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P R A E F A T I O 
 

Науково-практичний електронний журнал “Міждисциплінарні гуманітарні 
студії”, що включає в себе п’ять серій: філософія, філологія, історія, право, 
політологія, що засновується спільно Радами молодих вчених при Відділенні 
історії, філософії та права та Відділенні мови, літератури та мистецтвознавства 
НАН України є першим часописом міждисциплінарного характеру. 

Головним завданням “Міждисциплінарних гуманітарних студій” є надати 
можливість вченим у сфері суспільних наук об’єднати наукові дослідження та 
надати їм комплексності та всебічності. 

Серія: “Правничі науки” є академічним майданчиком для вивчення соціаль- 
но-правових явищ з позиції не тільки юридичної науки, яка займає центральне 
місце у цьому часописі, але і вивчення правового регулювання, процесів дер- 
жавотворення, становлення та розвитку правових систем із позицій історичної 
науки. Важливе місце у юридичній науці займають проблеми термінології, 
семантики, етимології, юридичної техніки, герменевтики тощо, саме тому, на 
сторінках часопису обговорюватимуться проблеми юридичної термінології 
саме з позиції філології. Юридична наука — це, перш за все, наука про справед- 
ливість! Саме категорії справедливості, верховенства права, гуманізму, демо- 
кратичності, моральності, рівності тощо є відправними положеннями у право- 
вих дослідженнях. Саме виходячи з наведеного — це видання запрошує науков- 
ців-філософів, для окреслення максимально абстрагованих та загальних катего- 
рій філософії через призму права. Дана серія залучатиме роботи науковців-
політологів та науковців-соціологів, які досліджують проблеми формування 
влади, вирішення питань міжетнічного спілкування та конфліктів, а також 
процесів, що проходять у суспільстві і прямо або ж опосередковано пов’язані  
з правом та мають значний вплив на розвиток суспільних відносин.   

 
 

Редакційна рада  
електронного науково-практичного журналу 

“Міждисциплінарні гуманітарні студії” 
Серія: Правничі науки 
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НАРИСИ ДО КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМИ  
СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 

 

С. В. Прилуцький 

доктор юридичних наук, 

професор кафедри правосуддя  

Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка 
 

Даною роботою автор запрошує громадськість до широкої наукової дискусії 
щодо нових шляхів по реформуванню судової влади України та підготовки майбут- 
ніх змін до Конституції України. Передусім розкриваються ключові позиції щодо 
порядку організації статусу суддів. Вбачається, що основоположною засадою само- 
стійності судової влади має стати рівність професійних суддів, незалежно від займа- 
ного місця в судовій системі. Наводиться авторське бачення майбутньої судової 
системи, ключовою засадою якої має стати доступність судового захисту. Розкри- 
ваються перспективи прямої участі народу при здійсненні судочинства. 

Ключові слова: реформа, статус судді, судова влада, судова система, мировий 
суд, судочинство 

 

Переживши у 2013–2014 роках хвилю соціально-політичного зламу та по- 
валивши антинародний режим, проливаючи кров своїх синів у захисті Батьків- 
щини від ворожої агресії, Український Народ терпляче очікує від політичної 
еліти, яка отримала важелі державного управління, дієвих реформ у соціальній, 
економічній та правовій сферах. Найбільш очікуваною та насущною сьогодні  
є судово-правова реформа, яка мала б започаткувати в державі доступний та 
ефективний правовий захист. Нажаль, за рік свого правління влада спромоглася 
лише до «косметичних» змін, шляхом ухвалення нової редакції Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів». Безперечно, кардинально нову реформу у сфері 
судової влади можна провести лише підготувавши концептуальні зміни до 
Конституції України. Саме тому, узагальнивши певні теоретичні напрацювання, 
автор запрошує до широкої наукової дискусії щодо нових шляхів по реформу- 
ванню судової влади України. 

1. Ключові позиції щодо статусу судді. Основоположною засадою самостій- 
ності судової влади має стати рівність професійних суддів незалежно від місця в 
судовій системі та процесуальної ролі у механізмі судочинства. Потрібно від- 
мовитись від засад ієрархічності суддівського корпусу, що нівелюють єдність 
статусу суддів. Заміщення посади професійного судді, незалежно від місця в 
судовій системі, має стати найвищим рівнем професійного зростання практику- 
ючого у сфері судочинства юриста (помічника судді, мирового судді, прокурора, 
адвоката тощо). 

Вимоги до рівня професійної підготовки, моральних та ділових якостей 
суддів місцевих судів не повинні поступатись, порівняно із суддями другої та 
третьої ланки судової системи. 
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Концептуальні позиції щодо формування суддівського корпусу полягають у 
тому, що професійні судді повинні бути незмінювані (повноваження суддів не 
обмежуються визначеним строком). Професійний суддя повинен призначатися, 
переводитись та звільнятись з посади на підставі подання Вищої ради юстиції 
Президентом України за погодженням з Верховною Радою України. 

Дисциплінарна відповідальність суддів. Дисциплінарні проступки судді 
мають бути диференційовані на порушення: 1) у сфері трудових відноси та 
порушення трудової дисципліни; 2) у сфері службової діяльності по здійсненню 
судочинства; 3) у сфері морально-етичної та ділової поведінки судді. 

Органом дисциплінарної відповідальності судді у сфері трудових відноси та 
порушення трудової дисципліни має бути голова суду. Голова суду повинен 
мати право накладати дисциплінарні стягнення щодо судді у виді попереджен- 
ня чи догани. За систематичні грубі порушення трудової дисципліни голова 
суду, за погодженням із загальними зборами суду, повинен ініціювати проце- 
дуру звільнення судді з посади. 

Суд апеляційної інстанції при перегляді справи та зміні судового рішення з 
підстав очевидного порушення норм матеріального чи процесуального права 
зобов’язаний АВТОМАТИЧНО ініціювати процедуру притягнення судді до від- 
повідальності. 

Органи дисциплінарної відповідальності: 

- голова суду, загальні збори суду (щодо голови суду); 
- в кожній області утворюється Рада юстиції області як кваліфікаційно-дис- 

циплінарний орган щодо суддів, прокурорів, адвокатів. В питаннях дисциплі- 
нарної відповідальності цей орган діє як дисциплінарний суд. 

Систему кваліфікаційно-дисциплінарних органів юстиції очолює Вища рада 
юстиції України, яка діє як апеляційна інстанція щодо рішень обласних рад 
юстиції та як перша і остаточна інстанція щодо суддів Верховного Суду України, 
Генерального прокурора України, суддів Конституційного Суду України. 

2. Судова система. На сьогоднішній день світова спільнота не сформувала 
єдиних та уніфікованих критеріїв щодо побудови національних судових систем. 
Кожна держава самостійно та із врахуванням національних правових традицій 
моделює та формує власні організаційні форми судової влади. 

Разом з тим, ключові міжнародні стандарти дають загальні орієнтири 
державам у побудові механізмів судочинства та судових систем. Так, згідно ст.2 
Протоколу №7 (22.11.84) до Конвенції про захист прав людини та основополож- 

них свобод (1950 р.) встановлено: «Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні 
кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції 
факту визнання його винним або винесеного йому вироку. Здійснення цього 
права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, регулюється 
законом. 

Із цього права можуть робитися винятки для незначних правопорушень, як 
це передбачено законом, або в разі коли відповідну особу судив у першій 
інстанції найвищий суд, або коли її було визнано винною і засуджено після 
оскарження виправдального вироку». 
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Тим самим, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 
(1950 р.) з метою гарантування права людини на перегляд факту визнання її 
винною або винесеного щодо неї вироку, передбачає необхідність існування на 
національному рівні суду вищої інстанції. 

Тим самим, згідно загальних європейських стандартів, судові системи країн-
членів Ради Європи повинні мати у своїй організації мінімум дві інстанції. 

Разом з тим, у світовій практиці побудови судових систем домінуючим є 
принцип єдності судової влади. 

Водночас, кризові явища, які охопили вітчизняну судову владу значною 
мірою пов’язані із неправильним підходом у моделюванні судової системи, де 
головний акцент робиться на структурі та компетенції вищих спеціалізованих 
судів, а також їх конкуренція із Верховним Судом України. Насправді проблема 
полягає в політичній боротьбі за остаточне судове рішення та можливість його 
контролювати з боку правлячої еліти. Старі принципи адміністративно-команд- 
ної системи — жорстка ієрархічність суддівського корпусу та централізоване 
підпорядкування вищим судовим інстанціям роблять вітчизняний механізм 
судочинства складнодоступним та малоефективним. 

Порядок організації судової системи України за останні двадцять років 
проявив свої головні вади та недоліки:  

- автономність систем спеціалізованих судів (господарських і адміністра- 
тивних) призвела до їх відірваності від системи загальних судів, часто й кон- 
куренції; 

- ускладненість доступу громадян до цих судів та захисту своїх прав у сфері 
господарських та адміністративних правовідносин; 

- низька якість судових рішень та корумпованість суддів; 
- існування Конституційного Суду України стало номінальним, а його діяль- 

ність та організація статусу суддів не стали надійним гарантом захисту кон- 
ституційного ладу в державі. 

Такий стан речей фактично нівелює доступність правосуддя як консти- 

туційно-правову основу судової влади України. 
Вбачається, що саме доступність судового захисту має стати ключовою 

конституційно-правовою засадою по збалансуванню та оптимізації судової 
системи України.  

Утворення, ліквідація, реорганізація мережі судів має відбуватися шляхом 
прийняття окремого Закону. Суб’єктом законодавчої ініціативи щодо утворен- 
ня, ліквідації, реорганізації конкретного суду(ів) може виступити: Верховний 
Суд України з власної ініціативи, або за рекомендацією Державної судової адмі- 
ністрації (далі — ДСА); З’їзд суддів України за поданням Ради суддів України та 
рекомендації ДСА. 

Доступність судового захисту прав особи має забезпечуватись шляхом 
запровадження «єдиного вхідного вікна» через відповідний місцевий суд, як 
ефективної системи комунікації між людиною та судовою владою. 

Впровадження повної юрисдикції загальних судів. Основою ефективності 
та швидкості судочинства має бути внутрішня спеціалізація суддів по розгляду 
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окремих категорій справ. Зовнішня спеціалізація допустима як субсидіарна 
щодо загальних судів. Окремі спеціалізовані суди (сімейні, ювенальні, по 
трудовим спорам, патентні, господарські тощо) повинні (можуть) бути утворені 
як відповідні підрозділи загальних місцевих чи обласних судів 

Місцеві суди. З метою ефективної організації та діяльності судів першої 
ланки місцеві суди мають бути чітко диференційовані на мирові (дільничні) 
суди та загальні (міські, районні, окружні). Нескладні цивільні, адміністративні 
та кримінальні справи мають розглядатися у мирових (дільничних) судах, як 
судах малої інстанції. Складні та суспільно значимі справи повинні розгляда- 
тися у місцевих загальних судах. Така оптимізація та модернізація судів першої 
інстанції потребує ґрунтовних та чітких розрахунків щодо кожного судового 
округу та дільниці на основі соціологічних, демографічних та статистичних 
даних щодо навантаження в судовому окрузі. 

Можливість оскарження рішень судів малої інстанції має бути обмеженим 
рамками апеляційного провадження у місцевому суді. Місцеві загальні суди 
мають забезпечувати апеляційний перегляд справ, розглянутих судами малої 
інстанції (мировими судами). 

Мирові (дільничні) суди мають утворюватись в рамках загальнонаціо- 
нальної адміністративної реформи, яка повинна включати формування муніци- 
пальної юстиції (мирові суди, муніципальна міліція, місцеві пенітенціарні орга- 
ни тощо). 

Утворення судових дільниць у великих містах має бути тісно пов’язано із 
компактністю проживання жителів міста, зручністю розташування й макси- 
мальною наближеністю до місця проживання (мікрорайони). Відправною точ- 
кою в утворенні мирових судів та органів муніципальної юстиції можуть стати 
відповідні ЖЕКи (приміщення, зручне розташування, інформаційна база). 

Для сільського населення та відповідних територіальних громад основою 
для формування мирових (дільничних) судів мають стати відповідні сільські 
(селищні) ради. 

Провадження в мирових судах має відбуватись за спрощеною процедурою. 
Обвинувачення у вчиненні нетяжких злочинів (кримінальних проступків) ма- 
ють здійснювати представники муніципальної міліції (дільничні). 

Порядок заміщення посад мирових суддів та їх правовий статус має ви- 
значатись статутами відповідних територіальних громад. Утворення мирових 
(дільничних) судів має стати конституційним правом територіальної громади. 

Очікуваний ефект: розвантаження місцевих загальних судів від дрібних та 
нескладних проваджень, максимальна доступність судового захисту для людей, 
швидкість та простота провадження.  

Апеляційна інстанція. Право на апеляційне оскарження є важливою 
конституційною гарантією судового захисту, яке передусім охороняє особу від 
можливої судової помилки чи злочинного умислу. Проте, реалізація даного 
права стає дієвою гарантією, якщо апеляційна інстанція забезпечує повний 
апеляційний перегляд. Водночас, процедури повної апеляції потребують макси- 
мального наближення апеляційної інстанції до суду першої інстанції. 
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В якості апеляційної інстанції повинні виступати: 1) той самий місцевий суд 
у якому справа розглядалась у порядку першої інстанції (при можливості 
утворення нової судової колегії ); 2) найбільш наближені до суду, який роз- 
глядав справу у порядку першої інстанції, місцевий суд, або ж відповідний 
міжрайонний окружний суд; 3) Окружний суд області. 

Реалізація права сторін на оскарження та перегляд судового рішення по- 
винно забезпечуватися саме в рамках апеляційного провадження. За таких умов 
право на відкриття касаційного провадження має бути не скільки загальною 
гарантією особи на чергове (після апеляції) оскарження з метою перегляду та 
зміни судового рішення, скільки прерогативою судової влади з метою захисту 
права та його верховенства. 

Окружний суд області здійснює провадження у порядку першої та апеля- 
ційної інстанції по найбільш складним та суспільно значимим справам; забез- 
печує законність судового контролю місцевих судів на досудовому розсліду- 
ванні; забезпечує організаційну та процесуальну єдність місцевих судів (уза- 
гальнення судової практики, процесуальна координація місцевих судів тощо). 

Верховний Суд України. Україна потребує уніфіковану триланкову судову 
систему, яку очолить Верховний Суд України, як єдина касаційна інстанція 
щодо всіх правовідносин, які стали предметом судового розгляду. 

Вбачається, що Верховний Суд України має: 
- забезпечувати єдність судової практики та цілісність правової системи 

держави шляхом верховного касаційного нагляду; 
- здійснювати судочинство у порядку першої й остаточної інстанції (справи 

виняткового державного значення); 
- здійснювати офіційне тлумачення Конституції України та законів України 

шляхом розгляду індивідуальних конституційних скарг; 
- реалізовувати законодавчу ініціативу з питань судоустрою, судочинства, а 

також усунення прогалин й колізій закону. 
Конституційний Суд України. Чинний механізм організації та діяльності 

Конституційного Суду України не витримує критики. За період свого існування 
цей орган не став надійним та незалежним арбітром між народом та державою, 
а почасти ставав каталізатором соціально-політичного зламу. Значних змін 
потребує як статус суддів так і функціональне наповнення самого органу 
конституційної юрисдикції. 

Питання які охоплюють конституційну юрисдикцію мають бути чітко 
розмежовані між загальними судами та Конституційним Судом України. 

Потребує докорінної реорганізації Конституційний Суд України. На цей 
орган має покладатися функція повного конституційного контролю. Даний 
орган має формуватися відповідно до ідей та положень, що закладені у ст.ст. 3 
та 132 Конституції України (1996 р.), зокрема тих, які встановлюють, що носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, а також поєднання 
централізації і децентралізації у здійсненні державної влади. Як один із 
варіантів, відповідно до засад територіального устрою України кожна область 
та прирівняний до області суб’єкт, шляхом прямого народовладдя, має обирати 
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до Конституційного Суду України свого суддю. У такий спосіб пропонується 
збалансувати та забезпечити незалежність конституційної юрисдикції, а також 
рівність у відносинах із органами законодавчої та виконавчої влади. 

Прямі вибори суддів Конституційного Суду України можуть стати важли- 
вою запорукою консолідації народу та держави в питаннях забезпечення консти- 
туційної законності в державі. 

 

Судова система України 
3-я ланка  

Верховний Суд України 

(Розгляд справ як суд першої, а також касаційної інстанції) 

Палата з 

кримінальних 

справ 

 

Палата з 

цивільних 

справ 

 

Палата з розгляду 

адміністративних 

та господарських 

справ 

 

Конституційна 

палата 

Пленум 

Верховного 

Суду України 

(об’єднана 

палата як 

найвищий 

державний 

суд) 

         

 

         2-га ланка  

Окружний суд області 

(Розгляд справ у порядку першої та апеляційної інстанції) 

Палата з 

кримінальних справ 

 

Палата з  

цивільних справ 

 

Палата з розгляду  

адміністративних  

та господарських справ  

 

 

 

         1-ша ланка 

Місцеві загальні суди 

(міські, районні, міжрайонні) 

Розгляд справ у порядку першої та апеляційної інстанції 

Розгляд цивільних, кримінальних, адміністративних та господарських справ у порядку 

І-ї інстанції; апеляційної інстанції щодо рішень мирових суддів та місцевих судів 

 

 

Мирові (дільничні) суди 
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3. Участь народу в здійсненні судочинства. В умовах трансформаційних 
змін які переживає сьогодні українське суспільство, створення ефективних 
механізмів участі представників народу при здійсненні правосуддя є одним з 
найважливіших завдань. При цьому, незалежно від тяжкості обвинувачення, 
право на колегіальний розгляд кримінальних справ має бути невід’ємним 
конституційним правом кожної людини. 

Оптимальним варіантом запровадження народної участі в сучасних умовах 
розвитку суспільства й держави може стати «змішана» (комбінована) модель 
суду присяжних, яка притаманна більшості європейських країн. Організація  
і склад судових колегій (мала колегія — 2, середня колегія — 4 та велика коле- 
гія — 6 судових засідателів) повинні залежати від характеру та ступеню 
суспільної значимості правового інтересу чи конфлікту, що підлягає розв’язан- 
ню. Зокрема, розміру майнової шкоди чи інтересу в сфері цивільно-правових чи 
господарських відносин, порушеного публічного (адміністративного) інтересу 
або тяжкості звинувачень та можливого покарання відповідно до класифікації 
злочинів згідно ст. 12 КК України. 

Одноособово професійний (у перспективі — мировий) суддя має розгляда- 
ти справи щодо кримінальних проступків, а також злочинів невеликої тяжкості 
(до двох років позбавлення волі). На вимогу підсудного або потерпілого про- 
фесійний суддя і два судові засідателі повинні складати колегію по розгляду 
справ про злочини середньої тяжкості (до п’яти років позбавлення волі). Один 
професійний суддя і чотири судові засідателі мають формувати колегію для 
розгляду тяжких злочинів з можливістю призначати покарання до десяти років 
позбавлення волі. Особливо тяжкі злочини, за вчинення яких передбачається 
покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше десяти років, повинні 
розглядатися розширеною судовою колегією у складі двох професійних суддів  
і семи судових засідателів. Спільний розгляд кримінальних справ єдиною 
судовою колегією (у непарній кількості членів — 3, 5 та 9 осіб, має запобігати 
розподілу голосів порівну), а також загальна нарада між суддями і судовими 
засідателями, що передбачатиме анонімність при ухваленні рішень шляхом 
таємної подачі голосів.  

Право на судовий розгляд за участю судових засідателів має буди рівним 
правом обох сторін судового провадження — як підсудного (відповідача), так  
і потерпілого (позивача). 

Народ безпосередньо здійснює правосуддя через судових засідателів, миро- 
вих суддів. 

Судочинство здійснюють професійні судді, судові засідателі, мирові судді.  
Судочинство здійснюється професійним суддею одноособово, колегією про- 

фесійних суддів, судовою колегією за участю судових засідателів, мировим суддею. 
4. Управління судовою системою. Органами суддівського самоврядування 

мають бути: збори суддів судового округу (мирові судді, судді місцевого суду), 
конференція суддів області, рада суддів області, рада суддів України, З’їзд суддів 
України. 
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Адміністративні посади в судах судді мають обіймати шляхом суддівського 
самоврядування. Голова місцевого суду повинен обиратися загальними 
зборами суддів місцевого суду. Голова обласного суду має обиратися на посаду 
та звільняється з посади шляхом таємного голосування конференцією суддів 
області. Голова Верховного Суду України має обиратися на посаду та 
звільняється з посади З’їздом суддів України. 

Судова система України потребує цілісну та монолітну структуру органів 
кваліфікаційного добору та дисциплінарної юрисдикції щодо ключових органів 
юстиції (судів, прокуратури, адвокатури, нотаріату). В кожній області має бути 
утворено відповідний кваліфікаційно-дисциплінарний орган юстиції — Рада 
юстиції області. Систему кваліфікаційно-дисциплінарних орган юстиції має 
очолити Вища рада юстиції України. 

Державна судова адміністрація України та підпорядковані їй органи мають 
бути підзвітні та підконтрольні органам суддівського самоврядування. 

 
ОЧЕРКИ К КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ УКРАИНЫ 

С. В. Прилуцкий 
доктор юридических наук 

профессор кафедры правосудия  
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 

Данной работой автор приглашает общественность к широкой научной дискус- 
сии относительно новых путей по реформированию судебной власти Украины, а 
также подготовки будущих изменений к Конституции Украины. Прежде всего рас- 
крываются ключевые позиции относительно порядка организации статуса судей. 
Видится, что ключевым принципом самостоятельности судебной власти должно 
стать равенство профессиональных судей, независимо от занимаемого места в су- 
дебной системе. Наводится авторское виденье будущей судебной системы, в основе 
которой должен лежать принцип доступности судебной защиты. Раскрывают пер- 
спективы прямого участия народа при осуществлении судопроизводства. 

Ключевые слова: реформа, статус судьи, судебная власть, судебная система, 
мировой суд, судопроизводство. 

 
ESSAYS TO CONCEPTION OF REFORM OF DEPARTMENT JUDICIAL OF UKRAINE 

S. Priluckiy 
doctor of Sciences (Law) 

professor of department of justice  
Taras Shevchenko National university of Kiev 

An author invites public this work to the wide scientific discussion in relation to new 
ways on reformation of department judicial of Ukraine, and also preparations of future 
changes to Constitution of Ukraine. Foremost key positions open up in relation to the 
order of organization of status of judges. It is seen that equality of professional judges 
must become key principle of independence of department judicial, regardless of taken a 
seat in the judicial system. Author vision of the future judicial system is pointed, which 
principle of availability of judicial defence must be underlaid. Expose the prospects of 
direct participation of people during realization of the legal proceeding. 

Keywords: reform, status of judge, department judicial, judicial system, magistrate's 
court, legal proceeding. 
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“ТРУДОВИЙ ДОГОВІР” ТА “ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ”  

В УМОВАХ ХХІ СТОРІЧЧЯ 
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доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка 
 

У статті проаналізовано співвідношення понять «трудовий договір» та «трудові 
правовідносини» в сучасних умовах. Обґрунтовується необхідність перегляду існу- 
ючої доктрини, якою визначено трудовий договір як підставу виникнення трудових 
правовідносин. Доведено, що наявність укладеного трудового договору ще не свід- 
чить про існування трудових правовідносин. Зроблено висновок, що положення 
законодавства про працю визначають трудовий договір виключно як відповідну 
домовленість про можливість майбутнього виникнення трудових правовідносин.  
В перспективі подальшого розвитку доктрини трудових договорів в Україні та їх 
співвідношення з трудовими правовідносинами, перші повинні розглядатися вик- 
лючно як допоміжний (хоча і ключовий) елемент реалізації останніх. 

Ключові слова: трудовий договір, трудові правовідносини, права та обов’язки 
сторін, працівник, роботодавець, виникнення трудових правовідносин. 

