюються усі аспекти забезпечення
захисту інформації в рамках основних форм її обігу та
використання, а своєю чергою забезпечення кібербезпеки
необхідно пов’язувати з обігом інформації в електронних мережах
та системах, використанням особою-користувачем сучасних
інформаційних технологій та взаємодією з іншими користувачами
у цифровому вимірі. Правова складова інформаційної безпеки та
кібербезпеки повинна ґрунтуватися в першу чергу на
обґрунтуванні основних засад забезпечення безпекової політики
держави в інформаційному та кіберпросторі, а також аналізування
новітніх викликів та загроз, які виникають на фоні досягнень
науково-технічного прогресу у сфері сучасних інформаційних
технологій.
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Н. В. Бережняк
(Київ)

ЗАКРІПЛЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ
ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ1
Чільне місце в системі законодавства займає цивільне право, а
саме звертають на себе увагу недоговірні зобов'язальні відносини,
до яких, зокрема, належать зобов'язання у зв'язку з набуттям,
збереженням майна без достатньої правової підстави.
Положення про даний інститут містяться в статтях 1212–1215,
Глави 83, підрозділу 2 Розділу ІІІ Книги 50 ЦК України.
Згідно з ст. 1212 ЦК України, особа, яка набула майно або
зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без
достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно),
зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана
повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте,
згодом відпала [1].
Зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої
правової підстави полягає в неналежному збільшенні обсягу
власного майна в однієї особи, яке має належати іншій особі та
одночасне його зменшення в іншої.
Вказане поняття розкриває у повному обсязі зміст даного
інституту, конкретизує основні його складові.
Враховуючи необхідність орієнтації нашої держави на право
європейських країн та бажання вступу до Європейського Союзу,
доцільним є закріплення в Главі 83 ЦК України назву вказаного
інституту, як «безпідставне збагачення».
Зазначене поняття є стислим, пояснення конкретно його змісту
безпосередньо підлягає розкриттю у нормах права закріплених в
ЦК України, що відображає в повному обсязі юридичну природу
інституту, зрозумілого фахівцю у галузі права, який безпосередньо
застосовує їх у своїй діяльності.
Статті 1212–1215 ЦК України, які регулюють інститут
зобов'язання із набуття, збереження майна без достатньої правової
підстави, в повному обсязі не відповідають праву Європейського
Союзу та на практиці виникають спірні питання, які не
врегульовані вищевказаними нормами права.
На законодавчому рівні в Україні, на поточний момент, не
закріплена можливість врегулювання недоговірних зобов’язань із
безпідставного збагачення нормами права, які зачіпають існуючі
відносини між сторонами (зобов'язання з договору, внаслідок
заподіяння шкоди), тісно пов'язані із цим безпідставним
збагаченням.
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У ст. 1212 ЦК України не зафіксовано «абсолютності»
безпідставності набуття, збереження майна, тому виникають
колізії щодо можливості застосування даної норми права до
правовідносин, які виникли внаслідок безпідставного збагачення
та пов’язані із певними відносинами (договірними) між сторонами
спору [2; с. 138–140].
11 липня 2007 року прийнятий Регламент (ЄС) N 864/2007
Європейського Парламенту і Ради «Щодо права, яке підлягає
застосуванню до позадоговірних зобов'язань («Рим II»)», який
набрав чинності 11 січня 2009 року [3].
Главою І Регламенту «Рим ІІ» закріплено, що останній
застосовується в ситуаціях, що містять конфлікт законів державчленів ЄС (крім Данії) до недоговірних зобов'язань в цивільній та
торговельній сфері, а також до таких, які можуть виникнути.
Встановлені виключення зі сфери застосування цього Регламенту.
Міститься визначення поняття «шкоди», до якого, зокрема,
відноситься
безпідставне
збагачення.
Право
Регламенту
застосовується навіть в тому випадку, якщо воно не є правом
одного з держав-членів ЄС [2; с. 142].
Змістовно приписи цієї глави є істотними новелами порівняно
із положеннями національного законодавства країн-членів ЄС і
мають на меті гармонізацію законодавства у рамках ЄС. Регламент
«Рим ІІ» має перевагу над положеннями національного
законодавства країн-членів ЄС [4; с. 305].
Стаття 10, Глави III даного Регламенту має назву «безпідставне
збагачення», яка є загальноприйнятою в країнах-членах
Європейського Союзу.
Параграфом 1 зазначеної норми права передбачено, якщо
недоговірне зобов'язання, що виникає внаслідок безпідставного
збагачення (включаючи отримання неналежного платежу), зачіпає
існуючі відносини між сторонами, такі як зобов'язання з договору
або внаслідок заподіяння шкоди, тісно пов'язане з цим
безпідставним збагаченням, то правом, що підлягає застосуванню,
є право, яке регулює дані відносини.
У разі якщо право, що підлягає застосуванню, не може бути
визначено на підставі параграфа 1, і сторони мають своє звичайне
місце проживання в одній і тій же країні в момент, коли
відбувається юридичний факт, що тягне безпідставне збагачення,
то правом, що підлягає застосуванню, є право цієї країни
(Параграф 2).
У разі якщо право, що підлягає застосуванню, не може бути
визначено на підставі параграфів 1 або 2, то правом, що підлягає
застосування, є право країни, де відбулося безпідставне збагачення
(Параграф 3).
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У разі якщо з усіх обставин справи випливає, що недоговірне
зобов'язання, що виникає внаслідок безпідставного збагачення, має
явно більш тісні зв'язки з іншою країною ніж та, яка вказана в
параграфах 1, 2 або 3, то застосовується право цієї іншої країни
(Параграф 4) [3].
Таким чином, Регламент (ЄС) здійснює регулювання колізій
недоговірних зобов’язань, які виникають в національному
законодавстві країн-членів ЄС.
Порівняно з національним законодавством України у
Регламенті (ЄС) закріплені норми права, які регулюють широке
коло питань спрямованих на чіткіше визначення права, яке
необхідно застосовувати до зобов’язань із безпідставного
збагачення.
Зазначене сприяє правильному та ефективному вирішенню
спорів між сторонами, які виникають внаслідок безпідставного
збагачення та забезпечує гармонізації законодавства держав ЄС [2;
с. 143].
Чинне цивільне законодавство України щодо зобов’язань із
набуття, збереження майна без достатньої правової підстави не
відповідає праву Європейського Союзу, у зв’язку з чим існує
необхідність для внесення відповідних змін до ЦК України
стосовно даного інституту.
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