 

Як починаючи з часів Стародавньої Греції існував логічний парадокс сто- 
совно того, «що з’явилося раніше, яйце або курка», так і з моменту виникнення 
галузі трудового права, серед науковців залишається незмінним питання юри- 
дичного співвідношення двох понять «трудовий договір» та «трудові право- 
відносини». Зародженню такої проблематики, в першу чергу, сприяє той істо- 
ричний факт, що в Україні на протязі ХІХ-ХХ сторіч декілька разів кардинально 
змінювалась доктрина правового регулювання праці. При цьому, умови сього- 
дення також не є виключенням, і колосальна динаміка розвитку суспільних 
відносин ХХІ сторіччя ставить вже зовсім інші вимоги до юридичного змісту цих 
двох понять. 

Свого часу, саме дослідження категорії цивільного договору з точки зору 
трудової діяльності особи, дозволило науковцям кінця ХІХ сторіччя відмежува- 
ти від тодішнього промислового права зовсім іншу галузь, що мала порівняно  
з ним більшу соціально-виражену спрямованість. Ключовою особливістю дого- 
вору трудового права, яка відрізняла його від тогочасного цивілістичного дого- 
вору найму послуг, було встановлення імперативних обмежень (хоч і мінімаль- 
них) в частині реалізації принципу свободи договору, на користь більш незахи- 
щеної його сторони — працівника. В подальшому спільні корені цивільного та 
трудового права, що містились в договірному визначенні умов праці, закріпили 
за трудовим договором ключове місце в системі нової на той час галузі — галузі 
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трудового права. Наприклад, Л.С. Таль, підкреслюючи основоположну роль тру- 
дового договору, на початку ХХ сторіччя писав, що «потреба в чужій праці у 
практичному житті реалізується двояким чином: або особа займається власною 
господарською діяльністю (підприємницькою діяльністю), або роботодавець 
набуває права протягом певного часу і у визначених межах використовувати 
чужу робочу силу. Правовою формою для такого використання чужої робочої 
сили і є трудовий договір»1. 

З приходом комуністичної ідеології ставлення до трудового договору кар- 
динально змінилося, що було викликано становленням молодої та пролетар- 
ської держави — держави, сформованої, в першу чергу, для робітників та селян, 
в якій «праву трудящих» приділялося центральне місце. В свою чергу, поняття 
«трудовий договір», з його капіталістично-фабричним корінням, вже не дуже 
вписувалося в тогочасну комуністичну доктрину. Як в подальшому наголо- 
шували науковці епохи соціалізму: «в буржуазному праві існувала тенденція 
ставити питання не про трудові правовідносини, а лише про трудовий дого- 
вір»2, при цьому «юридичним виразом капіталістичного варіанту зв’язку праців- 
ника з умовами праці — найманої праці слугує договір особистого найму або 
договір найму послуг»3. Зазначене не могло не позначитись на доктрині вітчиз- 
няного трудового договору, привівши до того, що поступово ключове місце в 
системі трудового права посіли трудові правовідносини, які на той час бачили 
як «особливу правову форму організації товариського співробітництва та взаємо- 
допомоги радянських людей, як вольові відносини, що складаються та розвива- 
ються в процесі застосування праці громадян СРСР»4. Співвідношення трудо- 
вого договору та трудових правовідносин в ту епоху доречно охарактеризував 
Р.З. Лівшиць, підкреслюючи, що центральне місце в системі трудових право- 
відносин займають основні трудові правовідносини між роботодавцем та пра- 
цівником, змістом яких є трудова діяльність працівника, а формою — трудовий 
договір5. 

Із становленням України наприкінці ХХ сторіччя як самостійної та неза- 
лежної держави історія робить новий оберт, підтверджуючи при цьому крила- 
тий вислів «все нове — це добре забуте старе». Адже як і в 1917 році, в зазна- 
чений час відбувається кардинальне відторгнення всього того, що було пов’я- 
зано із старим режимом, та запозичення нового, в першу чергу, західного. Не 
оминуло вказане і трудове право. Так, на початку 90-х років минулого сторіччя 
була навіть дуже поширеною думка щодо недоцільності існування галузі та 
необхідності її приєднання до цивільного права, що є характерним для окремих 
країн Заходу. При цьому, незважаючи на відсутність в подальшому належної 

                                                           
1 Таль Л.С. Трудовой договоръ. Цивилистическое исследование. Часть 1: Общие учения. — 

Ярославль.: Типография Губернскаго Правления, 1913. — С. 81. 
2 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение: монография. — М.: Проспект. — 2009. — С. 93. 
3 Гинцбург Л.Я. Социалистическое правовое правоотношение. — М.: Наука. — 1977. — С. 9. 
4 Карпушин М.П. Социалистическое трудовое правоотношение. — М.: Госюриздат. — 

1958. — С. 9. 
5 Словарь по трудовому праву / Отв. ред. проф. Ю.П. Орловский. — М.: БЕК, 1998. — 588 с. 
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підтримки наведеної позиції, прозахідні тенденції все ж таки мали певний плив 
на трудове право, завдяки чому інститут трудового договору знову посів одне з 
ключових місць в системі трудового права. Цьому сприяли і положення чинного 
Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)6, в яких ще з радянської доби 
трудовий договір знайшов своє змістовне відображення (хоч і досить формаль- 
не) та які були згодом «посилені» можливістю укладення контрактів. 

Відразу хотілось би зробити невелику ремарку і зазначити, що в умовах ХХІ 
сторіччя трудовий договір вже не має такого домінуючого значення для 
трудоправових систем країн Заходу, як це було ще тридцять років тому. Так,  
І.Я. Кисельов наприкінці 90-х років минулого сторіччя, наголошував, що «у 
юридичній теорії на Заході трудовий договір розглядається як центральне 
поняття, головний інститут трудового права, навколо якого групуються такі 
питання, як дисципліна праці та трудовий розпорядок, заробітна плата, робо- 
чий час, перерви в роботі і навіть частково охорона праці. Ці питання зазвичай 
трактуються в концептуальному плані в контексті прав та обов'язків сторін 
трудового договору»7. В свою чергу, звертаючись до сучасних країн західної 
Європи можна побачити, що для них, незважаючи на приватноправову спрямо- 
ваність та домінування диспозитивно-договірного регулювання більшості сфер 
суспільного життя, визначення трудових правовідносин на рівні законодавчих 
актів є беззаперечним (у Великобританії для цього застосовується узагальнюю- 
чий термін «employment», у Франції це «les relations individuelles de travail» тощо). 
Так, британські науковці, наприклад, наголошують: «трудові правовідносини на 
початку їх виникнення являють собою акт підпорядкування, який в ході реа- 
лізації правовідносин формулює стан підлеглості, при цьому не важливо на 
скільки підпорядкування та підлеглість будуть приховані таким незамінним 
плодом юридичного розуму як трудовий договір»8. Крім того, для трудового 
законодавства більшості європейських країн характерним є не конкретизація 
трудового договору, а забезпечення працівникам належного спектру соціаль- 
них гарантій в сфері праці. Реалізації останніх, до речі, сприяє досить потужна 
практика соціального партнерства (діалогу). 

Сучасна вітчизняна наукова думка, сформована за роки незалежності Укра- 
їни, характеризує трудовий договір, в першу чергу, як підставу виникнення 
трудових правовідносин. Так, П.Д. Пилипенко наголошує: «трудовий договір як 
двостороння угода є підставою виникнення трудових правовідносин. І цьому 
другому аспекту трудового договору як юридичного факту в трудовому праві 
відводиться чи не найголовніша роль. Саме завдяки наявності трудового дого- 
вору існують об’єктивні умови для правового забезпечення трудових відносин 
найманої праці, що зрештою виражається в існуванні самостійної галузі права  

                                                           
6 Кодекс законів про працю України — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 
7 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. — 

М.: Дело, 1999. — С 100. 
8 Simon Deakin and Gillian Morris. Labour Law. Six Edition. Oxford and Portland, Oregon. — 

2012. — P. 133. 
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в системі права України»9. Значення трудового договору для трудового права 
полягає перш за все в тому, що трудовий договір як угода сторін, спрямована на 
встановлення трудових відносин, має універсальний характер та є обов’язко- 
вим елементом будь-якої підстави виникнення трудових відносин10. Будучи 
юридичним фактом у трудовому праві, договір є конкретною обставиною реа- 
льної дійсності, що виражається зовні досягненням домовленості між його сто- 
ронами стосовно використання найманої праці, з якою норми трудового права 
пов’язують настання правових наслідків, тобто виникнення, зміну і припинення 
трудових і суміжних з ними правовідносин, окремих прав та обов’язків суб’єктів 
у межах цих правовідносин, установлення інших правових наслідків11.   

Існуюче на цей час законодавство про працю, а саме КЗпП, не проводить 
легального розмежування трудових правовідносин і трудового договору. Зазна- 
чимо, що в положеннях кодексу взагалі відсутнє будь-яке визначення трудових 
правовідносин. Як доречно з цього приводу наголошує В.В. Жернаков: «з будь-
якого підручника по трудовому праву добре відомо, що трудове право регулює 
трудові та тісно пов’язані з ними відносини, а чинний Кодекс законів про працю 
не містить навіть натяку на такий підхід до предмету правового регулювання.  
Й досі за ним регулюється не виникнення трудових відносин, їх розвиток та 
припинення, а укладення, зміна та припинення трудового договору»12. Відсут- 
ність в КЗпП норм, які б належним чином розкривали та врегульовували ка- 
тегорії «трудовий договір» та «трудові правовідносини», не тільки не дає від- 
повіді на питання щодо співвідношення цих двох понять, але і може, взагалі, 
викликати у осіб, які до нього звертаються та не мають належної юридичної 
освіти, хибне уявлення щодо їх тотожності. Адже, без сумніву, вказані поняття 
мають дуже багато спільного. Наприклад, як трудовий договір, так і трудове 
правовідношення не можуть існувати без працівника і роботодавця, які є не- 
замінними сторонами трудового договору та учасниками трудових правовідносин.  

На нашу думку, тенденції ХХІ сторіччя, такі як світова глобалізація, розви- 
нена ринкова економіка, підвищена динаміка трудової активності, зумовлена 
поширенням на всі сфери суспільного життя ІТ технологій (які не тільки впли- 
вають на працю, але і змивають грань між її традиційним поділом на інтелек- 
туальну та фізичну), ставлять зовсім інші вимоги до юридичного навантаження 
понять трудового договору та трудових правовідносин. На цей час «відбуває- 
ться перехід від індустріальної економіки до економіки знань, за якої головним 
багатством як держави, так і конкретного роботодавця буде вже не виробничий 

                                                           
9 Наукові праці Пилипенка Пилипа Даниловича. Вибране. — Дрогобич : Коло, 2013. — С. 202. 
10 Договір як універсальна правова конструкція : монографія / А.П. Гетьман, В.І. Бори- 

сова, О.П. Євсєєв та ін. ; за ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. — Х. : Право, 2012. — С. 125. 
11 Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних 

умовах. Монографія. — К.: «Хай-Тек Прес», 2012. — С. 106. 
12 Жернаков. В.В. Трудове правовідношення як складне явище у трудовому праві.  

Трудове право України: сучасний стан та перспективи: Матеріали науково-практичної конфе- 

ренції; м. Сімферополь, 22-24 травня 2008 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. — Сімферополь: 

Українська асоціація фахівців трудового права, Кримський юридичний інститут, 2008. — С. 42. 
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чи природний капітал, а саме людський потенціал»13. В зв’язку з цим, значення 
сучасного трудового договору жодним чином не слід пов’язувати з підставами 
виникнення трудових правовідносин, його роль в трудовому праві зумовлена 
зовсім іншою, соціально вираженою, метою. Такий висновок можна зробити не 
тільки з подальшого аналізу природи наведених категорій трудового права, але 
і виходячи з положень існуючого законодавства про працю. 

Так, чинний КЗпП не містить жодної норми, яка б пов’язувала факт виник- 
нення трудових правовідносин з безпосередньо укладенням трудового догово- 
ру. Наведене в частині першій статті 21 кодексу поняття трудового договору 
відоме серед науковців своєю недосконалістю та являє собою невдалу спробу 
законодавця пристосувати «соціалістичну» юридичну норму до сучасних вимог 
розвиненої ринкової економіки. Доречі, зазначена проблематика притаманна 
майже всім положенням кодексу, який, будучи прийнятим ще в 1971 році, не- 
зважаючи на чисельні зміни та поправки до нього, фактично залишив правову 
конструкцію ще того часу, а тому та в умовах сьогодення є морально застарілим 
і таким, що, взагалі, не витримує критики. Аналізуючи легальне визначення 
трудового договору, В.С. Венедіктов слушно зазначає, що воно не відповідає юри- 
дичним канонам, а також сучасним реаліям практики реалізації суб’єктивного 
права на працю в умовах ринкової економіки. По-перше, трудову угоду укладає 
не працівник (цей статус він набуває в трудових правовідносинах), а громадя- 
нин, який досяг трудової праводієздатності і має намір реалізувати свої здібно- 
сті до праці в межах трудового права. По-друге, така угода є тільки передумо- 
вою можливої реалізації суб’єктивного права на працю, і змістом її є умови про 
майбутню працю. По-третє, ніяких зобов’язань дана угода не викликає на стадії 
її укладення, бо не існує юридичного зв’язку між громадянином і власником. 
Юридичний зв'язок виникає між працівником і роботодавцем в процесі вико- 
нання умов угоди, тобто фактичної праці. По-четверте, сам по собі трудовий 
договір є підставою для виникнення можливого юридичного зв’язку, а в разі не 
виникнення — він ніяких юридичних наслідків не має, бо за чинним законо- 
давством примусова праця заборонена в нашій державі. По-п’яте, будучи укла- 
деним з моменту досягнутої угоди про умови праці, реалізація умов трудового 
договору може наступити не відразу, а через деякий час: через тиждень, два 
тижні, місяць тощо14. 

Розглядаючи положення частини третьої статті 24 КЗпП, згідно якої праців- 
ник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, 
оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним 

                                                           
13 Кодифікація трудового законодавства України. Монографія / Хуторян Н.М., Лаврів О.Я., 

Вишновецька С.В. та ін.; За ред. Н.М. Хуторян, М.І. Іншина, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. — Х.: 

Вид-во «ФІНН», 2009. — С. 54. 
14 Венедіктов В.С. Концепція трудового права України в контексті сучасної правої док- 

трини. Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави  

і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5–7 червня 

2014 року [За ред. проф. В.С. Венедіктова, проф. А.М. Куліша]. — Суми: Сумський державний 

університет, 2014. — С. 133. 
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органу, та повідомлення відповідного органу державної влади, можна побачи- 
ти, що вказана норма фактично також не має жодного відношення до виник- 
нення трудових правовідносин, а торкається лише подальшої документальної 
їх фіксації. Зумовлено це тим, що поняття «виникнення трудових правовід- 
носин» та «допуск до роботи» не є тотожними, адже друге завжди виступає як 
похідне по відношенню до першого. На підтвердження зазначеного висновку 
слід привести частину шосту статті 18 Закону України «Про охорону праці», 
згідно якої не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, 
які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці15. Тобто 
ця норма під допуском до роботи визначає виключно односторонню адміні- 
стративну дію роботодавця щодо забезпечення дотримання охорони праці, яка 
реалізується вже в межах існуючих трудових правовідносин. Опосередковано 
зазначене підтверджується також і використанням в частині третій статті 24 
КЗпП терміну «працівник». Як вже зазначалося вище, під цим терміном слід 
розуміти фізичну особу, яка наділена трудовою правосуб’єктністю та вже є 
учасником трудових правовідносин. У разі ж якщо законодавець хотів би акцен- 
тувати увагу на неможливості існування трудових правовідносин без укладе- 
ного трудового договору, в  частині третій статті 24 КЗпП (як і в частині першій 
статті 21 КЗпП) замість терміну «працівник» використовувалась би інша право- 
ва конструкція. Така як, наприклад, «фізична особа, яка наділена трудовою 
правосуб’єктністю» або «особа, що працевлаштовується» тощо.  

Крім того, в частині третій статті 24 КЗпП вбачається не коректним,  
з юридичної точки зору, ототожнення укладення усного трудового договору  
з виданням наказу або розпорядження роботодавцем та інформуванням ним 
відповідного державного органу. По-перше, видання розпорядчого акту робото- 
давцем слід класифікувати як його односторонню дію, спрямовану не на ви- 
никнення трудового правовідношення, а виключно на його фіксацію. В цьому 
випадку слід процитувати М.Г. Александрова, який ще в 40-х роках ХХ сторіччя 
писав, що наказ не має значення юридичного факту для трудових правовідно- 
син, а служить переважно підставою для бухгалтерії про внесення певного 
працівника в відомість на оплату праці16. По-друге, договір, виходячи з теорії 
права (до речі, як і правовідносини), завжди виступає як домовленість двох або 
більше сторін. А отже, легальне закріплення в якості договору, навіть усного, як 
одноосібної дії роботодавця, що виражається в виданні ним наказу чи розпо- 
рядження та повідомлення відповідного органу державної влади, повністю су- 
перечить загальноприйнятій науковій доктрині галузі трудового права.  

У продовження дослідження проблематики співвідношення понять «трудо- 
вий договір» та «трудові правовідносини» хотілось би змоделювати наступну 
практичну ситуацію в якій особа, уклавши з будь-яким суб’єктом господарю- 
вання трудовий договір, не приступила в подальшому в обумовлений строк до 

                                                           
15 Закон України “Про охорону праці” — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 
16 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. — М.: Юридиздат, 1948. — С. 242. 
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виконання своїх трудових обов’язків, в зв’язку з, наприклад,  отриманням іншої, 
більш оплачуваної роботи. Чи можна в цьому випадку казати про виникнення 
трудових правовідносин? Коли людина уклавши трудовий договір, не тільки не 
пропрацювала за ним жодної години, але і, взагалі, втративши інтерес до за- 
пропонованих умов праці, відмовилась від подальших будь-яких форм контакту 
з іншою стороною договору — суб’єктом господарювання. Авжеж ні. В цьому 
випадку трудові правовідносини ще не виникли, адже сторони не вчинили жод- 
них дій, спрямованих на їх безпосередню реалізацію, для якої, крім домовле- 
ності по всім ключовим аспектам майбутньої трудової діяльності, необхідним 
вбачається її початок, тобто юридично погоджене виконання особою її трудової 
функції. До речі, застосувати до наведеного прикладу положення статті 36 
КЗпП, якою передбачені підстави припинення трудового договору, також не 
виявляється можливим, оскільки всі вони фактично «пристосовані» під вже 
існуючі трудові правовідносини, які в наведеній ситуації відсутні.  

Крім того, на нашу думку, не слід ототожнювати категорії «припинення 
трудового договору» та «припинення трудових правовідносин», бо вони наді- 
лені кардинально різним правозастосовним навантаженням. Адже, як було за- 
значено в попередньому абзаці, для припинення трудового договору необхідна 
наявність імперативно визначених підстав, передбачених статтею 36 КЗпП.  
В свою чергу, для припинення трудових правовідносин таких підстав не потріб- 
но. Так, за наявності укладеного строкового трудового договору або, навіть, 
контракту, працівник в будь-який час може припинити трудові правовідноси- 
ни, негативним наслідком в цьому випадку для працівника може бути лише 
анахронічний запис в трудовій книжці (наприклад, звільнення на підставі пунк- 
ту четвертого частини першої статті 40 (прогул)). Відразу підкреслимо, що роз- 
виток технологій та постійна еволюція праці, поступово зводять нанівець такий 
традиційний для вітчизняного трудового права елемент фіксації трудових пра- 
вовідносин, яким майже сто років виступає трудова книжка. При цьому біль- 
шість країн світу взагалі не користуються трудовими книжками, а ті, в яких 
зазначені книжки мали своє поширення, вже відмовляються від їх застосування 
в бік письмових трудових договорів та електронних баз даних.  

Таким чином, виходячи з аналізу норм  КЗпП можна побачити, що існуюче 
законодавство не містить положень, в яких би трудовий договір був визначе- 
ний як підстава виникнення трудових правовідносин. При цьому, в деяких ви- 
падках вони навіть допускають можливість його укладення вже після виник- 
нення трудових правовідносин. В свою чергу, трудовий договір, згідно КЗпП, 
слід розуміти як відповідну домовленість про можливість майбутнього виник- 
нення трудових правовідносин. Оскільки, як ми вже зазначали вище, трудові 
правовідносини вважаються такими, що виникли тільки з моменту початку 
фактичного виконання особою її трудової функції, що повинен бути належним 
чином юридично оформленим.  

Кажучи про перспективи подальшого розвитку доктрини трудових дого- 
ворів в Україні та їх співвідношення з трудовими правовідносинами, хотілось би 
підкреслити доцільність зміни пануючої на цей час в трудовому праві концепції 
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«трудовий договір — трудові правовідносини» на більш ефективну — «трудові 
правовідносини — трудовий договір», в якій трудовий договір буде розглядає- 
ться виключно як допоміжний (хоча і ключовий) елемент реалізації трудових 
правовідносин. 

Адже, без сумнівну, за обсягом змісту трудовий договір та трудові право- 
відносини є різними, і перший ніколи не буде здатен охопити собою регулю- 
вання всіх  прав та обов’язків, що виникають під час реалізації останніх. За- 
значене є «ексклюзивною» особливістю трудового права, притаманною виключ- 
но цій галузі. Якщо провести паралель співвідношення трудового договору та 
трудових правовідносин з будь-яким правочином та цивільними правовідноси- 
нами, то можна побачити, що останні за змістом є набагато вужчими і охоп- 
люються виключно межами, сформованими на договірному рівні правочину.  
В свою чергу, для трудового права характерною є, навпаки, «необмеженість» 
змісту трудових правовідносин, що  не можуть бути охоплені тільки трудовим 
договором, але і визначається положеннями законодавства про працю, колек- 
тивними договорами, угодами тощо. Така особливість трудових правовідносин 
обумовлена специфікою трудового права, яке історично було сформовано як 
протидія необмеженій господарській владі власника засобів виробництва та 
дотепер унеможливлює віднесення зазначеної галузі до сфери ані виключно 
приватного права, ані права публічного. Так, ще Л.С. Таль вказував, що обов’яз- 
ки робочого визначаються приватним правопорядком підприємства, владою 
господаря, а обов’язки роботодавця — примусовими нормами закону17.  

Крім того, перебуваючи на стадії вступу до трудових правовідносин їх 
майбутні сторони вже фактично мають окреме уявлення щодо загального 
змісту своїх можливих прав та обов’язків, яке формується виходячи з положень 
законодавства про працю та наявних локальних нормативних актів (колектив- 
них договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструк- 
цій тощо). І тільки у випадку домовленості по всім ключовим умовам праці та її 
забезпечення, зазначене уявлення поступово видозмінюється, трансформую- 
чись в зміст трудових правовідносин. Наприклад, особа, яка претендує на по- 
саду юрисконсульта в суб’єкті господарювання вже розуміє, що до її обов’язків 
будуть входити складання господарських договорів, прийняття участі в судових 
процесах, надання юридичних консультацій тощо. В свою чергу, представник 
суб’єкта господарювання, що зацікавленій в наймі юрисконсульта, чітко усві- 
домлює кваліфікаційний вимоги до цієї посади, норми робочого часу та часу 
відпочинку за нею, розмір мінімальної оплати праці та інше. При цьому, тільки 
під час працевлаштування відбувається так звана «персоніфікація» загального 
змісту прав та обов’язків, внаслідок якої, за наявності домовленості по ключо- 
вим правам та обов’язкам, особа, виходячи з її професійного досвіду, приступає 
до роботи у відділі, що займається виключно претензійно-позовною роботою, 
отримуючи за це відповідну заробітну плату. 

                                                           
17 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. — М.: Статут. — 2006. — 539 с. 
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При цьому, слід завжди пам’ятати, що, на відміну від трудового договору, 
зміст трудових правовідносин є динамічним, і формується та видозмінюється 
постійно під впливом різних факторів. На думку В.І. Прокопенко, суб’єктивні 
права і обов’язки учасників трудових правовідносин реалізуються в трудовому 
процесі. Вони тісно пов’язані між собою. Окремі з цих прав і обов’язків, що 
кореспондуються (тобто праву працівника відповідає певний обов’язок власни- 
ка або уповноваженого ним органу, і навпаки), створюють елементи трудових 
правовідносин різного характеру. Але всі вони не можуть існувати без єдиних 
складних трудових правовідносин18. В.В. Жернаков, розглядаючи динамізм роз- 
витку трудових правовідносин, доречно звертає увагу, що не перериває трудо- 
вих правовідносин, хоча і не є ними, період тимчасової непрацездатності. Ще 
цікавішим, на думку вченого, може виявитися дослідження таких періодів  
у трудовій діяльності працівника, як вимушені прогули, протягом яких він не 
здійснює виконання прав та обов’язків. Всі ці періоди включаються до трудових 
правовідносин, хоча формально не відповідають таким їх ознакам, як платність, 
виконання роботи за певною трудовою функцією та ін.19 

Наведені приклади необмеженості за змістом та динамічності трудових 
правовідносин, а також кореспондуючі їм вузькість і сталість трудових догово- 
рів, на нашу думку жодним чином не слід трактувати в бік недоліків останніх. 
Так, зазвичай, зміст трудових правовідносин, будучи закріпленим в широкій за 
обсягом, а в окремих випадках і спеціалізованій джерельній базі, є дуже громізд- 
ким і, відповідно, важким до сприйняття. Тому, в деяких випадках працівник 
навіть може і не здогадуватися про те, на що він має право та від чого може 
відмовитись, роблячи тим самим “ведмежу послугу” роботодавцю, спонукаючи 
його до зловживань в трудоправовій сфері. Вирішити наведену проблему зда- 
тен сучасний трудовий договір, для якого в імперативному порядку необхідно 
передбачити обов’язкову фіксацію домовленості сторін щодо ключових прав та 
обов’язків, які були узгоджені ними під час вступу до трудових правовідносин. 
Зазначене покращить загальне сприйняття трудових правовідносин працівни- 
ком та роботодавцем і дозволить додатково їх дисциплінувати в правовому ро- 
зумінні, що, безперечно, зменшить виникнення трудових спорів в майбутньому.  

При цьому, укладення такого трудового договору повинне бути дотримане 
виключно в письмовій формі. Адже, вступаючи до трудових правовідносин пра- 
цівник, в першу чергу, прагне стабільності, яка не може бути досягнута без 
чіткого розуміння ним своїх прав та обов’язків. Одним із важелів такої визна- 
ченості якраз і є письмова форма трудового договору. Її імперативне закріп- 
лення для всіх випадків виникнення трудових правовідносин, сприятиме поси- 
ленню гарантій захисту прав працівників, а також стане ще однією противагою 
поширенню фактів позаправової та тіньової зайнятості в нашій державі. До- 
пустимість усної форми трудового договору повинна бути передбачена виключ- 
но як виняток з загальної практики укладення трудових договорів та повинна 

                                                           
18 Прокопенко В.І. Трудове право України : підруч. / В.І. Прокопенко. — Х.: Консум. — 199 8. —С. 177. 
19 Жернаков. В.В. — Цит. праця. — С. 41. 
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застосовуватись коли укладення трудових договорів в письмовій формі є не- 
доцільним (наприклад, якщо коли трудові правовідносини мають короткостро- 
ковий характер — до п’яти робочих днів). З цього приводу автори монографії 
«Укладення трудового договору: теоретико-прикладне дослідження» доречно 
зазначають, що правове регулювання порядку укладення трудових договорів 
має бути спрямовано на забезпечення оптимального узгодження інтересів 
сторін, на можливість для кожної з них зафіксувати факт виникнення трудових 
відносин та умови, на яких працівником і роботодавцем досягнуто угоду. Важ- 
ливе значення в цьому надається дотриманню письмової форми трудового 
договору, яка є надійною гарантією від можливих спорів, пов’язаних зі з’ясу- 
ванням змісту договору, адже всі його умови фіксуються в єдиному документі. 
Письмова форма надає трудовому договору конкретності й визначеності, а в ра- 
зі виникнення спору сприяє його швидкому вирішенню. Указана форма підви- 
щує гарантії сторін стосовно реалізації досягнутих угод, а також переконує 
працівників у тому, що роботодавець є надійним партнером за договором. Це 
підтримує мотивацію осіб працювати і сприяє виконанню зобов’язань20.  

Підсумовуючи викладене хотілось би зауважити, що з моменту зародження 
галузі трудового права трудові правовідносини та трудовий договір є тими 
поняттями, що нерозривно пов’язані та взаємно обумовлені один одним. В свою 
чергу саме трудові правовідносини, формуючи предмет трудового права, явля- 
ють собою ту домінанту, навколо якої повинні бути сформовані всі ключові 
елементи галузі. Стосується це, в першу чергу, трудового договору, який має 
стати для працівника та роботодавця своєрідною «інструкцією» реалізації ними 
трудових правовідносин, що не тільки слугувало би додатковою гарантією 
підтвердження факту існування зазначених правовідносин, але і дозволило сто- 
ронам легше орієнтуватися в безмежному просторі взаємних прав та обов’язків. 
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В статье проанализировано соотношение понятий «трудовой договор» и «тру- 
довые правоотношения» в современных условиях развития правовой системы 
Украины. Обосновывается необходимость пересмотра существующей доктрины, 
которой определено трудовой договор как основание возникновения трудовых 
правоотношений. Доказано, что наличие заключенного трудового договора еще не 
свидетельствует о существовании трудовых правоотношений. Сделан вывод, что 
положения законодательства о труде определяют трудовой договор исключитель- 
но как соответствующую договоренность о возможности будущего возникновения 
трудовых правоотношений. В перспективе дальнейшего развития доктрины трудо- 
вых договоров в Украине и их соотношения с трудовыми правоотношениями, пер- 
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вые должны рассматриваться исключительно как вспомогательный (хотя и ключе- 
вой) элемент реализации последних. 

Ключевые слова: трудовой договор, трудовые правоотношения, права и обя- 
занности сторон, работник, работодатель, возникновение трудовых правоотношений. 

  
S. Venediktov,  

Doctor of Law, Associate Professor,  
professor of department of labor law and social welfare  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Summary: The article analyzes the connection between the concepts "labour 

agreement" and "labor relations" in modern conditions of development of the legal system 
in Ukraine. It is grounded the necessity of revision of existing doctrine, which defined the 
labour agreement as ground of the employment relations. It is proved that the existence of 
a labor agreement is not indicates yet of the existence of labor relations. It is concluded 
that the provisions of labor law determine the labour agreement only as a proper 
settlement about the possibility of occurrence of future labor relations. In further 
development of the doctrine of labour agreements in Ukraine and their connection with 
labor relations, the first to be considered only as an supporting element of the 
implementation of the former. 
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У статті досліджено права та свободи людини і громадянина як основу право- 
порядку в державі. Акцентовано на тому, що лише безпосередньо через конститу- 
ціоналізацію і системи права, і системи законодавства можна вимагати правомірної 
поведінки, яка є результатом виконання Конституції і законів шляхом реалізації 
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків і виступає одним з проявів право- 
порядку в державі.  

Ключові слова: громадянське суспільство, правова держава, права та свободи 
людини і громадянина, правопорядок, конституціоналізація, конституція, законодавство.  

 

Центральним елементом громадянського суспільства є правова держава, 
тобто така держава, в основу якої покладено ідею автономної особистості, що 
володіє невід’ємними правами. Побудова правової держави одне з головних 
завдань сучасного суспільства. Створення такої держави можливе лише на базі 
міцного правового порядку. Правопорядок покликаний сприяти створенню 
сприятливих умов для активної діяльності всіх членів суспільства та їх 
всебічного розвитку. Стійкий правопорядок — це такий стан суспільства, при 
якому всі сфери суспільного життя і відповідні їм відносини регламентуються 
соціальними нормами, що відповідають чинному законодавству, а головне 
Конституції України. Основним критерієм визначення правової якості чинного 
законодавства, організації і діяльності всіх гілок державної влади і держави 
загалом є права та свободи людини і громадянина. Вони мають загальнорегуля- 
тивне імперативно-правове значення і становлять невіддільний компонент 
загальноморального підходу до людини, ставлення до неї як до автономної та 
самостійної особистості, вільної і рівноправної.  

Конституція України встановлює права людини і громадянина як завдання, 
до виконання якого мають прагнути суспільство і держава1. Як справедливо 
відзначає В. Крусс, конституційні приписи фактично означають, що права і сво- 
боди є основною формою буття сучасного права2. Більше того, на думку деяких 
дослідників, права і свободи є етико-правовою конструкцією, оскільки поєдну- 

                                                           
1 Кабанець О. С. Верховенство права як ціннісна складова демократії / О. С. Кабанець // 

Альманах права. — 2012. — Вип. 3. — С. 179. 
2 Крусс В. И. Теория конституционного правопользования / В. И. Крусс. — М. : Норма, 

2007. — С. 19.  
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ють в собі правові та моральні цінності (Н. Колотова)3. Вони виступають осно- 
вою праволюдинної проблематики (П. Рабінович)4, від якої залежить успішне 
функціонування громадянського суспільства і правової держави. Права людини 
і громадянина є підґрунтям вдосконалення законодавства України (В. Тацій)5. 
Отже, можна стверджувати, що проблема прав людини, їх утвердження, реалі- 
зація та захист належить до найактуальніших в сучасній правовій науці, вона є 
«однією з центральних проблем розвитку демократичної, соціальної, правової 
держави»6. 

Проте, на думку В. Веклича, стан усвідомлення на державному рівні проб- 
лем забезпечення й захисту прав та свобод людини і громадянина, що відобра- 
жений в законодавчій базі, свідчить: вітчизняні законотворці досить активно й 
успішно використовують наукові розробки, проте цьому процесові заважають 
певні колізії, суперечності між окремими положеннями, щодо забезпечення 
прав людини7. З цього приводу в літературі побутує думка, що сьогодні розв’я- 
зання завдань реалізації та захисту конституційних прав і свобод громадян, 
утвердження верховенства права, забезпечення дієвості всіх гілок влади, ство- 
рення політико-правових умов для зміцнення громадянського суспільства й 
формування його інститутів ускладнюється істотною суперечливістю процесів 
демократизації, падінням престижу права і закону, неповагою до них, певною 
хаотичністю правового регулювання і посилення правового нігілізму як у по- 
літикумі, так і серед загалу громадян8. Деякою мірою це відповідає реаліям 
конституційно-правового життя. 

Однак хочеться відзначити й позитивне. Зокрема, з прийняттям Конститу- 
ції України 28 червня 1996 р. правовий статус особи все ж таки піднявся на 
якісно новий рівень і в положеннях Конституції, і у правовій думці. На позитив- 
ний характер Конституції вказує, зокрема, професор П. Рабінович: «Однією з 
визначальних рис Конституції України є її гуманістична спрямованість. Вияв- 
ляється це, зокрема, в тому, що, по-перше, найбільшу частину статей Основного 
закону (майже третину) присвячено саме правам і свободам людини і грома- 
дянина; по-друге, він закріплює низку таких прав і свобод, яких не було  

                                                           
3 Колотова Н. В. Права человека как сфера взаимодополнения / Н. В. Колотова // Права 

человека и политическое реформирование (юридические, этические, социально-психоло- 

гические аспекты) / отв. ред. Е. А. Лукашева. — М. : ИГП РАН, 1997. — С. 147. 
4 Рабінович П. М. Загальна теорія права та держави: стан, тенденції / П. М. Рабінович. —  

2012. — № 3/4. — С. 365. 
5 Тацій В. Я. Права людини і громадянина як підґрунтя вдосконалення законодавства 

України / В. Я. Тацій // Проблеми законності. — 2009. — № 10. — С. 6–17. 
6 Права і свободи людини і громадянина в Україні: (доктрина Європейського суду з прав 

людини і Конституційного Суду України) : навч. посіб. / звернення до читачів А. С. Голо- 

іна — Голови Конституційного Суду України (VII.2010–VII.2013) ; вступ. слово і заг. ред. проф. 

П. Ф. Мартиненка, В. М. Кампа. — К. : Юрінком Інтер, 2013. — С. 81. 
7 Веклич В. Методи дослідження прав і свобод людини та громадянина / В. Веклич // 

Віче. — 2009. — № 22. — С. 3. 
8 Дерев’янко С. М. Політико-правові засади референдумів в Україні : моногр. / С. М. Де- 

рев’янко. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. — С. 6. 
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у жодному із попередніх українських актів; і, нарешті, по-третє, конституційні 
положення з цих питань змістовно (а часто — й текстуально) збігаються із 
положеннями, зафіксованими у фундаментальних міжнародно-правових актах з 
цієї проблеми — Загальній декларації прав людини, Міжнародних пактах про 
економічні, соціальні і культурні права та про права громадянські й політичні, 
Конвенції про захист прав людини і основних свобод тощо»9. Дійсно, чинна 
Конституція визначила, насамперед, стратегію держави в галузі прав і свобод та 
закріпила офіційну доктрину в цій сфері. Відповідно до статті 3 Конституції, 
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна- 
ються найвищою соціальною цінністю»10, що на думку М. Ставнійчук, сприяє 
розв’язанню проблем легітимності існування владних інститутів, подолання 
відчуження влади і суспільства11. Закріплені в Конституції права і свободи  
є центральним елементом конституційно-правового статусу особи.  

Принагідно зазначимо, що в теорії конституційного права під конститу- 
ційно-правовим статусом особи розуміють загальні, основоположні засади, від- 
повідно до яких у Конституції визначаються основні права, свободи та обов’яз- 
ки людини і громадянина, а також гарантії їх здійснення, тобто можливість 
мати, володіти, користуватись і розпоряджатись економічними, політичними, 
культурними та іншими соціальними цінностями, благами; користуватися сво- 
бодою дій і поведінки у межах конституції та інших законів12.  

Сучасна Конституція України передбачає коло відповідних прав, свобод та 
обов’язків людини (за винятком виключних політичних прав і громадянських 
свобод). Основний закон змінив пріоритети в системі прав і свобод, визначивши 
переважними громадянські і політичні права замість соціальних, як це мало 
місце в радянських конституціях. При цьому щодо громадянських прав і свобод 
проголошується, що права і свободи людини як природні не надаються людині 
державою, а визнаються за нею13. 

Отже, конституційне право людини і громадянина — це певні можливості 
суб’єкта конституційно-правових відносин, тобто юридичні можливості задово- 
лення особистих потреб та інтересів відповідно до рівня розвитку громадян- 

                                                           
9 Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабі- 

нович, М. І. Хавронюк. — К. : Атіка, 2004. — С. 91. 
10 Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 
11 Ставнійчук М. Окремі проблеми новітнього конституційного процесу у світлі вис- 

новків Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) / М. Ставній- 

чук // Право України. — 2012. — № 8. — С. 147. 
12 Конституційне право України / за ред. В. Ф. Погорілка. — К. : Наук. думка, 1999. — 

С. 203–204; Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. / О. Ф. Фрицький. — К. : 

Юрінком Інтер, 2002. — С. 120; Братасюк М. Г. Сучасна концепція прав людини: методологія 

дослідження / М. Г. Братасюк // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер. : Юридичні науки. — 

2013. — Вип. 4, т. 1. — С. 36–37. 
13 Словська І. Є. Український конституціоналізм: етапи становлення і розвитку : авто- 

реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Словська Ірина Євгенівна ; НАН України ; Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького. — К., 2004. — С. 12.  
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ського суспільства і держави. Свобода людини і громадянина — це спромож- 
ність людини діяти відповідно до своїх інтересів і мети; це можливість влас- 
ного, незалежного вибору того чи іншого рішення. 

Варто зазначити, що для конституційних прав та свобод характерними є 
власна система і ознаки, що відрізняє їх від інших прав та свобод. Це означає, що 
конституційні права та свободи людини і громадянина наділені верховенством 
(як і сама Конституція. — Т. П.), оскільки всі інші права та свободи повинні 
відповідати їм, а також вони є правовою базою для прийняття всіх інших прав 
та свобод, що деталізують їх. Права та свободи є нормами прямої дії і мають 
гарантований захист. Права та свободи базуються на конституційних принци- 
пах рівності для кожного і не можуть обмежуватись чи скасовуватись14. Теорія 
конституційного права виділяє такі групи основних прав та свобод людини  
і громадянина, які закріплено в Конституції України (розділ 2): особисті (грома- 
дянські), політичні, економічні, соціальні та культурні. Серед основних (грома- 
дянських) прав і свобод, як правило, виділяють: право на життя (стаття 27 
Конституції); право на повагу честі і гідності (стаття 28); право на свободу  
і особисту недоторканність (стаття 29); право недоторканності житла (стат- 
тя 30); таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень 
(стаття 31); недоторканність особистого і сімейного життя (стаття 32); свободу 
пересування і вільний вибір місця проживання (стаття 33); свободу світогляду  
і віросповідання (стаття 35).  

Якщо вдатися до докладного аналізу Конституції України щодо основних 
прав та свобод людини і громадянина, то їх умовно можна поділити на дві 
групи. Перша з них — фундаментальні, абсолютні права і свободи, властиві 
людині від народження. Такі права не даровані державою. Серед них — право на 
життя, фізичну і моральну недоторканність, особисту свободу і безпеку, свободу 
совісті тощо. Інша група — права особи, які випливають з факту її належності до 
громадянства України. Вони є набутими. Це права на участь в управлінні дер- 
жавними справами, на звернення, на об’єднання тощо. Перша група прав (їх 
реалізація здійснюється у сфері особистого життя) ще називається правами 
людини, друга група (охоплює публічну сферу) — правами громадянина. Аналіз 
конституційних прав, свобод і обов’язків дає підстави деяким авторам, з якими 
ми цілком солідарні, для висновку про те, що ці права, свободи і обов’язки, 
будучи складною правовою категорією, становлять погоджену систему прав  
і свобод громадян, яка охоплює своїм регулюючим впливом усі найважливіші й 
найістотніші сфери життя і діяльності людини: соціальну, економічну, політич- 
ну, а також галузь забезпечення і розвитку кожній людині її індивідуальних 
фізичних і духовних якостей15. 

Закріплена Конституцією України система прав і свобод людини і громадя- 
нина максимально відтворила в собі положення міжнародно-правових актів, 

                                                           
14 Актуальні проблеми конституційного права України : підруч. / за заг. ред. проф. 

А. Ю. Олійника. — К. : Центр учб. л-ри, 2013. — С. 232–233.  
15 Там само. — С. 235. 
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досягнення світової та національної наукової думки і практику конституцій- 
ного будівництва, ментальність українського народу й рівень розвитку суспіль- 
ства і держави. Сукупність конституційних прав, свобод та обов’язків, які визна- 
чають статус громадянина України в суспільстві і державі, утворюють систему. 
Ці права, свободи та обов’язки різноманітні за своїм характером і змістом. 
Однак усі вони виражають докорінні відносини і зв’язки, які склалися між Укра- 
їнською державою та її громадянами, і в цьому розумінні вони єдині, станов- 
лять нерозривне ціле16. Звідси, на думку авторів підручника «Конституційне 
право України», кожне право, кожний обов’язок потрібно розглядати не тільки 
окремо, а й у системі всіх основних прав, свобод і обов’язків. Система конститу- 
ційних прав, свобод та обов’язків у цілому виражає не одну будь-яку галузь 
правового статусу, а охоплює всі головні сфери життя і діяльності громадян17. 
Відповідно дана система містить специфічні внутрішні зв’язки між основними 
групами прав, свобод і обов’язків, які її складають, а також між окремими пра- 
вами та обов’язками. 

У галузі гарантування реалізації основних прав і свобод відбувається най- 
тісніша взаємодія конституційних і галузевих норм права. Норми поточного 
законодавства, розвиваючи і конкретизуючи положення Конституції про права 
і свободи громадян, є важливою юридичною гарантією їх реальності та вико- 
нання. Як відомо, ступінь індивідуальної свободи особи вимірюється суб’єктни- 
ми громадянськими правами і свободами. Тому особливо важливо, щоб суб’єкт- 
ні права мали насамперед конституційний характер. Саме конституційне закріп- 
лення суб’єктних громадянських прав — це законодавче визнання соціальної 
значущості індивідуальної свободи особи, розвиток людської індивідуальності, 
широка система гарантій їх дотримання.  

Варто зазначити, що у чинному Основному законі України чи не вперше 
розроблено конституційні гарантії правової охорони й правозахисту людини і 
громадянина; серед них є й нові для української державно-юридичної практики 
засоби, «інструменти». Усе це дає підставу піддати «праволюдинну» проблема- 
тику Конституції України насамперед загальнотеоретичному коментуванню18, 
оскільки такі конституційні положення є вихідними, базовими стосовно всього 
конституційного регулювання прав, свобод та обов’язків суб’єктів права. Отже, 
конституційні права і свободи безпосередньо впливають на конкретні право- 
відносини, регулюючи при цьому схожі суспільні відносини. У такий спосіб нор- 
ми Конституції взаємодіють з нормами галузевого законодавства. Процес роз- 
витку і конкретизація конституційних прав і свобод у поточному законодавстві 
становить об’єктивну закономірність правового регулювання. 

З цього приводу аксіоматичною є позиція В. Федоренка, який наголошує на 
тому, що саме права і свободи людини та їх гарантованість є мірилом взаємин 

                                                           
16 Там само. — С. 233.  
17 Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федо- 

ренко ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К. : Наук. думка ; Прецедент, 2007. — С. 177. 
18 Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Ра- 

бінович, М. І. Хавронюк. — К. : Атіка, 2004. — С. 91–92. 
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між державою та індивідом19. Саме тому, на нашу думку, лише безпосередньо 
через конституціоналізацію і системи права, і системи законодавства можна 
вимагати правомірної поведінки*, яка є результатом виконання Конституції  
і законів шляхом реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків і висту- 
пає одним з проявів правопорядку в державі.  

Насамкінець зазначимо, що традиційно проблема прав та свобод людини  
і громадянина посідає одне із центральних місць у Конституції України. Кон- 
ституційні права і свободи є основними. Вони становлять юридичну базу для 
всієї системи прав і свобод, володіють найвищою юридичною силою і підляга- 
ють посиленому захисту20. Тому заслуговує на увагу пропозиція Е. Лукашевої 
щодо необхідності виділення самостійної науки і навчальної дисципліни — 
теорії прав людини21. Така пропозиція видається слушною у зв’язку з особ- 
ливою значимістю прав людини у житті суспільства. Права та свободи людини 
відіграють важливу роль у розвитку нормальних взаємин між особою та дер- 
жавою. Тобто вони виступають нормативною формою взаємодії та координації 
поведінки суб’єктів права, усунення суперечностей і конфліктів у суспільстві,  
є центральним елементом конституційно-правового статусу особи та основою 
ефективного функціонування правової системи. Оптимізація функціонування й 
розвитку останньої неможлива без усвідомлення тези, що «антигуманний ва- 
ріант реалізації глобальних перетворень деформує правову систему, негативно 
позначається на бутті людини, руйнує її самобутність і унікальність, деформує 
механізми захисту її прав і свобод»22. Саме ці питання наразі мають велике 
наукове, соціально-політичне та ідеологічне значення у світлі вдосконалення 
демократії, реалізації принципу соціальної справедливості, забезпечення на- 
лежного правопорядку, а також сучасної політичної боротьби, в якій питання 
демократії, прав та свобод людини мають відігравати провідну роль. 

                                                           
19 Федоренко В. Л. Конституційні права та свободи людини в Україні та проблеми 

ефективності їх гарантування / В. Л. Федоренко // Захист прав людини в Україні: досвід, 

проблеми, перспективи : матер. наук.-практ. інтернет-конф. : у 2 ч. (м. Київ, 1–10 січня 

2013 р.) / за заг ред. проф. В. В. Коваленка. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. — С. 25. 
* Саме соціально активна правомірна поведінка, на наше переконання, найповніше 

розкриває характер реалізації конституційних приписів. 
20 Як відомо, захист прав людини у кожній європейській державі є важливим 

показником рівня її інтеграції в загальноєвропейську правову культуру (див. виступ 

колишнього Голови Верховної Ради України В. Литвина на міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми застосування практики Європейського Суду з прав людини в 

правовій системі України» // Голос України. — 2011. — № 19. — С. 3). 
21 Права человека: учеб. для вуз. / отв. ред. Е. А. Лукашева. — М. : Норма, 2002. — С. 9.  
22 Удовика Л. Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний 

вимір : моногр. / Л. Г. Удовика. — Х. : Право, 2011. — С. 5. 
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В статье исследованы права и свободы человека и гражданина в качестве 
основы правопорядка в государстве. Акцентировано на том, что только непосред- 
ственно через конституционализацию и системы права, и системы законодатель- 
ства можно требовать правомерного поведения, которое является результатом 
выполнения Конституции и законов путем реализации субъективных прав и юри- 
дических обязанностей и выступает одним из проявлений правопорядка в госу- 
дарстве. 
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У статті розглянуто приклади запровадження податку на Інтернет-ресурси у 
різних країнах світу (США, Великобританії, Іспанії, Німеччині, Угорщині) з огляду на 
євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України. Досліджено види такого 
податку у різних країнах. Оподаткування Інтернет-ресурсів у різних країнах перед- 
бачає: 1. обкладання податком доступу до мережі Інтернет; 2. встановлення збору 
за використання  Інтернет контенту; 3. встановлення спеціального податку на при- 
буток підприємств, пов’язаних із інтернет-технологіями. Зроблено висновок, що у  
з позиції впровадження національної стратегії розвитку інтелектуального капіталу 
в Україніоподаткування Інтернет-ресурсів є недоцільним з огляду на обмеження 
цією законодавчою ініціативою основних прав і свобод людини на вільний доступ 
до інформації. 

Ключові слова: податок на Інтернет-ресурси, інтелектуальний капітал, націо- 
нальна стратегія розвитку. 

 

Постановка проблеми. Розвиток високотехнологічних галузей є запору- 
кою досягнення будь-якою країною економічного зростання, що в свою чергу, 
впливає безпосередньо на якість товарів, які виробляються у країні, на зростан- 
ня інтелектуального потенціалу населення за рахунок доступу до нових видів 
інформаційних ресурсів, а також на зростання інвестиційної привабливості дер- 
жави. Однак, як із розвитком відносин будь-якого типу, ускладнюється та видо- 
змінюється і регулювання супутніх видів відносин. Так, поява нових перспек- 
тивних напрямків досліджень часто призводить до включення у бюджетне 
законодавство відповідних норм, які забезпечують їх державну підтримку. Але 
ще більш цікавим у цьому контексті видається питання акумулювання фінан- 
сових ресурсів, які і дають можливість фінансувати відповідні державні видат- 
ки. Тож перед державою постійно виникає завдання віднаходити такі джерела 
надходжень, які б могли максимально задовольнити потреби держави і суспіль- 
ства. Зважаючи на це, питання, які постають останнім часом перед багатьма 
країнами світу у сфері розширення податкової бази за рахунок досягнень у сфе- 
рі ІТ технологій, є дійсно перспективними та цікавими для наукового вивчення 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки питання правового ре- 
гулювання оподаткування доступу до Інтернет ресурсів є досить новим, можна 
навести лише авторів, які у межах досліджень щодо розширення податкової 
бази висловлювали певні думки з даного питання. До питання про перспек- 
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тивні напрямки удосконалення фінансової політики у своїх працях зверталися 
відомі вчені юристи Воронова Л.К., Воротіна Н.В., Музика-Стефанчук О.А., Нечай 
А.А., Орлюк О.П.,Чернадчук В.Д. та вчені економісти Василик О.Д., Гальчинський 
А.С., Луніна І.О., Бойко З.В., Юрій С.М. тощо. 

На сьогоднішній день питання оподаткування Інтернет ресурсів у різних 
країнах перебуває на початковому етапі, або ж вивчається з позицій оподатку- 
вання електронної комерції, а відтак наукові дослідження щодо правового регу- 
лювання цієї специфічної сфери суспільних відносин є недостатньо розвине- 
ними. Проте, зважаючи на глобалізаційні тенденції розвитку держав у всьому 
світі, а також на перманентне існування у держав завдання щодо виконання 
своєї фіскальної функції, дослідження правового аспекту встановлення податку 
на Інтернет-ресурси є цікавим і важливим як з наукової, так і з практичної 
точок зору. 

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання оподат- 
кування Інтернет-ресурсів, та визначення перспектив його запровадження  
в Україні зважаючи на євроінтеграційний вектор розвитку держави у контексті 
втілення у життя національної стратегії розвитку інтелектуального капіталу. 

Основні результати дослідження. У зв’язку із проведенням чергового 
етапу податкової реформи в Україні, з’явилися нові виклики щодо створення на 
державному рівні умов, які б забезпечили залучення інвестицій у економіку 
країни. Традиційно досить ефективним засобом залучення коштів від суб’єктів 
господарювання є податкові пільги. Однак, на противагу цьому для акумулю- 
вання більших обсягів коштів усередині країни, держави у складній політичній 
та економічній ситуації, як правило, застосовують методи підвищення фіскаль- 
ного навантаження на платників податків. Здійснення податкової політики у 
відповідності до потреб держави є тим засобом впливу на регулювання суспіль- 
них відносин, який може або забезпечити зростання у країні, або ж відтік 
значної частини фінансових ресурсів у тінь. Саме тому питання про запровад- 
ження нових податків на діяльність, яка з’являється у зв’язку із розвитком 
галузей високих технологій потребує суттєвого осмислення та виважених нау- 
ково-обґрунтованих підходів. 

Зважаючи на світові тенденції глобалізації, а також на підписання Україною 
Угоди про асоціацію з ЄС, важливим напрямком розвитку українського законо- 
давства неодмінно стане його повна гармонізація із законодавством ЄС. А тому, 
ініціатива щодо можливості запровадження у ЄС Інтернет-податку (або так зв. 
«Податку на Google»), анонсована єврокомісаром з цифрової економіки Гюнте- 
ром Оттінгерм є вкрай цікавою для України з огляду на необхідність впровад- 
ження відповідних норм у національне законодавство у майбутньому. Питання 
правового регулювання оподаткування Інтернет-ресурсів як раз і належить до 
тієї сфери дослідження, яка надасть змогу визначити чи кінцева мета — аку- 
мулювання більшої кількості фінансових ресурсів до бюджету зможе виправ- 
дати ті соціально-економічні наслідки, до яких призведе запровадження такого 
податку. 
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Тож, розглядаючи питання про збільшення надходжень до державної 
скарбниці згадаємо, що воно може забезпечуватись декількома основними 
способами, а саме: розширенням бази оподаткування, збільшенням фіскального 
навантаження на платників податків, створення умов пільгового оподаткуван- 
ня пріоритетних галузей, які забезпечать створення нових робочих місць та 
додаткових прибутків, а відтак, і збільшать надходження до бюджету.  

Зрозуміло, що логічним видається висновок, що у випадку закріплення  
у законі більшої кількості об’єктів оподаткування, надходження до бюджету 
можуть збільшитися. Орлюк О.П. наголошує на тому, що «при формуванні по- 
даткової системи держава завжди має враховувати податковий тиск, що чини- 
тиметься на платника податку»1. Це пояснюється тим, що надмірне податкове 
навантаження замість збільшення надходжень до публічних фондів коштів і 
розширення податкової бази, провокує вишукування суб’єктами оподаткування 
способів ухилення від сплати податкових платежів. Розмірковуючи про питання 
розширення податкової бази, варто враховувати рівень спроможності платни- 
ків податків сплачувати встановлювані на державному та місцевому рівні пла- 
тежі, стан платіжного балансу в країні, рівень інфляції, рівень безробіття та 
наявність інших факторів впливу на ефективність запровадження того чи ін- 
шого обов’язкового платежу (наприклад, військових дій). Тож, очевидно, що 
економічну обґрунтованість введення додаткових платежів потрібно моделю- 
вати для кожного податку окремо із врахуванням стану економіки в державі на 
конкретний момент часу. При цьому, якщо мова йде про такий специфічний вид 
податку як податок на Інтернет-ресурси, виникає додаткове запитання: які са- 
ме наслідки буде мати введення такого податку для зростання інтелектуаль- 
ного капіталу в країні? 

Вдосконалення засобів комунікації та передачі даних між країнами та кон- 
тинентами не лише стимулювало розвиток міжнародної та інвестиційної діяль- 
ності, але й призвело до формування нового підходу до ведення бізнесу2. Оче- 
видно, що розвиток новітніх технологій дозволяє по-новому підходити до вирі- 
шення завдань в усіх сферах суспільного життя, і особливо впливає на поси- 
лення конкурентоздатності виробників продукції на території конкретної дер- 
жави, продуктивність праці та створює умови для використання досягнень 
науково-технічного прогресу для формування економіки розвитку. 

Тож, деякі вчені відстоюють позицію, що важливою частиною правового 
забезпечення економіки знань (і відповідно розвитку інтелектуального капіта- 
лу — прим. авт.) є правові акти стосовно стимулювання та використання знань 
у сфері промисловості та інших сферах суспільної діяльності, що сьогодні част- 
ково реалізовано у законодавстві України, але не має комплексного характеру3. 

                                                           
1 Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк. — К.: Юрінком 

Інтер, 2010. — C. 383 
2 Сидоренко П.О. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток ринку праці // Інтелект 

ХХІ. — №1. — 2015. — С. 92–98. 
3 Україна у вимірі економіки знань / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. — К.: «Основа», 

2006. — С. 58. 
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У Стратегіїсталого розвитку «Україна — 2020», схваленій Указом Президента 
України№5/2015 від 12 січня 2015 року4 визначено чотири вектори руху, які 
плануються для реалізації до 2020 року. Одним із них є вектор розвитку, який 
передбачає забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних 
реформ розбудову сильної економіки з передовими інноваціями. Серед іншого 
для досягнення цієї мети  передбачається створення сприятливих умов для 
ведення господарської діяльності та прозорої податкової системи. Видається, 
що одним із головних елементів досягнення амбітної мети розвитку є сприяння 
освітньому та професійному вдосконаленню населення, адже наукові прогре- 
сивні досягнення є можливими у тій країні, яка зацікавлена та підтримує інте- 
лектуальні досягнення своїх науковців. Відтак, доступ до інформаційних ресур- 
сів та підвищення рівня інтелектуального розвитку населення має бути одним 
із основних завдань для кожної розвиненої держави. Сьогодні доступ до Інтер- 
нету є не тільки можливістю швидко отримати інформацію, на збір якої раніше 
йшли тижні, а то й місяці, але також і тим засобом, який дозволяє безкоштовно 
отримувати знання майже в усіх напрямках освітньої діяльності за рахунок 
значної кількості безоплатних навчальних ресурсів типу он-лайн університетів 
як «Coursera», «Udacity», «EDX» тощо. 

Тому запровадження оподаткування доступу до Інтернет-ресурсів здійснює 
прямий вплив на можливість людей отримувати такі знання і відповідно забез- 
печувати розвиток інтелектуального капіталу в країні. Отже, фактор нижчої 
доступності до Інтернет ресурсів може розглядатися  як негативний аспект за- 
провадження такого податку. 

Тож розглянемо приклади введення податку на Інтернет у різних країнах. 
Для кожного податку є характерною певна структура або ж правовий механізм, 
який включає такі обов’язкові елементи як об’єкт, суб’єкт, ставки податку5. 

Найяскравішим прикладом правового регулювання податку на Інтернет-
ресурси є законодавство США. Із збільшенням потреб місцевих бюджетів  
у додаткових коштах та розвитком Інтернету у багатьох штатах США виникло 
питання про можливість оподаткування доступу до Інтернету через встанов- 
лення податку для операторів Інтернет зв’язку. Однак, розвиток економіки  
у США пов’язують безпосередньо із новітніми досягненнями науки, а відтак 
доступність знань визначається запорукою для здійснення нових відкриттів та 
інновативного розвитку держави. Саме тому у 1998 році було на федеральному 
рівні було прийнято закон, який встановлював мораторій на стягнення податку 
на доступ до Інтернет-ресурсів (The  Internet Tax Freedom Act). Однак, зазна- 
чений мораторій мав тимчасовий характер і закінчувався у грудні 2014 року. 
Втім, зважаючи на важливість Інтернету для доступу до нових видів знань та 
інформації, і відповідно економічного зростання країни, Конгрес продовжив дію 

                                                           
4 Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого 

розвитку Україна — 2020» // Урядовий кур’єр. — 2015. —  № 6 
5 Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. — Т. III : Учение о налоге. — Х.: Легас, 

Право, 2005. — С. 139. 



Податок на Інтернетресурси 

О. О. Семчик 

 35 

цього мораторію до 01 жовтня 2015 року6. 
Як зазначалось вище, у ЄС висловлюються пропозиції щодо введення ново- 

го виду податку — так зв. «податку на Google», який передбачає сплату збору 
інтернет-компаніями із США у рамках створення єдиного цифрового ринку  
в Європі. Метою введення такого виду податку є захист прав інтелектуальної 
власності авторів матеріалів, підготовлених як новини, а також сприяння роз- 
витку інформаційних технологій у регіоні шляхом фінансування відповідних 
заходів за рахунок акумульованих від такого збору коштів. 

У Іспанії на законодавчому рівні шляхом внесення у жовтні 2014 року змін 
до ст. 32.2 закону про інтелектуальну власність, було встановлено так зв. «По- 
даток на Google», який сплачується за посилання на частину або повну версію 
матеріалів, що висвітлює новини7. У грудні 2012 року до Закону були внесені 
поправки, що мали на меті скасувати діючу систему зборів, яка передбачала 
обов’язкову компенсацію авторам коштів авторам і видавцям у випадку копію- 
вання об’єктів авторського права. На заміну такої системи внесені зміни встано- 
вили порядок здійснення таких компенсаційних  виплат за рахунок бюджетних 
коштів, що призвело до зниження обсягів таких виплат власникам об’єктів 
авторського права8. На думку іспанських дослідників цього питання, такий по- 
даток є спробою не стільки забезпечити захист прав інтелектуальної власності 
та забезпечити права її власників на справедливу компенсацію, але є відчай- 
душним заходом, спрямованим на компенсацію у втратах доходів видавців преси9.  

Звертаючись до податкового аспекту зазначеного питання приходимо до 
висновку, що за своєю природою цей платіж скоріше варто віднести до зборів,  
і він стягується у зв’язку із використанням певних матеріалів незалежно від 
надання згоди їх власником. Суб’єктом сплати такого платежу виступають 
суб’єкти господарювання, які акумулюють новинні матеріали на своїх он-лайн 
сервісах, відповідно об’єктом є відображення новин будь-якого обсягу, які 
висвітлюються на таких он-лайн ресурсах. Розмір збору складає 7% від доходів 
суб’єкта господарювання, отриманих у цій країні. Кошти від цього збору мають 
цільове спрямування і використовуються на фінансування ЗМІ у Іспанії. Не- 
сприятливим, хоча і очікуваним наслідком таких законодавчих змін стало за- 
криття сервісу Googlenews у Іспанії. Відповідно, негативним аспектом введення 
такого виду збору стало обмеження доступу до такого типу новинних ресурсів 

                                                           
6 John Thune and Ron Wyden. Ban Internet taxes for good. — 2015 // [Електронний ресурс] : 

http://www.usatoday.com/story/opinion/2015/02/11/internet-america-access-tax-freedom-

forever-act-column/23230561/ 
7 Ley N° 21/2014, de 4 de noviembre, por la quesemo dificael texto  refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 deabril, y la Ley 

1/2000, de 7 deenero, de Enjuiciamiento Civil // [Електронний ресурс] : http://www.wipo.int/ 

wipolex/en/details.jsp?id=15435 
8 Звіт Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (IIPA) 2015.Special 301: Іспанія 

— С. 128 // [Електронний ресурс] : http://www.iipa.com/rbc/2015/2015SPEC301SPAIN.pdf 
9 Raquel Xalabar der Plantada (Universitat Obertade Catalunya) A bill to amend the Spanish IP 

Law // http://kluwercopyrightblog.com/2014/07/10/a-bill-to-amend-the-spanish-ip-law/#private 
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іспанськими користувачами. Німеччина запровадила аналогічний «податок» 
у 2013 році. РФ також розглядає питання про запровадження схожої системи 
платежів.  

Ще один варіант «Податку на Google» розроблено у Великобританії, яка 
запроваджує його із 01 квітня 2015 року, він має назву спеціальний податок  
на прибуток (Diverted Profits Tax). Міністр фінансів Великобританії анонсував 
введення такого податку, зазначивши, що бюджетні показники розраховані  
з урахуванням надходжень від цього податку. Об’єктом такого податку є прибу- 
ток, отриманий у Великобританії, та виведений за межі країни, суб’єктами опо- 
даткування є транснаціональні технологічні корпорації та інші організації, річ- 
ний дохід яких складе більше 250 млн.фунтів стерлінгів, і ставка такого податку 
складає 25% від річного доходу суб’єкта (за загальним правилом податок на 
прибуток у Великобританії становить 21%). Метою введення такого податку 
у Великобританії визначена необхідність залишення частини доходів, які отри- 
мані у країні суб’єктами підприємницької діяльності, які уникають оподатку- 
вання у Великобританії за рахунок використання більш сприятливих податко- 
вих юрисдикцій. Кошти, додатково акумульовані від такого виду податку пла- 
нується використати на забезпечення кращого покриття широкосмугового 
мобільного зв’язку; забезпечення безкоштовного Wi-Fi покриття в публічних 
бібліотеках; і збільшення швидкості широкосмугового Інтернету до мінімум 
100 мегабіт в секунду10. 

В Угорщині було розроблено законопроект про внесення змін до подат- 
кового законодавства, які передбачали б справляння спеціального податкового 
платежу за використання Інтернет-трафіку. Його планували запровадити як 
розширення податку на використання телефонного зв’язку. Об’єктом оподатку- 
вання пропонувалося визначити 1 гігабайт трафіку, суб’єктами оподаткуван- 
ня — Інтернет провайдерів, і встановити ставку податку або у розмірі 150 
угорських форинтів (62 цента) за 1 гігабайт або у розмірі 700 форинтів (2 дол. 
89 центів) на місяць. Однак, зазначений проект знайшов суттєвий супротив у 
населення, зважаючи на аргументацію про контрольованість у такому випадку 
веб-контенту та отримання урядом можливості слідкувати за використанням 
Інтернету споживачами. На сьогодні Прем’єр-міністр Віктор Орбан оголосив 
рішення щодо відміни ініціативи введення такого податку11 [11]. 

Насамкінець, варто зауважити, що ідея запровадження податку за викорис- 
тання Інтернет-ресурсів підтримується також і на міжнародному рівні, зокрема 
Європейська асоціація операторів зв’язку (ETNO) ще у 2012 році надала Між- 
народному союзу електрозв’язку (ITU) свої пропозиції щодо введення плати за 
користування Інтернетом. Платниками мали б виступити суб’єкти господа- 

                                                           
10 Diverted Profits Tax — Guidance 10 December 2014. — 50 р. // Офіційний сайт Уряду 

Великобританії [Електронний ресурс] : https://www.gov.uk/government/uploads/system/ 

uploads/attachment_data/file/385264/technical_note_measure_2148.pdf 
11 Andrew Byrne. Hungary abandons controversial internet tax plan // Financial Times. — 

October 31, 2014 [Електронний ресурс] : http://www.ft.com/cms/s/0/e847f75e-60e2-11e4-

894b-00144feabdc0.html#ixzz3IHVFwala 
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рювання — власники Інтернет-ресурсів. Така ініціатива було аргументована 
суттєвим навантаженням, яке створюється за рахунок трафіку від використан- 
ня споживачами їхніх Інтернет-ресурсів. Зібрані кошти мали б забезпечити 
фінансування розбудови та розвитку інфраструктури для створення провайде- 
рами умов для більш якісного надання послуг у сфері користування Інтернет-
ресурсами.  

Висновки. Зважаючи на вищевикладене, на сьогодні практика запровад- 
ження у світі податків, пов’язаних із Інтернетом, свідчить про існування трьох 
видів платежів. Перший пов’язаний із обкладанням податком доступу до мережі 
Інтернет, другий — із спробою прив’язати захист прав інтелектуальної власно- 
сті до обкладання податком Інтернет контенту, і третій — із підвищенням 
податку на прибуток підприємств, які отримують значні доходи у країні, де 
здійснюють діяльність, але за рахунок використання схем оптимізації подат- 
кового навантаження, законним способом суттєво знижують свої податкові 
зобов’язання.  

У якості позитивного наслідку введення податку можна назвати те, що він 
дозволить акумулювати додаткові надходження і, таким чином, створити умо- 
ви для розвитку єдиного цифрового ринку. До негативних наслідків введення 
такого виду податку можна віднести ризики обмеження прав і свобод людини 
на вільний доступ до інформації; ризики удорожчання послуг, які надаються 
Інтернет-компаніями і, відповідно, збільшення плати за доступ до Інтернету, та 
як наслідок унеможливлення для певної категорії користувачів оплачувати 
доступ до інформації. 

З позиції впровадження національної стратегії розвитку інтелектуального 
капіталу в Україні, незважаючи на суттєву потребу у віднаходженні нових 
джерел надходжень для покриття державних витрат, оподаткування Інтернет-
ресурсів видається недоцільним з огляду на обмеження цією законодавчою 
дією основних прав і свобод, закріплених як на рівні Основних законів усіх 
розвинених країн світу, так і на рівні Міжнародних нормативно-правових доку- 
ментів, зокрема Декларацій про права людини. 

 
 

НАЛОГ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

О. А. Семчик  
В статье рассмотрены примеры внедрения налога на Интернет-ресурсы в раз- 

ных странах мира (США, Великобритании, Испании, Германии, Венгрии) учитывая 
евроинтеграционный вектор внешней политики Украины. Исследованы виды 
такого налога в разных странах. Налогообложение Интернет-ресурсов в разных 
странах предусматривает: 1. обложение налогом доступа к сети Интернет; 2. уста- 
новление сбора за использование Интернет контента; 3. установление специально- 
го налога на прибыль предприятий, связанных с интернет-технологиями. Сделан 
вывод, что с позиции внедрения национальной стратегии развития интеллекту- 
ального капитала в Украине, налогообложение Интернет-ресурсов является 
нецелесообразным ввиду ограничения этой законодательной инициативой основ- 
ных прав и свобод человека на свободный доступ к информации. 
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INTERNET TAX IN THE CONTEXT OF NATIONAL POLICY  
OF INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT 

O. Semchyk 
Taking into account the European integration policy of Ukraine, the author analyzed 

the experience of the UK, Spain, Germany, Hungary, and the US in implementation of 
Internet taxes. Main types of the above —mentioned tax that are used in different 
countries are specified in this research. The taxation of Internet resources in different 
countries includes the following: (1) taxation of the Internet access; (2) taxation of the 
Internet content usage; (3) implementation of income tax for companies involved in or 
related with Internet technologies. The author arrived at the conclusion that within the 
implementation of the national strategy on development of intellectual capital in Ukraine 
taxation of the Internet resources is not advisable because this legislative initiative 
restricts fundamental rights and freedoms, namely, free access to information. 

Key words: Internet tax, intellectual capital, national strategy on development. 
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У статті досліджено особливості звільнення керівників юридичних осіб на 
підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. Визначено основні проблеми, які виникають 
при застосуванні додаткової підстави звільнення, передбаченої зазначеною стат- 
тею КЗпП України. Запропоновано шляхи вдосконалення діючого законодавства з 
метою уникнення проблем при практичному застосуванні норм  п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП 
України. 

Ключові слова: вихідна допомога, звільнення, керівник, трудовий договір, 
посадова особа, припинення повноважень, юридичні особи. 

 

Економічна ситуація в Україні та загалом та у світі зокрема, вимагає сьо- 
годні залучення інвестицій, які допомагають країні запобігати кризовому стану 
економіки та досягти нового рівня економічного розвитку. У переважній біль- 
шості сучасних країн, сприяння інвестуванню в економіку здійснюється пере- 
важно через залучення коштів дрібних інвесторів.  Однак, кожен інвестор, який 
вкладає власні кошти, прагне бути впевненим у їх захищеності та ефективному 
використанні, що у свою чергу пов'язано із наданням йому можливостей щодо 
здійснення управління та контролю за господарською діяльністю підприєм- 
ства, де він є акціонером (учасником). 

У юридичній літературі дослідженням питань припинення трудових відно- 
син з керівником господарського товариства присвячені праці багатьох вчених 
серед яких: В. С. Венедиктов, К. М. Гусов, А. П. Денисенко, В. О. Забудський, Р. З. Лів- 
шиц, Д. В. Могила, С. М. Прилипко, В. І. Прокопенко, А. М. Слюсар, С. О. Турчин,  
В. І. Щербина, О. С. Щукін та ін. Проте незважаючи на вагомий внесок зазначених 
вчених, питання припинення трудових відносин з керівниками залишаються не 
достатньо врегульованими і тому потребують більш ґрунтовного наукового 
дослідження. 

13 травня 2014 року прийнято Закон України «Про внесення змін в деякі 
законодавчі акти України щодо захисту прав інвесторів» (далі — Закон), який 
набрав чинності 1 червня 2014 року. Зазначеним законом ч. 1 ст. 41 КЗпП 
України доповнено пунктом 5, яким встановлено додаткові підстави розірвання 
трудового договору з ініціативи роботодавця шляхом припинення повнова- 
жень посадової особи, забезпечивши можливість розірвання трудового догово- 
ру без наведення у розпорядчих документах власника або уповноваженого ним 
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органу та трудовій книжці працівника причин, які викликали необхідність при- 
пинення повноважень посадової особи.  

Відповідні зміни були також внесені до ст. 99 ЦК України, відтепер повно- 
важення члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені. 
Разом з тим, незважаючи на спробу, шляхом прийняття даного закону, знайти 
одноманітне вирішення проблеми звільнення керівника підприємства за рі- 
шенням власника, залишається чимало проблем при застосуванні даної норми 
як підстави припинення трудового договору. 

Найперша проблема, яка виникає при застосуванні п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП 
України стосується розуміння терміну “посадова особа”. У чинному трудовому 
законодавстві України праці визначення даного поняття взагалі відсутнє. Крім 
того, Державна інспекція України з питань праці у роз’яснені від 24.07.2014 
року зазначила, що перелік посадових осіб, з якими може бути припинений 
трудовий договір на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України та обмеження щодо 
застосування цього положення в залежності від виду трудового договору 
(строковий чи безстроковий), законодавством не передбачено. Однак, на нашу 
думку, такий підхід є не зовсім виправданим. 

Провівши системний аналіз норм закону, яким було внесено відповідні змі- 
ни та порівнявши його з ідеєю законодавця, яка закладалася при прийнятті, 
можна дійти до висновку, що термін “посадові особи” вжито в значенні керів- 
ників суб’єктів господарювання — господарських товариств (ч. 2 ст. 89 Госпо- 
дарського кодексу України, ст. 2 Закону України “Про акціонерні товариства”,  
ч. 2 ст. 23 Закону України “Про господарські товариства”). 

Відповідно до ч. 2. ст. 89 ЦК України, посадовими особами господарського това- 
риства є голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у 
разі створення ради товариства (спостережної ради) — голова і члени цієї ради. 

Однак закріплення поняття “посадові особи” в даному контексті у КЗпП 
України відсутнє, а тому є спірним, особливо, якщо враховувати наявне за змістом 
поняття “посадові особи”, яке міститься в Законі України “Про державну службу”. 

Таким чином, враховуючи відсутність визначення поняття “посадові особи” 
для цілей застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, виникають проблеми 
розширеного тлумачення цього терміну, в тому числі, шляхом його прирівню- 
вання до поняття “посадові особи”, що, у свою чергу, створює можливості для 
поширення зазначених норм на широке коло працівників. 

Варто погодитись з думкою В. О. Забудського, який вказує, що застосування 
поняття “посадові особи” в такому широкому розумінні не було метою в за- 
конодавця при прийнятті Закону, і колізія зрештою має бути вирішена на ко- 
ристь вузького трактування (в значені ч. 2 ст. 89 ГК України). Таке рішення мо- 
же бути реалізовано або шляхом внесення відповідних уточнень до КЗпП Укра- 
їни, або через судову практику. Однак, в останньому випадку доведеться спочат- 
ку подолати тривалий період невизначеності і суперечливого правозастосування1. 

                                                           
1 Забудський В. Припинення повноважень посадових осіб та посилення їх відповідальність за 

шкоду, завдану підприємств / В. Забудський // Кадровик України. — 2014. — № 7. — С. 42–47. 



Проблемні аспекти практики застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України 

Є. В. Краснов 

 41 

Тому, на нашу думку, дану додаткову підставу припинення трудового дого- 
вору доцільно застосовувати саме до керівників господарських товариств, оскіль- 
ки керівник, крім того, що являється найманим працівником, одночасно висту- 
пає виконавчим органом господарського товариства, та є єдиної категорією 
працівників, які призначаються та, відповідно оформлюють трудові відносини з 
товариством, на підставі рішення засновників. З рештою ж працівників трудо- 
вий договір укладає саме керівник та видає наказ про їх прийняття на роботу, 
тому звільнені вони можуть бути на підставі рішення органу, який прийняв їх 
на роботу в порядку та з урахуванням гарантій, які передбачені законодавством 
про працю. Отже, на нашу думку, коло суб’єктів трудових правовідносин, до 
яких може застосовувати додаткова підстава звільнення, яка передбачена п. 5  
ч. 1 ст. 41 КЗпП України, слід обмежити виключно керівниками. 

Невизначеність поняття “посадові особи” викликає також проблему в яких 
випадках підставою для припинення трудового договору з посадовою особою 
має вважатися п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України та виплачуватися вихідна допомога у 
розмірі не менше 6-місячного середнього заробітку, а коли застосовуються інші 
підстави припинення трудового договору та передбачають виплату вихідної 
допомоги в іншому розмірі. 

Для вирішення цієї суперечності необхідно їх характеризувати виходячи з 
ідеї прийняття закону, про що йшлося вище. Так, Законом було надано можли- 
вість власникам захистити свої інтереси від недбалих дій членів органів управ- 
ління шляхом їх звільнення в будь-який момент без необхідності обґрунтову- 
вати причини такого звільнення. 

Разом з тим, з метою дотримання захисту прав та інтересів працівника, 
законодавець з метою уникнення зловживання наданою можливістю необґрун- 
тованого звільнення посадових осіб, встановив норму про виплату вихідної до- 
помоги в розмірі не менше 6-місячного середнього заробітку.  

Очевидно, що вихідна допомога у вказаному розмірі повинна виплачува- 
тися саме при звільненні посадової особи на підставі одного суб’єктивного 
волевиявлення власника або уповноваженого ним органу, та при відсутності 
інших підстав для припинення трудового договору, визначених законодав- 
ством. Коли повноваження посадової особи припиняються на інших підставах, 
передбачених КЗпП України (наприклад, за власним бажанням особи, у зв'язку 
із закінченням строку повноважень, у зв’язку з ліквідацією підприємства і т.д.), 
наслідки у вигляді сплати вихідної допомоги у розмірі не менше 6-місячного 
заробітку наступати не повинні. 

Спірним є питання про застосування підстави припинення трудового дого- 
вору, яка передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України до посадових осіб органів 
державної влади, підприємств, установ та організацій, що перебувають у дер- 
жавній власності. 

Як зазначалось вище, припинення трудового договору з посадовою особи 
на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України залежить від суб’єктивної волі власника. 
У трудових відносинах з посадовими особами органів державної влади, підпри- 
ємств, установ та організацій, що перебувають у державній власності власни- 



Міждисциплінарні гуманітарні студії 

Серія: Правничі науки. 2015. Вип. 2 

 42 

ком виступає держава, яка за своє природою є правовою фікцією, тобто їй з 
метою захисту законних приватних, суспільних і державних інтересів свідомо 
приписується, якою особа, предмет або явище насправді не володіє. Таким чином,  
в даному випадку не може проявлятись суб’єктивне волевиявлення власника і 
відповідно зазначена категорія посадових осіб повинна звільнятись на підстава, 
які передбачені КЗпП України, за винятком п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. 

До того ж така редакція норми у випадку звільнення посадових осіб органів 
державної влади, підприємств, установ та організацій, що перебувають у дер- 
жавній власності покладає тягар виплати вихідної допомоги у розмірі піврічної 
заробітною плати особи, що звільняється на державний бюджет. Тому у такої 
категорії посадових осіб виникають підстави для зміни формулювання причин 
звільнення на п. 5 ч. 1 ст.41 КЗпП України та стягнення по суті з держави ви- 
хідної допомоги в розмірі 6-місячного середнього заробітку. Вважаємо, що рі- 
шення уповноважених органів про припинення повноважень посадових осіб 
обов'язково повинні містити посилання на відповідну підставу і бути підкріп- 
лені документами, що підтверджують цю підставу (наприклад — заявою поса- 
дової особи про звільнення за власним бажанням), що дозволить уникнути  
безпідставної зміни формулювання причин звільнення на п. 5 ч. 1 ст.41 КЗпП 
України та запобігти значним витратам з державного бюджету на виплату ви- 
хідної допомоги. 

Такі висновки також підтверджуються судовою практикою щодо застосу- 
вання на п. 5 ч. 1 ст.41 КЗпП України. Одеський окружний адміністративний суд 
постановою від 19 січня 2015 р. у справі №815/4614/14а позовом до Державної 
екологічної інспекції України про визнання протиправними та скасування на- 
казів, поновлення на посаді.  

Наказом Державної екологічної інспекції України від 18 липня 2014 р.  
№ 217-о про звільнення позивача було звільнено 21 липня 2014 року з посади 
першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Північно-За- 
хідного регіону Чорного моря — першого заступника Головного державного 
інспектора з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря 
Державної екологічної інспекції України відповідно до п. 5 ст. 41 КЗпП України, 
припинення повноважень посадових осіб. 

Суд зазначив, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП крім підстав, перед- 
бачених ст. 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповно- 
важеного ним органу може бути розірваний також у випадку припинення 
повноважень посадових осіб. 

Тобто, обов'язковою умовою для застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, 
як підстави для звільнення, є встановлення юридичного факту (настання події/ 
тощо) — припинення повноважень посадових осіб. 

При цьому суд зазначив, що посилання відповідача у запереченнях проти 
позову на те, що внесені зміни до ст. 41 КЗпП України, яка доповнена новою 
додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних 
умов — припинення повноважень посадових осіб, забезпечено можливість 
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розірвання трудового договору без наведення у розпорядчих документах влас- 
ника або уповноваженого ним органу та трудовій книжці працівника причин, 
що безпосередньо зумовили припинення повноважень посадової особи, — не 
спростовують висновків суду про обов'язковість у даному випадку встановлен- 
ня юридичного факту (настання події/тощо) — припинення повноважень поса- 
дових осіб. 

Проте, будь-яких доводів щодо припинення повноважень позивача як по- 
садової особи ні в оскарженому наказі Державної екологічної інспекції України 
від 18 липня 2014 р. № 217-о про звільнення, яким позивача звільнено від- 
повідно до пункту 5 статті 41 КЗпП України, ні у письмових запереченнях проти 
позову — відповідачем не наведено та/або доказів на доведення припинення 
повноважень позивача як посадової особи — суду не надано 

За результатами розгляду справ суд дійшов до висновків про те, що наказ 
від 18 липня 2014 р. № 217-о про звільнення, який прийнятий відповідачем — 
Державною екологічною інспекцією України необґрунтовано, тобто без ураху- 
вання усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; непропорцій- 
но, зокрема без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятли- 
вими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення 
яких спрямоване це рішення; без урахування права особи на участь у процесі 
прийняття рішення, тому він, та відповідно, наказ Державної екологічної ін- 
спекції Північно-Західного регіону Чорного моря від 21 липня 2014 р. № 162-о 
про звільнення є протиправними та підлягає скасуванню. 

Із вищевикладеного можна зробити висновок, що п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП було б 
доцільніше викласти в редакції, яка виключає двозначні трактування, вказавши 
обов’язково при цьому також форму власності підприємства, на керівників 
якого може поширюватись така додаткова підстава звільнення. Наприклад: 
“Прийняття уповноваженим органом господарського товариства рішення про 
припинення повноважень одноособового виконавчого органу або осіб, які вхо- 
дять до складу колегіального виконавчого органу господарського товариства 
за відсутності інших підстав припинення трудового договору, передбачених 
цим Кодексом”. 
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Ключевые слова: выходное пособие, увольнения, руководитель, трудовой 
договор, должностное лицо, прекращения полномочий, юридические лица. 
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THE PECULIARITIES OF APPLICATION OF ITEM  
5 p.1 art. 41 OF THE LABOR CODE OF UKRAINE  

AT DISMISSAL OF OFFICIALS OF PUBLIC AUTHORITIES. 
Y. Krasnov 

The given articleinvestigates the dismissal peculiarities of officials of public authori- 
ties onthe grounds of item 5 p.1 by Art. 41 of the Labor Code of Ukraine. The main- 
problems arising at application of the additional grounds of dismissal aredefined by the 
provision of specified article of the Labor Code of Ukraine. Themeans of improvement of 
current legislation in order to avoid problems atpractical application of standards of item 
5 p.1 Art. 41 of the Labor Code ofUkraine are offered.  

Keywords: dismissal, Head,employment contract, dismissal, Head, employment 
contract, the officialtermination of powers. 
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Актуальність теми. Починаючи з 2014 року Україна здійснює заходи, щодо 
децентралізації влади, що є сучасною формою розвитку демократії у світі. 
Запровадження в Україні інституту медіації є одним із заходів децентралізації 
державної влади, який надає громадянам реальну можливість обирати інші не 
судові засоби для вирішення їх спорів при збереженні судової системи як 
основного механізму вирішення спорів в суспільстві, активізувати громадян 
України на задоволення  потреб та інтересів, звузити сферу впливу держави на 
суспільство, замінити цей вплив механізмами саморегуляції, виробленими са- 
им суспільством, зменшити навантаження на суди та витрати держави і плат- 
ників податків на утримання судової системи1. 

Медіація — це структуровані переговори, в яких сторони намагаються са- 
мостійно, на добровільній основі, досягти згоди за допомогою третьої незалеж- 
ної сторони — медіатора. В медіації використовуються інноваційні технології 
переговорів, які націлені на прийняття креативних рішень сторонами, і не кон- 
центруються тільки на їх правових та інших позиціях, максимально задоволь- 
няючи реальні інтереси та потреби всіх сторін. Важливим є те, що сторони самі 
знаходять шлях вирішення спору, а медіатор тільки організовує процес пере- 
говорів, знімає емоційне напруження, перефокусовує увагу сторін з позицій на 
інтереси, знімає  психологічні, структурні  та інші бар’єри, які перешкоджають 
прийняттю спільного рішення сторонами, сприяє налагодженню діалогу та 
встановленню партнерських відносин між сторонами2. 

                                                           
1 Скрипнюк О.В. Децентралізація влади як фактор забезпечення стабільності конститу- 

ційного ладу: питання теорії і практики [Електронний ресурс] / О. Скрипнюк. Режим доступу: 

http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=E3D0F7338B17ADA5C5564ACFAF68F3B

B?id=251115 
2 Fuller L. Mediation--its forms and functions // S. Cal. L. Rev. — 1970. — Т. 44. — С. 305–339. 
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У порівнянні з судовим або третейським процесом, де рішення приймаю- 
ться суддею або третейським суддею, медіація має суттєві переваги, а саме: 
економія часу та коштів, мінімум формальних чинників та впливу держави, до- 
сягнення виключно самими сторонами взаємоприйнятного рішення, добровіль- 
ність і неупередженість процедури, велика ймовірність добровільного виконан- 
ня сторонами домовленостей, збереження партнерських взаємовідносин між 
сторонами. Завдяки застосуванню процедури медіації  створюється реальна 
можливість розвантаження судів і підвищення ефективності системи право- 
суддя в цілому.  

Медіація є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів у 
розвинених країнах світу. Медіація отримала значного розвитку в країнах Євро- 
пейського Союзу, Австралії, США3 та активно розвивається на території країн 
пострадянського простору4.  

Наразі, в Україні процедура медіації не регламентована на законодавчому 
рівні, що значно ускладнює її застосування на практиці. Цей Закон спрямований 
на створення законодавчого підґрунтя для успішного розвитку медіації як 
правового і соціального інституту в Україні.  

Сьогодні очевидною є необхідність імплементації міжнародних та 

європейських стандартів щодо медіації. 

У 2014 році Україна підписала Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом. 
Згідно зі статтею 1 Угоди Україна і ЄС мають посилювати співпрацю в сфері 
правосуддя, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та 
поваги до прав людини і основоположних свобод. Країни Європейського Союзу 
погодилися, що забезпечення верховенства права та кращого доступу до 
правосуддя повинно включати доступ як до судових, так і до позасудових 
методів врегулювання спорів. Європейська Рада на своєму засіданні в Тампере 
15.10.1999 р. закликала держави-члени до запровадження альтернативних 
позасудових процедур, серед яких медіація є основним методом. Задля цього  
в 2008 році Європейським Союзом було прийнято Директиву 2008/52/EC 
Європейського Парламенту та Ради з певних аспектів медіації у цивільних та 
комерційних справах, та низку рекомендацій та керівних принципів5. 

                                                           
3 Кисельова Т.С. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у зарубіжних 

країнах // Право України. — 2011. — №.11–12. — С. 225–236. 
4 Алдабергенова А. И. К вопросу о развитии института медиации в Республике Казахстан 

и Российской Федерации // Проблемы права. — 2012. — №. 2. — С. 165–167; Давыденко Д. Л. 

Риски для развития примирительной практики в России // Третейский суд. — 2007. — №. 4. 

— С. 122–127 ; Кочкурова К. С. и др. Примирительные процедуры в арбитражном процессе: 

проблемы и перспективы // Арбитражный и гражданский процесс. — 2010. — №. 3. — С. 34–

39; Здрок О. Н. Примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве: понятие, клас- 

сификация, тенденции развития (на примере Республики Беларусь) // Вестник гражданского 

процесса. — 2012. — №. 1. — С. 180–223. 
5 Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 “On 

certain aspects of mediation in civil and commercial matters” [Електронний ресурс] — Режим доступу: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:En:PDF  
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Директива 2008/52/EC поширюється на міжнародні спори, але відповідно 
до п. 8 Преамбули «ніщо не повинно заважати застосовувати ці положення 
також у внутрішніх медіаційних процесах». Підписання Україною Угоди про 
Асоціацію з Європейським Союзом надає Україні унікальну можливість для 
запровадження європейського досвіду медіації і приєднання до європейської 
спільноти медіаторів.  

Крім Директиви 2008/52/EC існує низка міжнародно-правових актів та 
актів рекомендаційного характеру, норми яких доцільно імплементувати Зако- 
ном «Про медіацію». Зокрема, це Модельний Закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну 
примирну процедуру 2002 р.6, який був взятий за основу для національного 
законодавства щодо медіації 26 країнами світу, та «Принципи для організацій, 
які забезпечують проведення медіації», які були створені в 2002 році світовими 
лідерами в сфері медіації і відтворюють найкращу світову практику в цій галузі7. 

В Законі України «Про медіацію» обов’язково повинні знайти своє відобра- 
ження наступні норми європейського законодавства про медіацію, а саме такі 
статті міжнародно-правових актів: 

- Статті 1 та 3, а також пункти 8, 12 та 13 Преамбули Директиви 2008/52/EC 
з певних аспектів медіації у цивільних та комерційних справах 

- Статті 4, 6(3), 8 та 11 Модельний Закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну при- 
мирну процедуру 2002 р. 

- Статті 4, 5, 6, 8 та 9 Директиви 2008/52/EC з певних аспектів медіації  
у цивільних та комерційних справах. 

Як повинен виглядати Закон України «Про медіацію»?  
Загальна характеристика і основні положення Закону. 
Метою законопроекту є запровадження на законодавчому рівні інституту 

медіації в Україні шляхом імплементації кращих європейських та світових стан- 
дартів медіації. Основним завданням зазначеного проекту Закону є визначення 
правових основ надання послуг медіації на професійних засадах, поширення 
практики мирного вирішення спорів несудовими методами та забезпечення 
збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою. 

Зареєстрований нещодавно народним депутатом А. М. Кісельовим (посв. 
№ 176) проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо введення процедури медіації)» свідчить про те, що, з одного боку, дер- 
жава повертається обличчям до альтернативних позасудових способів вирішен- 
ня спорів, а, з іншого боку, існує нерозуміння сутності і цінності медіації. 
Вважаємо, що без загального нормативного акту (Закону «Про медіацію»), який 
би створив підґрунтя для розвитку інституту медіації в Україні, прийняття 
законодавчих актів щодо медіації в окремих сферах, таких як податкові 
відносини, кримінальне провадження, тощо, є недоцільним. 

                                                           
6 UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002), http://www. 

uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html  
7Principles for ADR Provider Organizations [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.cpradr.org/RulesCaseServices/CPRRules/PrinciplesforADRProviderOrganizations.aspx 
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В якості такої основи, Закон «Про медіацію» повинен давати  визначення 
термінів «медіація» та «медіатор», визначити принципи медіації, правові засади 
проведення процедури медіації, умови набуття статусу медіатора, особливості 
проведення процедури медіації під час судового або третейського розгляду, 
механізми контролю за якістю надання послуг медіації, та засади державної 
політики в сфері медіації.  

Відповідно до міжнародно-правових актів та сучасної політики України 
націленої на децентралізацію державної влади, цей Закон повинен будуватися 
на принципі мінімального втручання держави у регулювання інституту медіа- 
ції. Надмірне державно-правове регулювання може звести нанівець всі пере- 
ваги медіації як ефективного процесу вирішення спорів в зв’язку з тим, що ре- 
зультат медіації безпосередньо залежить від добровільної та усвідомленої 
участі сторін у процесі медіації. Крім того, ринок послуг медіації розвивається 
тільки за умови вільної конкуренції серед надавачів  цих послуг, тому цей Закон 
повинен запроваджувати принципи добровільної участі, рівності, активності  
і самовизначення сторін медіації, та забезпечує свободу медіатора у виборі 
методів проведення медіації.  

Разом з тим, держава має встановити необхідні положення та стандарти, які 
гарантують дотримання публічних інтересів в сфері медіації. Зокрема, законом 
повинно бути передбачено обмеження сфери застосування медіації положен- 
ням, що медіація не може бути застосована у справах (провадженнях), за якими 
сторони не можуть укласти мирову угоду, або угоду про примирення згідно з 
чинним законодавством України. Так, наприклад, за цим положенням медіація 
не може проводитись в провадженні щодо тяжких злочинів та щодо уповно- 
важеної особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за 
ст. 469 Кримінального процесуального кодексу України.  

Крім того, закон повинен надавати гарантії збереження доступу до суду 
громадянам, які вдаватимуться до медіації та вводити наступні обмеження: за- 
соби і методи проведення медіації, які обирає медіатор не повинні суперечити 
чинному законодавству України; угода за результатами медіації не повинна 
містити положень, які суперечать законодавству України, інтересам держави та 
суспільства, його моральним засадам, та іншим вимогам законодавства . 

Дуже важливим є питання контролю за якістю послуг, які надаються медіа- 
торами населенню. Держава повинна встановлювати чіткі вимоги щодо отри- 
мання статусу медіатора фізичними особами — вік, освіта та кількість годин 
професійного навчання. Однак, наявність юридичної освіти для медіатора не  
є обов’язковою, так як закон має заборонити медіаторові надавати будь-які 
юридичні консультації сторонам.  

Краща світова практика, та практика імплементації Директиви 2008/52/EC, 
свідчить, що найефективнішим є покладення функцій контролю за діяльністю 
медіаторів на професійні організації медіаторів (організації, що забезпечують 
проведення медіації; об’єднання медіаторів). Держава, в свою чергу, контролює 
діяльність цих організацій. Тому цій закон повинен закріплювати достатньо 
жорсткі вимоги щодо організацій, які забезпечують проведення медіації та 
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об’єднань медіаторів, зокрема щодо створення дієвих механізмів оскарження 
дій або бездіяльності медіаторів в конкретних справах; відповідальності медіа- 
торів; необхідності створення та дотримання добровільних кодексів етики 
медіаторами, оприлюднення інформації для широкого доступу громадян, тощо. 

У відношеннях інституту медіації та судової системи закон повинен  вихо- 
дити з принципу органічного «вбудовування» медіації в існуючу правову систе- 
му. Інститут медіації доповнює (а не змінює) чинні правові інститути такі як 
мирова угода в цивільному та господарському процесах, примирення в адміні- 
стративному судочинстві та кримінальному процесі, тощо. В справі популяри- 
зації медіації як ефективного механізму вирішення спорів суди можуть відігра- 
вати значну роль, але введення обов’язкової медіації, навіть по вузьких кате- 
горіях справ, як пропонувалось попередніми законопроектами, є на первинному 
етапі розвитку медіації передчасним. На сьогодні введення обов'язкової медіа- 
ції в Україні вимагає законодавчих змін на конституційному рівні у зв'язку  
з Рішенням Конституційного суду про тлумачення статті 124 Конституції від  
9 липня 2002 року, справа № 1–2/2002 № 15-рп/2. Крім того, введення 
обов'язкової медіації в судах потребуватиме додаткових фінансових витрат з 
державного бюджету, наприклад, на забезпечення адміністрування медіації су- 
довим персоналом, надання безкоштовної юридичної допомоги в процесі медіа- 
ції для малозабезпечених категорій населення, розробку і впровадження меха- 
нізмів контролю за діяльністю судових медіаторів, тощо. Тому, пропонується, 
щоб закон відтворював текст статті 5 Директиви 2008/52/EC і запровадив 
модель добровільної присудової медіації, де суд має право рекомендувати 
медіацію сторонам, а сторони можуть відмовитися від цього.  

Крім того, закон повинен виходити з необхідності відмовитися від поло- 
жень, якими попередні проекти закону «Про медіацію» вводили додаткову ка- 
тегорію «уповноважених» медіаторів. Уповноважені медіатори наділялися ци- 
ми законопроектами додатковими правами в порівнянні з іншими медіаторами 
(зокрема, виключним правом проводити медіації за ініціативою суду і держав- 
них органів), і мали окрему систему акредитації та контролю якості надання 
послуг медіації. У зв'язку з тим, що на даному етапі обов'язкова медіація в судах 
недоцільна, введення категорії уповноважених медіаторів для роботи в судах 
не має сенсу. Введення аналогічного інституту професійних медіаторів в Росій-
ській Федерації критикується світовим співтовариством, зокрема, через обме- 
ження добровільного вибору сторонами спору медіатора для вирішення їх 
спору; можливості монополізації ринку медіаційних послуг; можливості зловжи- 
вань при проходженні кандидатами державної акредитації на право отримання 
статусу професійного медіатора 8. 

 
Стан нормативно-правового регулювання інституту медіації 

Наразі, в Україні процедури медіації не регламентовані на законодавчому 
рівні.  

                                                           
8 Hendley K. What if you build it and no one comes? The introduction of mediation to Russia // 

Cardozo Journal of Conflict Resolution. — 2013. — T. 14. —727–758. 
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Про необхідність законодавчого врегулювання та застосування медіації  
в Україні вказують наступні документи:  

1) Міжнародна Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, виз- 
нання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та 
заходів захисту дітей (від 19.10.1996 р., ратифікована Україною — 14.09.2006 р.; 
набрала чинності — з 01.02.2008 р.); 

2) Укази Президента України:  
- від 24 травня 2011 р. № 597/2011 «Про Концепцію розвитку кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Україні»;  
- від 13.04.2011 р. №468/2011 «Річна Національна програма співробітництва 

Україна — НАТО на 2011 рік»; 
- від 08.04.2008 р. № 311/2008 «Про рішення Ради національної безпеки  

і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи 
кримінальної юстиції та правоохоронних органів»;  

- від 05.05.2008 р. № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав 
і законних інтересів дітей»;  

- від 10.05.2006 р. № 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва 
для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до Європейських 
стандартів»;  

- від 11.06.1998 р. № 615/98 «Про затвердження Стратегії інтеграції України 
до Європейського Союзу». 

3) Постанови Пленуму Верховного Суду України:  
- від 16 квітня 2004 р. № 5  «Про практику застосування судами України 

законодавства у справах про злочини неповнолітніх»;                          
- від 2 липня 2004 р. № 13 «Про практику застосування судами законо- 

давства, яким передбачені права потерпілих від злочинів»;  
- від 15 травня 2006 р. № 2 «Про практику розгляду судами справ про 

застосування примусових заходів виховного характеру». 
4) Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо поліпшення превентив- 

ного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед 
неповнолітніх», №1/9-632 від 11.09.2009 р. 

Прийняття Закону потребуватиме внесення змін та доповнень до інших 
законодавчих актів України, оскільки відповідно до положень проекту Закону 
медіація поширюється на цивільні, господарські, адміністративні, трудові, сі- 
мейні спори, а також кримінальні справи. Тому для визначення  особливостей 
застосування процедури медіації в окремих категоріях справ законом необхідно 
буде внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Госпо- 
дарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Ци- 
вільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочин- 
ства України, Кодексу законів про працію України.  
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Додаткова цінність нормативного-правового  

регулювання медіації в Україні: запобігання корупції 

Зазвичай в законах про медіацію відсутні правила і процедури, що можуть 
містити ризики вчинення корупційних правопорушень. У випадку, коли суддя 
або третейський суддя рекомендує сторонам вдатися до медіації для вирішення 
їх спору, закон повинен забороняти рекомендувати конкретного медіатора. Це 
положення запобігає можливості встановлення неформальних відносин між 
суддями та медіаторами.  

Крім того, закон повинен  закріпляти гарантії дотримання прав третіх осіб, 
зокрема, передбачати, що медіація має бути припинена, якщо виявляється, що 
спір стосується чи може зачіпати права або законні інтереси третіх осіб, які не 
беруть участі в процедурі медіації, і за різних причин залучити таких осіб до 
процедури медіації неможливо.  

З приводу побоювання щодо можливих зловживань недобросовісними суб’єк- 
тами процедурою медіації та угодами, укладеними за результатами медіації, 
треба зазначити на кардинальну відмінність медіації від третейського провад- 
ження. На відміну від рішення третейського суду, примусове виконання угод по 
результатам медіації здійснюється через суд, який в будь-якому випадку пере- 
віряє законність цієї угоди, відповідність інтересам держави і суспільства, його 
моральним засадам, та виконання інших вимог законодавства щодо цивільних 
правочинів, мирових угод або угод при примирення.  

Так само, побоювання щодо можливого затягування процедури медіації 
недобросовісними сторонами є необґрунтованими, так як на відміну від тре- 
тейського або судового процесу, будь-яка зі сторін у будь-який час може при- 
пинити процедуру медіації. Затягування процедури медіації, яку розпочато  
в межах кримінального провадження, судового або третейського процесу, буде 
неможливим, якщо в законі буде закріплено  граничний строк такої медіації  
в 14 днів та вимогу на  згоду на проведення медіації від усіх сторін. 

Висновки та прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Закону 
«Про медіацію» 

Закон «Про медіацію» забезпечить приведення діючого законодавства 
Україні, щодо альтернативного вирішення спорів, у відповідність зі стандар- 
тами ЕС та імплементує норми Директиви 2008/52/EC Європейського Парла- 
менту та Ради у національне законодавство України, що створить умови для 
роботи медіаторів в єдиному європейському правовому просторі. 

Закон сприятиме розвитку інституту медіації в Україні. Водночас, наслід- 
ком прийняття цього закону стане підвищення ефективності роботи судових 
органів, удосконалення правових механізмів забезпечення права особи на за- 
хист своїх прав і свобод. Правове врегулювання процедури медіації надасть 
можливість сторонам за добровільною згодою, на основі спільних інтересів, 
швидко та ефективно вирішувати спори шляхом проведення переговорів та 
досягнення взаєморозуміння, а також дозволить частково розвантажити судову 
систему України.  
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Імплементовані проектом закону «Про медіацію» європейські та міжнарод- 
ні стандарти сприятимуть розвитку громадянського суспільства та формуван- 
ню культури мирного цивілізованого вирішення конфліктів на засадах взаєм- 
них інтересів та згоди. 
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Стаття присвячена переосмисленню основних засад формування та розвит- 
ку правової ідеології в сучасному демократичному суспільстві. Зазначається, що 
ідеологічний плюралізм, який встановлений на рівні Конституції України, зовсім не 
виключає та не заперечує важливості формування відповідної ідеології, у тому 
числі правової. Автор робить висновок, що формування і розвиток правової ідео- 
логії має відбуватися з урахуванням як абсолютних ціннісних орієнтирів морально-
релігійного змісту, так і конкретних ціннісних установок певного суспільства в 
межах визначених темпорально-просторових вимірів, які не повинні суперечити 
першим. При цьому потрібно враховувати специфіку нормативно-ціннісної системи, 
сформованої в межах визначеної соціокультурної традиції та її відповідного право- 
вого прояву. 

Ключові слова: право, правова ідеологія, мораль, релігія, правопорядок, ідеоло- 
гічний плюралізм, дух права, громадянське суспільство, держава. 

 

З проголошенням незалежності Української держави у 1991 році вітчизня- 
на соціальна система в цілому поступово перейшла на засади ідеологічного 
плюралізму, що було закріплено на найвищому нормативному рівні — у Кон- 
ституції України, стаття 15 якої проголошує, що, по-перше, суспільне життя в 
Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багато- 
манітності, а жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова, і, 
по-друге, цензура в Україні заборонена, а держава гарантує свободу політичної 
діяльності, не забороненої Конституцією і законами України. 

Слід зазначити, що подібні норми закріплені практично у всіх сучасних демо- 
кратичних країнах світу, розвиток яких спрямований на забезпечення функціо- 
нування стандартів соціальної, правової держави. Разом з тим, демократичний 
правовий розвиток сучасних держав, у тому числі України, а також розмаїття 
ідеологічних установок, які супроводжують відповідні сфери життєдіяльності 
суспільства, зовсім не відкидають, а, скоріше, навпаки, вимагають формування 
відповідної ідеології, у тому числі в правовій сфері, яка б була сприйнята і під- 
тримана переважною більшістю громадян як відповідна програма прогресивно- 
го розвитку суспільства і держави внаслідок її авторитетності та переконливості. 

Таким чином, ідеологічний плюралізм зовсім не виключає та не заперечує 
важливості формування відповідної ідеології, у тому числі правової. При цьому 
визначальним є те, щоб сформована правова ідеологія, як і будь-яка інша, не 
нав’язувалася суспільству через відповідний тиск або примус, а була б сприй- 
нята, усвідомлена та підтримана ним у якості прогресивної через комуніка- 
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тивну складову соціальної діяльності в цілому. У такий спосіб першочерговим 
завданням сучасної демократичної, правової держави слід визнати забезпечен- 
ня формування такої правової ідеології, яка б відповідала суспільним очіку- 
ванням та була б усвідомлена ним як переважаюча основа подальшого право- 
вого розвитку в цілому. 

Метою цієї статті є визначення основних засад формування і розвитку 
правової ідеології сучасного демократичного суспільства. 

Слід зазначити, що досягнення поставленої мети передбачає насамперед 
з’ясування двох важливих питань: 1) по-перше, що слід розуміти під ідеологією 
взагалі та правовою ідеологією зокрема? 2) по-друге, яка саме правова ідеологія 
має шанси бути сприйнятою, усвідомленою та підтриманою з боку суспільства у 
якості переважаючої або такої, що повинна перебувати в основі розвитку всієї 
національної правової системи? 

Відповідаючи на перше питання, потрібно зауважити, що для забезпечення 
життєздатності та ефективної діяльності державно-правових інститутів, особ- 
ливо тих, які були утворені в процесі радикальних або революційних соціаль- 
них трансформацій, потрібні не лише відповідні матеріальні гарантії, а й, безу- 
мовно, ідеологічні також, оскільки, як відомо, все починається з ідеї та слів, що її 
виражають. Адже у загальному значенні під ідеологією слід розуміти систему 
певних поглядів, уявлень, думок, що виражають відповідні цінності та інтереси 
різних соціальних груп, суспільства в цілому та окремих індивідів, на основі якої 
усвідомлюються і оцінюються як відносини між людьми, так і ставлення грома- 
дян та їх об’єднань до соціальної дійсності в цілому. 

Таким чином, за допомогою ідеології забезпечується ціннісно-духовна пер- 
спектива розвитку суспільства, яка за будь-яких умов є значно стабільнішою, 
ніж певна матеріальна та інституційна складова відповідних перетворень. 

Якщо звернутися до вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, то можна 
пересвідчитися, що правова ідеологія, у тому числі окремі аспекти її формуван- 
ня та розвитку, вже знайшли своє відображення у працях багатьох вчених, серед 
яких слід назвати: С. Алексєєв, В. Бачинін, Г. Дж. Берман, С. Бобровник, О. Зай- 
чук, Г. Мальцев, М. Матузов, М. Недюха, Н. Пархоменко, Н. Оніщенко, Б. Осіпян,  
В. Сорокін, Ю. Шемшученко та ін. Однак сучасна правова дійсність переконливо 
свідчить про необхідність переосмислення окремих положень, які стосуються 
основних засад правової ідеології. 

У юридичній літературі справедливо зазначається, що потреба держави в 
ідеологічному обґрунтуванні своєї діяльності і реформ, які вона впроваджує, 
обумовлена самими властивостями державної влади, оскільки офіційна ідеоло- 
гія — це духовна основа останньої. Нездатність політичного керівництва тієї чи 
іншої держави з самого початку здійснення відповідних реформ створити і до- 
нести до громадськості нову парадигму історичного розвитку не знімає питан- 
ня про необхідність ідеологічного забезпечення тих перетворень, які вже відбу- 
ваються в суспільстві, або які планується впровадити в життя у майбутньому. 
Без такого забезпечення неможливо вести мову про досягнення ціннісного 
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консенсусу в суспільстві1. При цьому варто підкреслити, що державна ідеологія 
за своєю структурою є складною неоднорідною системою, що включає в себе 
базисний духовний інструментарій розвитку державного управління найваж- 
ливішими сферами життєдіяльності суспільства. 

Будь-яка державно-управлінська діяльність, що, як правило, супроводжу- 
ється значним масивом правотворчої роботи, об’єктивно потребує відповідного 
ідеологічного забезпечення, за допомогою якого можна переконати суспільство 
або, принаймні, більшість його представників, у доцільності та необхідності 
здійснювати ті чи інші управлінські дії саме так, як цього бажає так звана прав- 
ляча еліта або державна влада в цілому. В основу такого ідеологічного забезпе- 
чення покладаються, по-перше, базисні та найбільш загальні вектори суспіль- 
но-державного розвитку (наприклад, демократизм, правова і соціальна держа- 
ва, права людини, верховенство права та ін.) і, по-друге, похідні від них напрями 
розвитку відповідних сфер соціального життя (культура, освіта, наука, транс- 
порт тощо). При цьому одним із основних важелів державно-владного або управ- 
лінського впливу на суспільство є, беззаперечно, право, що знаходить своє 
вираження у системі законодавства. Саме через правову складову державно-
управлінської діяльності та її різнобічний інформаційний супровід забезпечує- 
ться чи не основний на сьогодні вплив на волю і свідомість громадян, яких 
через прийняття відповідних правових норм та інші встановлені механізми 
переконують діяти правомірно, тобто не порушувати встановлені у законодав- 
стві норми. Зрозуміло, що успішність такого переконання безпосередньо за- 
лежить від того, що саме покладається в основу правової ідеології. 

Досліджуючи питання, пов’язані з формуванням, змістовним насиченням та 
реалізацією правової ідеології українського суспільства, вітчизняний дослідник 
М. Недюха зауважує, що попри різні ракурси розуміння даного поняття, які 
можна зустріти у науковій літературі, її слід визначати як «концептуально 
обґрунтовані ідеї, принципи і положення, правові цінності, стимули і мотиви, 
що сприяють зміцненню правомірних засад функціонування держави і суспіль- 
ства, позиціювання країни в європейському та світовому просторі»2. Саме таке 
визначення правової ідеології, на думку вченого, дає змогу втілити ціннісно-
світоглядні орієнтації процесу соціальних змін держави і суспільства в цілому, 
що знаходить своє вираження в системі законодавства, на чолі якої перебуває 
Конституція як Основний Закон нашої держави. У зазначеному контексті автор 
справедливо стверджує, що правова ідеологія є водночас ідеологією конститу- 
ційною, оскільки Конституція України як нормативно-правовий акт, що має 
найвищу юридичну силу в нашій державі, уособлює в собі основні та найзагаль- 
ніші правові цінності, які «суттєво перевищують зміст усіх прийнятих Верхов- 
ною Радою України законів»3. 

                                                           
1 Сорокин В. В. Общее учение о государстве и праве переходного периода: монография / 

В. В. Сорокин. — М.: Юрлитинформ, 2010. — С. 56. 
2 Недюха М. П. Правова ідеологія українського суспільства: монографія / М. П. Недюха. — 

К.: «МП Леся», 2012. — С. 344. 
3 Там само. — С. 344. 
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Отже, незважаючи на те, що в Україні і дотепер не розроблено концепту- 
альних засад як державної ідеології взагалі, так і її конкретних різновидів, на 
думку автора, не можна вести мову про ідеологічний вакуум державно-право- 
вого розвитку, адже, якщо, наприклад, звернутися до відповідних конституцій- 
них положень, то можна пересвідчитися у наявності, принаймні, окремих ідео- 
логічних засад суспільного і державного розвитку, які, з огляду на практику їх 
впровадження, не вирізняються світоглядною чіткістю. 

Зокрема, виходячи з положень перших трьох статей Конституції України, в 
основі формування вітчизняної правової ідеології має бути покладено завдання 
утвердження України як демократичної, соціальної, правової, унітарної держа- 
ви, а також утвердження і забезпечення прав і свобод людини, гарантій їх реа- 
лізації та дотримання. У наступних статтях і розділах Основного Закону нашої 
держави зміст зазначених конституційних норм деталізується та розкриває- 
ться, зокрема, через систему прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, 
визначення правового статусу державних органів, що належать до відповідної 
гілки влади, формулювання основних засад побудови територіального устрою 
та системи місцевого самоврядування в Україні тощо. 

Втім, як свідчить досвід розбудови незалежної України, закріплення на 
найвищому нормативно-правовому рівні всіх цих ідеологічних аспектів держав- 
но-правового і соціального розвитку так і не знайшло свого практичного вті- 
лення або забезпечення, що дає підстави стверджувати про відсутність певного 
інтегруючого начала, за допомогою якого ідеали демократичної, правової, соці- 
альної держави однаково б сприймались та розумілись переважною більшістю 
громадян. 

Більше того, спроби визначити у якості такої вихідної інтегруючої засади 
права і свободи людини, принцип верховенства права, приватну власність та 
свободу підприємництва тощо, за всі роки незалежності не лише не змогли 
об’єднати українське суспільство навколо конкретної правової ідеології, а фак- 
тично призвели до зворотного ефекту, а саме: до революційних та військових 
подій 2013-2015 років. При цьому потрібно звернути увагу на той факт, що 
зазначені негативні, якщо не сказати трагічні наслідки, були обумовлені не ли- 
ше суб’єктивними причинами, що зазвичай зводяться до конкретних можно- 
владців, які через відповідні злочинні схеми використовували владу лише  
з метою власного збагачення, у зв’язку з чим їх обов’язково потрібно було 
змінювати, у тому числі революційним шляхом. Всі ці трагічні події останнього 
періоду вітчизняної історії були обумовлені також і об’єктивними причинами, 
про наявність яких, на думку автора, свідчить хоча б той факт, що соціально-
економічне життя пересічних громадян України і дотепер залишається надзви- 
чайно важким, що підтверджується, зокрема, величезною девальвацією націо- 
нальної валюти, суттєвим зростанням цін, у тому числі на основні продукти 
харчування, «замороженням» соціальних стандартів тощо. 

Таким чином, для забезпечення справжньої дієвості відповідних соціальних 
реформ, формування консолідуючої офіційної правової ідеології, навколо якої 
можливо об’єднати якщо не все суспільство, то хоча б переважну більшість його 
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представників, потрібно в першу чергу з’ясувати в чому саме полягають об’єк- 
тивні причини втрати дієвого регулятивного і охоронного потенціалу права як 
державного регулятора суспільних відносин. 

Якщо звернутися до сучасної вітчизняної і зарубіжної політико-правової 
думки, присвяченої як різноманітним загальнотеоретичним проблемам право- 
розуміння, так і відповідним галузевим напрямам розвитку правової доктрини 
в цілому, то можна пересвідчитися, що більшість науковців, політиків, держав- 
них і громадських діячів, зводять право до якості самодостатньої нормативно-
регулятивної системи, за допомогою якої можна забезпечити стабільний роз- 
виток суспільства. При цьому значно менше уваги вченими приділяється таким 
об’єктивно існуючим нормативно-регулятивним системам, як мораль та релігія, 
що діють в суспільстві паралельно з правом. 

У зазначеному контексті Г. Мальцев констатує, що «наше століття в більшій 
мірі покладається на право, ніж на мораль і релігію; суспільство надає перевагу 
здебільшого юристам, ніж моралістам і священикам»4. Справді, на сьогодні чи 
не вперше в історії ми можемо спостерігати, як юридична професія стала масо- 
вою та якщо не найбільш престижною в суспільстві, то, принаймні, однією з та- 
ких. У сучасній правовій доктрині та юридичній практиці все більше звертає- 
ться увага на дедалі більш зростаючу роль правової системи у регулюванні 
суспільних відносин, що суттєво впливає на інші соціальні регулятори, у тому 
числі на мораль і релігію. 

Таким чином, право в сучасних умовах розглядається або взагалі поза його 
об’єктивно існуючими духовними аспектами, або ж його духовне насичення 
хоча й не заперечується, однак виводиться у якості другорядного чи значно 
менш суттєвого у порівнянні з його матеріальними та формальними характе- 
ристиками. 

Разом з тим, слід погодитися з думкою, що право — це значно більше, ніж 
проста система правових норм. Його не можна розглядати як ізольований та 
відірваний від духу феномен. Правова духовність характеризує фундаменталь- 
но-аксіологічні якості, властивості, зв’язки юридичного буття. Вона виражає 
моральні засади у правовій дійсності; дає змогу суб’єкту соціалізуватися у пра- 
вове життя, сприяє становленню законослухняного громадянина; відображає 
загальнолюдську духовність у правовій дійсності; утворює разом з іншими 
соціальними цінностями духовний стан організації юридичної матерії, що є 
основою для справжнього правопорядку. Правова духовність є справжнім якіс- 
ним станом правового життя суспільства і держави, що характеризується 
вищим проявом правової культури5. 

Досліджуючи західну традицію розвитку права, починаючи з Х століття, 
відомий американський вчений Г. Дж. Берман дійшов до висновку, що сучасне 
європейське право переживає глибоку кризу, яка пов’язана з поступовим 

                                                           
4 Мальцев Г. В. Нравственные основания права: монография. Изд. 2-е / Г. В. Мальцев. — 

М.: Изд-во СГУ, 2009. — С. 87 
5 Байниязов Р. С. Дух и право / Р. С. Байниязов // Философия права. — 2005. — № 1. — С. 19–21. 
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відмежуванням права від моралі та релігії. У своїй праці «Західна традиція 
права: епоха формування» вчений небезпідставно стверджує думку, що криза 
сучасного права полягає в тому, що сьогодні такі поняття, як структурна 
єдність права, його релігійне коріння та трансцендентні якості стрімко зни- 
кають не лише зі свідомості вчених, а й з уявлень законодавців, суддів, адво- 
катів та інших юристів; вони поступово зникають зі свідомості більшості гро- 
мадян та народу в цілому, внаслідок чого вони зникають зі змісту самого по- 
зитивного права. У зв’язку з цим, зазначає Г. Дж. Берман, «право стає все більш 
фрагментованим, суб’єктивним, здебільшого налаштованим на зручність, ніж 
на мораль»6. 

У науковій літературі справедливо відмічається, що своєрідна ідеалізація 
позитивного права, тобто його розгляд безвідносно до його справжньої сутно- 
сті «створює спокусу для юристів недобросовісно рекомендувати суспільству  
у якості права те, що в дійсності є лише волею правлячої еліти». Для того щоб 
виправити дану ситуацію треба «звернутися до духовного досвіду людства і 
спробувати знайти синтез позитивних та непозитивних правових знань». Якщо 
знехтувати цим духовним досвідом, то право як нормативно-регулятивна сис- 
тема, незважаючи на можливу технічну досконалість, буде корисним лише для 
вирішення «вузькопрагматичних завдань», а не для забезпечення «вільного  
і справедливого спілкування людей». При цьому «врятувати сучасне право від 
порожнечі та бездушшя можуть філософія, етика, релігійні вірування людей, 
глибоке осмислення становища людини у світі, космосі»7. 

Зазначене дає підстави стверджувати, що правова ідеологія, так само як  
і право у своєму формальному та найбільш вживаному визначенні, на сьогодні 
вже фактично втратила своє духовне або моральне обґрунтування, набула 
умоглядного характеру та спрямованості на задоволення інтересів лише відпо- 
відних державно-владних та бізнесових кіл. Нехтування сутнісним взаємозв’яз- 
ком та об’єктивно необхідною взаємодією між правом та іншими соціальними 
регуляторами, у першу чергу мораллю та релігією, призвело, зокрема, до того, 
що демократизація суспільства і держави, яка засновується на таких фундамен- 
тальних принципах, як поділ державної влади, формальна рівність, свобода, 
справедливість, гуманізм, пріоритет прав і свобод людини тощо, поступово 
перетворюються лише у засоби маніпулювання свідомістю людини, у своєрідну 
«казку» зі щасливим кінцем, який колись має настати. 

Переваги такої «етичної правової ідеології» у порівнянні з тією, яка вра- 
ховує лише відносні політико-правові та соціально-економічні концепти (на- 
приклад, верховенство права, вільний ринок, принцип «дозволено все, що пря- 
мо не заборонено законом та ін.), полягає в тому, що її вплив на свідомість, 
почуття, думки та волю людей здійснюється через системну дію основних 

                                                           
6 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. Р.Н. Нико- 

новой при участии Н.Н. Деева. — 2-е изд. / Г. Дж. Берман. — М.: Изд-во МГУ: Издательская 

группа ИНФРА-М — НОРМА, 1998. — С. 53  
7 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы / Г. В. Мальцев. — М. : Прометей, 

1999. — С. 398, 401–402  
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нормативно-регулятивних систем (права, моралі і релігії), внаслідок чого ство- 
рюється єдина і несуперечлива основа і установка особистості на морально-
правову відповідальну поведінку. У науковій літературі справедливо вказує- 
ться: «життя зі всією очевидністю свідчить, що зростаючий дефіцит релігійної 
віри та похідної від неї моральності, звичаїв і традицій, стає основною причи- 
ною і умовою породження надмірної кількості правопорушень, неефективних 
законів та правоохоронних органів, які своїми численними рішеннями аж ніяк 
не зміцнюють віру людей в справедливість і довіру до державної влади та 
виданим нею законам, а, навпаки, підвищують у людей почуття своєї незахище- 
ності та занепокоєння у зв’язку з нестабільністю соціального життя»8. 

У якості ілюстрації вказаного можна навести такий приклад: всім добре 
відомий та загальновизнаний принцип приватноправових відносин «дозволено 
все, що прямо не заборонено законом», з одного боку, є необхідним для за- 
безпечення індивідуальної свободи, а з іншого — виражає правову індиферент- 
ність до реалізації моральних і релігійних норм, у тому числі до встановлення 
необхідної заборони з боку держави або, принаймні, розумного обмеження 
аморальних вчинків людей, які з урахуванням їх поступового збільшення мо- 
жуть суттєво розхитати утверджений правопорядок. Очевидно, що саме цей 
принцип в наш час у значній мірі є обґрунтуванням для законодавців у вста- 
новленні нормативно-правового потурання різного роду аморальних за своєю 
сутністю прав людини на кшталт права на одностатеві шлюби, права на евта- 
назію, права на вибір статі тощо, які покладають початок моральній деградації 
та, як наслідок, вседозволеності та анархії. 

Втім, потрібно визнати, що формула саме цього принципу є необхідною 
передумовою для кожного забезпечити реалізацію своїх знань, здібностей, 
навичок, потенціалу тощо. Саме в його змісті коріниться сутність індивіду- 
альної свободи та ідея рівних стартових можливостей для всіх осіб, за винятком 
тих, хто в силу об’єктивних причин або обставин обмежений у реалізації 
відповідних можливостей (діти, недієздатні, інваліди та ін.). 

Між тим, слід підтримати думку М. Матузова, що саме з моральної точки 
зору вказана формула виявилася найбільш вразливою, оскільки мораль вимагає 
від індивіда значно більше, ніж право9. З цього випливає, що зазначений прин- 
цип може ефективно діяти лише в розвиненому громадянському суспільстві, 
для якого характерним є високорозвинена морально-правова свідомість, само- 
дисципліна, культура, високий ступінь сприйняття і усвідомлення таких мо- 
рально-релігійних цінностей, як совість, обов’язок, порядність, честь, гідність 
тощо. Іншими словами, зазначений принцип може успішно реалізовуватися ли- 
ше у випадку узгодженої та збалансованої дії основних нормативно-регулятив- 
них систем (права, моралі і релігії), цілісності соціонормативної культури су- 
спільства. Адже право, яке втратило об’єктивно необхідний та існуючий 
                                                           

8 Осипян Б. А. Дух правометрии или основание межерологии права: монография / Б. А. Оси- 

пян. — М.: Изд-во «Юрилитинформ», 2009. — С. 159  
9 Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права / Н. И. Матузов. — Саратов: Изд-во 

Саратовской государственной академии права, 2004. — С. 421  
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взаємозв'язок з мораллю та релігією, рано чи пізно перетвориться на техно- 
логію маніпуляції суспільною свідомістю, за допомогою якої воно непомітно 
перетвориться з «мистецтва добра і справедливості» на культ корисливості  
і багатства, який перетворить всі його регулятивні, охоронні та інституційні 
властивості на служіння «золотому тельцю» та безвідповідальне і аморальне 
задоволення людських інстинктів. 

Таким чином, для забезпечення формування та розвитку біль-менш ста- 
більної і дієвої правової ідеології, що здатна переконати, принаймні, більшість 
членів суспільства, її зміст потрібно прив’язати до «високих, істинно людських 
засад, що належать до числа духовних, ідеальних, навіть божественних»10; саме 
ж право потрібно розглядати як «високий духовний феномен, який несе в собі 
універсальні, позачасові», абсолютні засади, а не «цінності емпіричного харак- 
теру, критерії яких розташовуються між «корисно» і «некорисно», «вигідно»  
і «невигідно», «успіх» і «неуспіх»11. 

Розбалансування цілісної системи соціальної регуляції фактично вже при- 
звело до того, що ті ціннісно-ідеологічні орієнтири розвитку Української дер- 
жави, які закріплені в Основному Законі нашої держави (демократична, право- 
ва, соціальна держава, пріоритет прав і свобод людини та ін.), так і залишилися 
декларацією про наміри, які невідомо коли збудуться. І це зовсім не випадково, 
адже фетишизація свободи та індивідуалізму в межах доктрини сучасного не- 
олібералізму призвело до поширення стійкої думки про те, що для людини не 
існує абсолютних нормативних обмежень метафізичного характеру, внаслідок 
чого перекрученого змісту набула низка фундаментальних прав і свобод люди- 
ни, зокрема, право на свободу приватного життя, право на свободу слова, право 
на свободу засобів масової інформації, право на свободу совісті тощо. Такий 
стан речей, як справедливо відмічає В. Бачинін, призвів до появи «імморальних 
концепцій, в яких гуманістична за своїми вихідними засадами позиція досягла 
логічної межі релятивізму та перетворилася у власну протилежність — войов- 
ничий, тобто такий, що не визнає морально-правових обмежень, антигуманізм»12. 

Слід також погодитися з думкою, що право не виражає всієї сутності «лю- 
дини розумної», так само як не може характеризувати всю культуру як багато- 
аспектний соціальний феномен. Право є необхідним, але недостатнім елемен- 
том сучасної культури; право повністю вкорінене в культурі, а отже, здатне 
бути цінністю лише в тій мірі, в якій цінністю є сама культура в цілому13.  
З цього випливає, що правові норми ніколи не зможуть мати якість самодостат- 
ніх регуляторів людської поведінки, оскільки вони потребують свого духовного 

                                                           
10 Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследова- 

ния / С. С. Алексеев. — М.: Статут, 1999. — С. 703. 
11 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы / Г. В. Мальцев. — М. : Прометей, 
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12 Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права / В. А. Бачинин. — СПб: 
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13 Богданов В. В. Диалектическая природа правового сознания / В. В. Богданов, И. А. Ко- 
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обґрунтування метафізичного характеру, що виходить за межі суто юридичного 
або правового і знаходить своє безпосереднє втілення в моралі та релігії, які 
також є базовими елементами культури. Так само і правова ідеологія не може 
належним чином розвиватися, якщо в її основі перебувають відповідні правові 
цінності, які позбавлені морально-духовного насичення або відірвані від 
абсолютних засад людського буття, спрямованих на збереження цілісності та 
гармонії світового порядку і міжособистісної комунікації. 

Враховуючи все вищенаведене, можемо зробити наступні висновки: 
1) ідеологічний плюралізм, який закріплений в Україні на конституційному 

рівні, зовсім не означає, що Українській державі або суспільству не потрібна 
концептуально оформлена правова ідеологія, основні засади якої мають бути 
закріплені на законодавчому рівні. Адже не може бути держави, яка ідеологічно 
не підтримує свою владно-управлінську діяльність за допомогою певної систе- 
ми ідей, поглядів, цінностей тощо, які держава так чи інакше доводить до відо- 
ма громадян за допомогою визначених комунікативних механізмів, обґрунто- 
вуючи доцільність чи, навпаки, недоцільність прийняття і реалізації відповід- 
них державних програм та рішень. Головне, щоб така правова ідеологія не 
нав’язувалася державою громадянському суспільству через відповідні маніпу- 
лятивні технології та примус, а була сприйнята і підтримана ним в результаті 
широкого громадського обговорення і досягнення консенсусу з приводу її 
основних положень; вона має слугувати засобом об’єднання всіх соціальних 
груп для вирішення суспільно значущих, особливо необхідних або важливих 
завдань; вона повинна бути зрозумілою для всіх громадян, враховувати особ- 
ливості світогляду та менталітету народу, його звичаї та історію; 

2) одним із найважливіших шляхів подолання кризи сучасного державно-
правового розвитку України слід визнати необхідність формування та закріп- 
лення на законодавчому рівні концептуальних засад правової ідеології україн- 
ського суспільства, які б були засновані на моральності, враховували б релігійні 
заповіді християнства, основні надбання вітчизняної та зарубіжної морально-
етичної думки, історично обумовлені національно-культурні особливості укра- 
їнського народу; 

3) формування і розвиток правової ідеології має відбуватися з урахуванням 
як абсолютних ціннісних орієнтирів морально-релігійного змісту, так і конкрет- 
них ціннісних установок певного суспільства в межах визначених темпорально-
просторових вимірів, які не повинні суперечити першим. При цьому потрібно 
враховувати специфіку нормативно-ціннісної системи, сформованої в межах 
визначеної соціокультурної традиції та її відповідного правового прояву; 

4) правова, як і будь-яка інша ідеологія в державі, не повинна бути обов’яз- 
ковою, але вона має бути державно та суспільно визнаною. Безумовно, що для 
формування і розвитку такої правової ідеології потрібен певний час. Однак чим 
швидше вона буде сформована з урахуванням вищеназваних засад, тим скоріше 
Україна нарешті перейде рубіж свого тривалого перехідного періоду, а задекла- 
рована у Конституції концепція правової та соціальної держави набуде реаль- 
ного втілення. 
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ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 С. А. Сунегин  
Статья посвящена переосмыслению основных начал формирования и развития 

правовой идеологии в современном демократическом обществе. Указывается, что 
идеологический плюрализм, который установлен на уровне Конституции Украины, 
вовсе не означает и не отрицает важности формирования соответствующей идео- 
логии, в том числе правовой. Автор делает вывод, что формирование и развитие 
правовой идеологии должно происходить с учётом как абсолютных ценностных 
ориентиров нравственно-религиозного содержания, так и конкретных ценностных 
установок общества в пределах определённых пространственно-временных изме- 
рений, которые не должны противоречить первым. При этом необходимо учиты- 
вать специфику нормативно-ценностной системы, сформированной в пределах опре- 
делённой социокультурной традиции и её соответствующего правового проявления. 

Ключевые слова: право, правовая идеология, мораль, религия, правопорядок, 
идеологический плюрализм, дух права, гражданское общество, государство. 

 
LEGAL IDEOLOGY IN A DEMOCRATIC SOCIETY: 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT ASPECTS 
S. Sunegin 

Article is devoted to rethinking the fundamental principles of the formation and 
development of legal ideology in a modern democratic society. It is Indicated, that the 
ideological pluralism, which is set at the level of the Ukrainian Constitution, does not mean 
and does not deny the importance of the formation corresponding ideology, including 
legal. The author concludes that the formation and development of legal ideology should 
take place, taking into account both the absolute values-based moral and religious content 
and specific set of values of society within certain spatial and temporal dimensions, which 
must not contradict the first one. It is necessary to take into account the specifics of the 
normative-and-value system formed within a specific socio-cultural tradition and its 
corresponding legal manifestations. 

Keywords: law, legal ideology, morality, religion, law-and-order, ideological pluralism, 
the spirit of law, civil society, state. 
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У статті розглянуто функціонування лексеми нотар на сучасному етапі. За 
допомогою описового методу та прийомів порівняння, узагальнення і класифікації 
термінологічних одиниць, зокрема з юридичної галузі, досліджено лексеми, засвід- 
чені у словниках періоду розквіту української мови — 20–30-х рр. та сучасних 
лексикографічних працях. 

Ключові слова: актуалізація, юридична лексика, словник. 
 

Одним із чинників, який характеризує розвиток мови, є оновлення лексич- 
ного складу. Мова юридичної лексики здавна цікавила українських мовознав- 
ців. Першу спробу проаналізувати лексеми кримінального права і судівництва 
здійснив П. Г. Житецький1. Аналіз окремих лексем, пов’язаних із правом, з погля- 
ду семантики, етимології та словотвірної будови запропонували М. Л. Худаш, 
М. Рогаль, С. П. Бевзенко, І. С. Свєнціцький, Л. Л. Гумецька та ін.  

Вироблення й кодифікація української лексики має насамперед спиратися 
на живомовні традиції українського народу, на його надбання в цій царині 
протягом багатьох віків. Як свідчать писемні пам’ятки, на всіх етапах боротьби 
української нації за встановлення своєї державності та системи права одне  
з найголовніших місць посідали проблеми юридичної лексики й термінології.  

Лексика будь-якої мови — це складна і різнопланова сукупність слів, що 
об’єднується в певні ряди, групи, шари на основі певної спільності, подібності 
семантичної, стилістичної, функціональної, генетичної та іншого характеру  
і водночас розрізняються, протиставляються в межах таких угрупувань за вуж- 
чими, диференційними ознаками. Це дозволяє лексиці успішно виконувати мов- 
ні функції, дає підстави вважати лексику не механічним набором слів, а певною 
структурованою системою, що складається з підсистем тематичного, стилістич- 
ного та іншого характерів. 

Отже, розвиток української лексики й термінології, які зафіксовані в слов- 
никах періоду 1920-1930 рр., пов’язаний також із політичною історією форму- 
вання юриспруденції. У різні періоди Української держави суспільні, політичні 
та правові умови не завжди сприяли розвитку і функціонуванню національної 
мови. Нерідко фактично призупинявся процес вироблення й кодифікації окре- 
мих лексем. Політична історія України значно впливала на розвиток української 
мови, зокрема її спеціальної лексики, і залишила значний відбиток на внутрішньо- 
мовних процесах. Унаслідок дії історико-політичних чинників етапи вільної 
природної розбудови лексики, домінування у ній власне української основи, 

                                                           
1 Житецький П. Г. Вибрані праці // Філологія. — К.: Наукова думка, 1987. — 327 с. 



Міждисциплінарні гуманітарні студії 

Серія: Правничі науки. 2015. Вип. 2 

 64 

використання запозичень без нав’язування мові участі мови-посередника чергую- 
ться з етапами штучної, подеколи насильницької русифікації лексики україн- 
ської мови з одночасним вилученням з обігу слів, створених на українському 
мовному ґрунті. 

Другий важливий зовнішньомовний чинник у встановленні й розвитку 
української юридичної лексики — соціально-комунікативний. Він відіграє важли- 
ву роль у процесі номінування і є складним переплетінням сприймання мовцем 
реальної дійсності та його особистого смислового завдання. У словниках дослід- 
жуваного періоду в мові функціонувала значна кількість іншомовних слів. Це 
пов’язувалося з кількома факторами: впливом інших мов, які панували на тери- 
торії України (Австрія, Польща, Росія), а також тим, що значна кількість україн- 
ців на той час навчалася за кордоном і після повернення на батьківщину обій- 
мала відповідні посади в міських урядах чи судах, де під час ведення справи 
іноді зловживали іншомовною лексикою. 

Сама історія творення й розвитку лексики — це процес зміни одного періо- 
ду формування лексичної системи й утвердження іншого, при якому простежує- 
ться тісний зв’язок кожного з попередніми, що в цілому становить єдиний 
безперервний рух і прогрес. Вивчення й дослідження окремих етапів розвит- 
ку спеціальної лексики, у нашому випадку юридичної — це важливий момент у 
цьому процесі. 

Відтворення процесу формування української юридичної лексики в широ- 
ких хронологічних рамках на фоні державно-правового й етнічно-мовного роз- 
витку суспільства, реконструкція лексичного складу і структури певних терміно- 
систем на всіх етапах її історії, показ ретроспективи змін та їхньої динаміки  
в межах як окремої лексичної одиниці, так і термінологічних об’єднань — усе це 
актуальні проблеми й завдання сучасної української лексикології й терміно- 
логії, невирішення яких суттєво збіднює нашу культурну історію, позбавляє  
нас можливості прогнозувати розвиток лексичних й термінологічних систем в 
майбутньому. 

Упорядкування юридичної лексики української літературної мови у 20– 
30-х роки і її вдосконалення тісно пов’язані з розвитком наукової думки  
в Україні, зростанням наукової продукції українських учених. У ці роки різко 
збільшилася кількість публікацій, наукових праць з історії української мови, 
стилістики, правопису. Стан української мови і ставлення до неї найкраще 
ілюструють дані про видання українських граматик. У великій кількості з’яви- 
лися наукові праці, посібники, підручники, присвячені українській мові. Бібліо- 
графічний покажчик Л. Ф. Червінської й А. Т. Дикого наводить 59 назв праць, 
розрахованих правити за посібники при вивченні української мови в школі чи 
самостійно (порівняймо, за попередні сто років книжок такого типу було ви- 
дано всього 11). За наступні п’ять років (1919–1924) надруковано 13 посібників, 
а протягом наступних років (до 1933 року) — понад 60 підручників. Велика 
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кількість словників з правничої мови та адміністративної термінології2 — 
показник того, що вперше за двісті п’ятдесят років бюрократична машина 
почала користуватися українською мовою. Для цього періоду типовою є перева- 
га російсько-українських словників над українсько-російськими і цілковита 
відсутність словників інших мов та самої української. Винятком був “Німецько-
український словник” І. В. Шаровольського (1929). Якщо ж подивитися на ста- 
тистику, то протягом п’ятнадцяти — шістнадцяти років (1917–1933 рр.) було 
видано разом 131 словник: 14 загальномовних українсько-російських, 26 загально- 
мовних російсько-українських, 83 термінологічних і 8 словників інших типів, 
зокрема — історичний, правописний, іншомовних слів та інших (підрахунок 
зроблено на основі бібліографії Л. Ф. Червінської й А. Т. Дикого)3. 

Специфіка юридичної лексики полягає в тому, що нею користуються не 
лише вузькі групи професіоналів-правників.  

У період національного відродження України постала нагальна потреба 
вироблення цієї термінологічної системи, яка не просто формальний атрибут 
державності, але й слугує орієнтиром для керування багатьма етнодержавними 
процесами, необхідною умовою нормального функціонування всіх державних  
і громадських інститутів. Тому сьогодні дуже важливо вирішити питання щодо 
повернення власне українських слів до активного вжитку та їхньої актуалізації 
у мові. 

Відомо, що фіксування лексичного матеріалу тогочасними словниками свід- 
чить про різні лінгвістичні смаки укладачів і мовців. І хоча “знайти правильний 
підхід до вибору тих або інших слів для нормативного словника і в кожному 
окремому випадку опізнавати те, що при цьому виборі слів виявить пізніше 
справжню життєздатність, було справою нелегкою”, — зазначає Л. А. Булахов- 
ський, суперечливі тенденції в лексикографічній практиці і мовленні відбивали 
складне становище термінологічної лексики4.  

У “Російсько-українському словнику ділової мови” Є. П. Плужника та В. П. Під- 
могильного, який вийшов друком 1926 року (друге видання в 1927 року), 
упорядники намагалися не лише дати перелік російсько-українських лексичних 
відповідників, а й показати повноцінність української літературної мови, багат- 
ство її лексичного фонду, синонімічну розвиненість. Так, у цій праці слово 
                                                           

2 Це, зокрема, такі словники: Ванько Є. Кишеньковий російсько-український правничий 

словник для адвокатів, нотарів та урядовців (К., 1918); Євтимович В. Московсько-україн- 

ський словник для військових (К.,1918); Короткий московсько-український словник судів- 

ництва та діловодства (Полтава, 1918); Леонтович В., Єфимов О. Московсько-український 

правничий словничок (К., 1919); Осипів Мик. Російсько-український словник найпотрібніших 

у діловодстві слів (практичний порадник) (Харків, 1926); Російсько-український словник 

правничої мови за ред. Кримського А. Ю. (К., 1926); Якубські С. та О. Російсько-український 

словник військової термінології (К.,1928) та ін. 
3 Червінська Л. Ф., Дикий А. Т. Покажчик з української мови. Матеріали по 1929 р. — Х.: 

Державна бібліотека ім. Короленка, без дати видання.  
4 Булаховський Л. А. Мовознавство в Академії наук УРСР за часи Радянської влади // 

Розвиток науки в Українській РСР за 40 років. — К.: Вид-во АН УРСР Ін-т мовознавства ім. 

О. О. Потебні, 1957. — С. 76–77 
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выгода перекладається низкою українських синонімів: зиск, користь, бариш, 

вигода; рос. спор — суперечка, змагання; рос. возможность — змога, спромога, 

можливість, спосіб. Однак деякі із зафіксованих у словнику лексем, зокрема 
посесія (оренда), фактор (маклер), правіжка (стягнення), навряд чи увійдуть 
сьогодні до активного вжитку5. 

Досліджуючи українську юридичну термінологію періоду 1917—1933 роках 
в урядових документах, газетних матеріалах, журналах, ніде не довелося натра- 
пити на такі, наприклад, слова, як сперека, пантрувати (рос. караулить), труса- 

нина (рос. обыск), які були зафіксовані в тогочасних словниках6.  
Цікавою є доля лексеми нотар. Натрапивши на словничок під назвою ”Ки- 

шеньковий російсько-український правничий словник: Для адвокатів, суддів, 
нотарів та урядовців”7, ми почали досліджувати цю лексичну одиницю. І як 
виявилося, слово нотар зафіксоване у багатьох словниках 20–30-их рр. ХХ ст., 
створюючи лексико-словотвірні гнізда.  

Дуже активно пропонували використовувати це слово укладачі переклад- 
них словників, зокрема російсько-українських, де у більшості випадків до ро- 
сійського варіанту лексеми нотариус наводиться переклад нотар. Деякі слов- 
ники наводять у своїх статтях цитати, наприклад «Російсько-український слов- 
ник» за ред. А. Кримського і С. Єфремова подають таке гніздо: 

Нота́риус — нота́р (-ря́). [Був у нотаря́ та нача́льника по́шти (Коцюб.)].  
Профессия -нота́риуса — нота́рство.  
Быть -нота́риусом — бу́ти нотаре́м, нотарюва́ти8  
Нотариус — нота́р, -ря́9  
Нотариус — нота́р (-ря); профессия -нота́риуса — нота́рство 
Нотариат — нотаріят10. 
Нота́риус — нота́р (про нотарія%т)11.  
Також лексема нотар у цьому словнику ще є в одній статті: 
Исправлять, исправить — ... исправлящий должность нотариуса — 

наказний нотар12.  

                                                           
5 Підмогильний В., Плужник Є. Фразеологія ділової мови. — К.: Час, 1926. — 228 с. 
6 Російсько-український словник правничої мови: Понад 67000 слів / Правничо-терміно- 

логічна комісія при соціально-економічному відділі АН УРСР; Гол. ред. А. Ю. Кримський. — К., 
1926. — 228 с. 

7 Кишеньковий російсько-український правничий словник: Для адвокатів, суддів, нота- 
рів та урядовців / Уклад. Є. Ванько. — Київ, 1918. 

8 Російсько-український академічний словник. / Упорядник М. Калинович, В. Ярошенко 
// Відп. ред. А. Кримський, С. Єфремов — К: Державне видавництво України, 1933. — Т ІІ (З–
Н) — С. 1025. 

9 Ізюмов О. Російсько-український словник. — К–Х: Державне видавництво України 
1930 р. — С. 404. 

10 Російсько-український словник ділової мови. / Упорядн. М. Дорошенко, М. Станислав- 
ський, В. Страшкевич / За ред. А. Кримського. — К., 1930. — С. 101. 

11 Російсько-український словник правничої мови 1926 р. Уклад. В. І. Войткевич-Павло- 
вич, Г. Д. Вовкушівський та інші // За ред. А. Кримського — К. — 90 с. 

12 Російсько-український словник правничої мови 1926 р. Уклад. В. І. Войткевич-Пав- 

лович, Г. Д. Вовкушівський та інші // За ред. А. Кримського — К. — 50 с. 
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Зафіксована ця лексема й у «Правописному словнику» за редакцією Г. Го- 
лоскевича: 

но́та́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -тарі́, -рі́в 
нота́ріюс, -са = но́та́р 
нотарія́льний 
нотарія́т13 
Сучасні словники на позначення «службової особи, яка очолює нотаріальну 

контору, керує її роботою та здійснює нотаріальні дії» подають лексему 
нотаріус, хоча є й лексема нотар, але з ремаркою заст. або рідко, наприклад: 

Нота́р, я́, ч., заст. Нотаріус. — Ви йдіть до нотаря та перепишіть грунт на 
жінку (Март., Тв., 1954, 125); У Чернігові відкривається вакансія нотаря (Сам., II, 
1958, 477); Нотар підвів здивовані очі на присадкуватого дідка з ціпком і при- 
сунув до нього стільця: — Сідайте! Я вас слухаю (Панч, В дорозі, 1959, 13)14. 

Нота́р — іменник чоловічого роду, істота нотаріус, рідко15. 
Також ми натрапили на використання лексеми нотар у праці «Попит на 

професію нотаря зростає» В. Доброльожа, приватного нотаріуса Житомирсько- 
го районного нотаріального округу. Як видно, автор називає осіб, які працюють 
у нотаріальних конторах нотарями, хоча є паралельно і лексема нотаріус: 

«Сьогодні, коли попит на професію нотаря продовжує невпинно зростати, 
пропорція між державним і приватним секторами в області дещо інша: на 
кожного державного нотаріуса нині припадає два приватних, або 46 на 92 в 
абсолютних цифрових показниках»16.  

Ще одна розвідка, де ми побачили вживання досліджуваної лексеми: 
«Після смерті Пелевича у Станиславів приїхав нотар Михайло Мочульський — 

не тільки знаний правник, але й відомий літературознавець, перекладач і етно- 
граф. Часто в Галичині міжвоєнного періоду фахові юристи, лікарі, вчителі 
своєю професією заробляли собі на хліб насущний, але при цьому не менш 
професійно займалися музикою чи літературою. 

Нотар М. Мочульський — людина цікавої біографії. Народився 13 листопа- 
да 1875 року у місті Миколаєві на Львівщині, закінчив юридичний факультет 
Львівського університету, захистив докторську дисертацію»17. 

Також натрапили на лексему нотар у рекламі в Інтернеті: «Деца у нотаря» — 
ресторан в Ужгороді18.  

Брак слова у сучасних словниках не є свідченням його відсутності в живій 
чи фаховій мові, це лише свідчення того, що наявні словники його не зафіксу- 
вали.  

                                                           
13 Голоскевич П. Правописний словник. — К., 1930. — С. 341. 
14 Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. 

Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 5. — С. 447. 
15 Орфографічний словник — http://www.rozum.org.ua/ 
16 Доброльожа В. Попит на професію нотаря зростає //http://notariat.zt.ua/newspaper.ph. 
17 Храбатин Н. Нотарі з Станиславова // http: gk-press.if.ua/node/5595 
18 «Деца у нотаря» — ресторан в Ужгороді http://www.deca.uz.ua/ 
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Отже, лексема нотар засвідчена з певним стилістичним маркуванням у 
сучасних словниках, хоча активно рекомендована була для вжитку у минулому 
столітті українськими мовознавцями і вживається як у професійній мові 
юристів, так і в розмовній. На нашу думку, ця лексема має потенціал для 
нейтралізації стилістичних обмежень у словниках. 

Питання актуалізації питомих українських одиниць потребує подальших 
ґрунтовних розвідок, оскільки «повернення багатства питомої української 
лексики здатне зупинити згубне явище спонтанної й офіційної суржикізації, 
змішування української мови з російською»19. 
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В статье рассмотрено функционирование лексемы нотариус на современном 

этапе. С помощью описательного метода и приемов сравнения, обобщения и 
классификации терминологических единиц, в том числе в юридической отрасли, 
исследованы лексемы, зафиксированные в словарях периода расцвета украинского 
языка — 1920–1930-х гг. и современных лексикографических работах. 
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19 Масенко Л. Т. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. — К.:Вид. дім «КМ Акаде- 

мія», 2004 —С. 65. 
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відділу історії України середніх віків і раннього нового часу 

Інститут історії України НАН України 
 

У статті аналізуються проблеми компетенції судових урядників/адвокатів в 
справах про земельні спори у Великому князівстві Литовському у 60–70-х роках 
XVI ст. Доводиться, що становлення інституту адвокатури відбувалося тривалий час 
із поступовим нарощенням правових повноважень адвокатів у судовій практиці, 
наданих Другим Литовським Статутом. 

Ключові слова: Велике князівство Литовське, Другий Литовський Статут, суд- 
ві урядники, землеволодіння, шляхта. 

 

У середині 60-х років XVI ст. у комплексі реформ, що впроваджувалися за 
польським зразком у Великому князівстві Литовському (далі — ВКЛ), чільне 
місце мала судова реформа. Нею передбачалося створення окремих спеціалізо- 
ваних судів повітового рівня — гродського, земського та підкоморського. Пра- 
вову основу діяльності таких судів було закладено у низці положень Першого 
Литовського Статуту (1529 р.) та удосконалено у редакції 1566 р. (Другий 
Литовський Статут), яка стала чинною саме у період реформування ВКЛ. 

Із утворенням зазначених судових інстанцій, шляхта ВКЛ, як показують 
сучасні дослідження, на досить високому рівні усвідомлювала значення права й 
тому мала достатню правову культуру. Вагомого значення у діяльності судової 
системи набуває інститут захисту. Поступово формується професійне коло 
адвокатів, термінологічно означене у документах як «умоцовані», «приятелі», 
«прокуратори»1. Паралельно у судах та під час здійснення будь-яких інших 
правових процедур інтереси клієнтів представляли обізнані у праві шляхтичі, 
які не ще мали статус професійного адвоката. Саме про діяльність таких «адво- 
катів» й піде мова у цьому дослідженні, джерельною базою якого послужать 
документи Литовської метрики, що хронологічно охоплюють середину 60-х 
початок 70-х років XVI ст. У цей перехідний, реформаційний, період масив 
судових справ шляхти ще фіксується у книгах великокнязівської канцелярії. До 
них заносилися й ті справи, які переводилися рішенням повітового суду на 
розгляд вищим, великокнязівським, судом. По інерції у цей період шляхта про- 
довжувала фіксувати приватно-правові дії саме у книгах канцелярії великого 
князя литовського. Через це велику цінність мають книги ЛМ реформаційного 
періоду, бо в них вміщена документація різноманітного роду й характеру. 

                                                           
1 Старченко Н. Умоцовані — прокуратори — приятелі. Хто вони? (становлення інституту 

адвокатури на Волині в кінці XVI ст. / Старченко Н. // Соціум. Альманах соціальної історії. — 

К.: Інститут історії України НАН України, 2002. — Вип. 1. — С. 111–144. 
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Певний сегмент в них представлений даними про перших адвокатів або таких, 
що виконували їхні функції. 

У перші ж дні впровадження судової реформи до однієї з книг ЛМ внесено 
запис (від 18 серпня 1566 р.) про перенесення справи на комісію волинських 
шляхтичів Ванка, Олехна, Івана, Матвія, Яцька, Грицька та Василя Білостоцьких 
з князем Янушем Андрошевичем, берестейським і луцьким біскупом, про межі 
між маєтком Білостоки перших та Торчином князя. Суть справи полягала в то- 
му, що для полагодження суперечки між підданими згаданих маєтків Білосто- 
ками та Торчином великий князь литовський призначив розгляд справи (рок) 
на певний час. Для цього він створив комісію у складі суддів великокнязів- 
ського маршалка Михайла Єло-Малинського та волинського зем’янина Григорія 
Федоровича Гулевича. Утім великий князь з потреби державних справ (пере- 
пису війська) вирішив перенести розгляд справи на інший час: «вед же мы, 
г(о)с(по)д(а)рь, хотечи, абы на обей стороне межи вами справедливый розсу- 
докъ стал, тот рокъ на иншый час преложили (підкреслено мною — А.Б.), то 
ест по выволоню сойму Берестейского в року теперешнем шестдесятъ 
шостомъ, недавно минулого, за шест недель, которий рокъ еще и тепер вамъ 
дойти не можеть, с тое причины и их милост панове рада н(а)ша, духовные и 
светские, будучи на сойме Берестейскомъ и маючи слухи о небеспечности от 
неприятеля нашого московского, всимъ вобец обывателемъ того панства 
нашог(о) Великог(о) князства Литовского через листы свои росказали на 
служъбу нашу г(о)с(по)д(а)рьскую земъскую военъную ехати, за чимъ его 
милост на тот кгрунт пенный выехати и росправы з вами приняти не можеть, 
и жадалъ нас кн(я)зь бискупъ за то, абыхмо и тотъ рокъ на инший час 
преложили (підкреслене мною — А. Б.)»2. Далі великий князь литовський 
розпорядився уповноважити комісарів вирішити земельний спір між луцьким  
і берестейський біскупом та волинськими шляхтичами. Уповноважені комісари 
у цьому випадку виступали стороною захисту інтересів родини Білостоцьких, 
адже «на который рокъ комисаров н(а)ших водле першых листовъ наших не з 
руки его м(и)л(о)сти и не з руки вашое, одно з рамени нашог(о) г(о)с(по)д(а)- 
ръского на тотъ кгрунтъ вашъ пенный вышлемъ и справедливость вамъ зъ его 
м(и)л(остью) вчинити кажемъ. А княз бискупъ повинен будет передъ тыми 
судями нашими на тотъ рокъ тепер от нас зложоный, на оный кгрунтъ самъ 
выехать и въ томъ ся вамъ водле права всправедливит»3. Як бачимо у разі 
неможливості персонально розглянути судову справу, господар уповноважував 
довірених служебників (у даному разі призначив комісарів) вирішити конкрет- 
ну справу, які уособлювали представників державного захисту. 

Великий князь литовський за допомогою комісарського суду намагався 
залагодити справу про розмежування маєтку Ощов, що отримав у власність за 
правом опіки віленський воєвода, з Слонімською пущею, що належала до 

                                                           
2 Российский государственный архив древних актов (далі — РГАДА). — Ф. 389. — Оп. 1. 

— Ед. хр. 47. — Л. 35. 
3 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 47. — Л. 35–35 об. 
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господарського Слонімського замку. По це стає відомо у листі Сигізмунда ІІ 
Августа від сьомого серпня 1568 р., яким він призначив комісарський суд у 
складі берестейського воєводи Юрія Васильовича Тишкевича, новгородсько- 
го каштеляна Григорія Воловича та господарського ловчого Федора Скуміна. 
Віленський воєвода (відомо із змісту листа) намагався здійснити розмежуван- 
ня, упоноваживши представляти його інтереси ощовським урядником, утім 
«…дей, врадникъ его м(и)л(о)сти ощовъский […] на тотъ кгрунтъ доводы и весъ 
поступокъ правный перед вами оказати хотелъ, нижли, дей, вы часъ ему на то 
не взычыли»4. І на прохання віленського воєводи Сигізмунд ІІ Август повторно 
призначив час здійснення розмежування: «Ведъ же мы, чынечы на жеданье 
пана воеводы виленьского прыказуемъ вамъ, ажъ бы есте оземшы ведомость 
отъ его м(и)л(о)сти, кого з руки своее на тую справу будеть мети вольно его 
м(и)л(о)сти послати (підкреслено мною — А.Б.), порозумевшыся с тыми судями 
и часъ и рокъ назначывшы, повторе тамъ на оный кгрунтъ выехавшы, оного 
кгрунту такъ яко через вас ку замъку нашому Слонимъскому подали, з 
держанья нашого г(о)с(по)д(а)ръского не выпускаючы кграницъ положоных, 
не казали, и копцовъ не роскопываючы, тую речъ поступкомъ правнымъ або 
обычаемъ еднальнымъ сконъчыли, ничымъ не одступуючы росказанья и науки 
нашое, перво сего пры отправе в(а)шой»5. Тут вже віленському воєводі великий 
князь литовський гарантував можливість представляти його інтереси призна- 
ченим на цю справу урядником, який по-суті виконував функції адвоката, адже 
представляв інтереси свого патрона. 

Йменуючись у судовій документації «умоцованими», такі шляхтичі, як 
показують документи, виконували поряд з адвокатськими (функції захисту) й 
представницькі функції. Часто такі дії були разовими і стосувалися різних сфер 
суспільно-правового життя шляхти ВКЛ. Яскравим доказом цього є занесення 
до книг великокнязівської канцелярії «оповідання» шляхтича Криштофа 
Граєвського від 25 березня 1567 р., за яким він, будучи на службі віленського 
воєводи пана Миколая Радзивілла (у тому числі виконував й адвокатські 
функції), фізично не зміг доїхати до місця отримання боргу, який мали повер- 
нути воєводі королівські дворяни Іван Яцкович Борзобагатий Красенський та 
його братаничі Іван, Степан, Обяш і Семен Олехновичі Борзобагаті, й тому 
доручив («умоцовал») свого брата Станіслава Граєвського, «абы за тые долъги 
отъ него узялъ досить вчыненье»6. При цьому дане доручення було оформлене 
письмово й засвідчене печаткою поручителя: «…и пры томъ, дей, мамърамы на 
листы зашытые и отвороные с подписомъ руки своее и за печатю своею ему 
подавалъ для писанья квитовъ и инъшых листовъ ку справованью у Борздобо- 
гатых того долгу потребныхъ»7. Як бачимо, уповноваження («умоцованє») на 
здійснення правової дії мало бути письмовим й тому оформлялося відповідним 
чином. 
                                                           

4 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 266. — Л. 337. 
5 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 266. — Л. 337. 
6 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 266. — Л. 154. 
7 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 266. — Л. 154. 
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Суть же листа Криштофа Граєвського полягала в тому, що уповноважений 
ним Станіслав Граєвський «того долгу, на них (Борзобагатих — А. Б.) не 
правившы, листы и записы з вызнаньемъ на вряде виленьскомъ на свое имя от 
Борздобогатых на тот долгъ побралъ», а сам поручитель «то пакъ тепер онъ, 
объваровываючы, абы о тую суму от брата его Станислава Кграевъског(о)  
Иван Борздобогатый и сыновцы его, и потомки их записами на ймя Ивана 
Борздобогатого учынеными, трудности и шкоды не прыймовали и о то правомъ 
не были утиснены, поднялъся на враде Ивана Борздобогатог(о) и сыновъцовъ 
его в томъ заступити и боронити нигде инде, только перед судом г(о)с(по)- 
д(а)рьскимъ на позовъ очевисте ему даный, и за зложеньемъ року слушного, 
яко бы могъ и перед его кролевскою м(и)л(о)стью з братомъ своим Станиславу 
Кграевъскому о тое мовити, а Борздобогатый в томъ успокоити»8. Інакше 
кажучи, Криштоф Граєвський гарантував правовий захист Борзобагатим у разі 
порушення збору боргу «умоцованим» ним Станіславом Граєвським. 

Подібне доручення зустрічаємо в «оповіданні» князя Кантимера Пятигор- 
ського від третього серпня 1568 р., у якому він «умоцовал» Захар’яша Мурзу 
отримати по квитах з королівської казни кошти, заслужені ним і його братом 
Давидом. Із змісту квитів дізнаємося, що певну суму коштів Захар’яш Мурза мав 
забрати собі (як повернення боргу, наданого Пятигорським), а решту доставити 
Кантимеру і Давиду Пятигорським. Доручення у тексті оформлене наступним 
чином: «…подавал вси тые квиты пану Захаряшу, поручивши ему (підкреслено 
мною — А.Б.) вси тые п(е)н(я)зи заслужоные, на квитехъ описаные, што на ихъ 
почъты приходить в скарбе его м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рьскомъ, справивши с 
тое сумы собе яко оную сто осмъдесятъ копъ грошей, которую кн(я)зь Канъти- 
мер в него позычилъ, такъ и тые заслужоные п(е)н(я)зи, што з ними петигорцы 
посполъ заслужилъ, то естъ всего сумою семъсотъ копъ грошей литовскихъ 
взяти, а остатокъ тое сумы п(е)н(я)зей, которая отъ тыхъ семисотъ копъ гро- 
шей, збывати будеть кн(я)зю Давыду Петигорскому, брату его, и ему прислати»9. 

Для представлення у суді інтересів конкретних осіб «адвокат» мав отри- 
мати письмове доручення («лист умоцаваний»), за яким, власне, він й ставав на 
період розгляду справи адвокатом. Наприклад, сьомого серпня 1568 р. до канце- 
лярських книг було записано оповідання й визнання господарського писаря й 
водночас васковського, корасницького та індурського державці Лаврина Войни 
про доручення представляти його інтереси у вількомирському суді князеві 
Павлу Соколенському Друцькому і його дружині княжні Ганні Любецькій. Умо- 
цовані мали захищати інтереси Лаврина Войни у суді в справі про наїзд на 
триманий у заставному володінні маєток Коварськ, здійснений паном Григо- 
рієм Остиком зі своїми слугами. Лаврин Война так мотивував своє рішення 
доручити представляти у суді його інтереси: «А такъ ижъ я о том жал и крывду 
мою у права кгродского вилькомирского самъ тамъ до кгроду ехати и спра- 
ведливости доводити не будучи доспешонъ (підкреслено мною — А. Б.), для 

                                                           
8 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 266. — Л. 154–154 об. 
9 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 263. — Л. 96–96 об. 
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пильныхъ а обецъных послуг г(о)с(по)д(а)рьскихъ злетиломъ и даломъ моцъ 
зуполную на листе своемъ вмоцованомъ такъ в речи моей, яко и своей 
(підкреслено мною — А.Б.) с паномъ Григоремъ Остикомъ у права мовити и 
справедливости доводити (підкреслено мною — А. Б.) кн(я)зю Павлу Соколенъско- 
му Друцкому, подкоморему витебскому, ротмистру его королевское м(и)л(о)сти 
ездному, и малжонце его м(и)л(о)сти кн(я)гини Ганъне Лубецкой»10. Відповідно 
у «листе вмоцованом» була описана й сама скарга позивача: «Яко то жалоба моя 
ширей а достаточней на листе вмоцованомъ, от мене их м(и)л(о)сти (князеві 
Сокольському та його дружині — А.Б.) даным, описано и доложоно естъ»11. 

У цьому судовому випадку особливим є те, що Лаврин Война обрав для своє 
справи адвокатами саме Соколинських, власників маєтку, які віддали його у 
заставу позивачу. Тут яскраво відображено санкційну частину трансакційних 
договорів шляхти ВКЛ, за якою власники володінь, які віддавали їх у заставу 
або в оренду, у разі різних правопорушень зобов’язувалися своїми власними 
зусиллями відстоювати у судах12. 

Окрім вище згаданих прикладів адвокатської діяльності на непрофесійній 
основі у 60-х роках XVI ст. (початок реформ), такий вид діяльності мав місце і в 
70-х роках XVI ст. Шляхтичі й представники інших суспільних верств залучали 
одноразово до конкретних справ тих чи інших «адвокатів». Термінологічно 
вони фігурують у джерелах також умоцованими. Так, 28 липня 1571 р. госпо- 
дарський підданий краківський єврей Феліск визнавав перед урядом королів- 
ської канцелярії, що має справу з віленським міщанином Юрком Шнайдером 
про срібло, розгляд якої призначено у міському віленському суді. Утім, маючи 
інші справи, він сам не зміг стати перед міським судом. Тому Феліск «поручилъ 
того права от себе зъ Юркомъ Шнайдеромъ доводити и того с нас на немъ 
позысковати сыну своему Соломону, которому на то теперешнимъ очевистымъ 
сознаньемъ своимъ моцъ зуполную от себе далъ на зыскъ и старту»13 (під- 
креслено мною — А. Б.). Феліск також наголошував на тому, що після завер- 
шення даної справи у віленському міському суді його сина Соломона, якого 
Феліск уповноважив бути умоцованим, із Юрком Шнайдером «на томъ вжо он 
(Соломон — А. Б.) вечне перестати маеть»14 (підкреслено мною — А. Б.). Тобто 
надалі Соломон переставав бути «адвокатом» краківського єврея. 

У справі господарського дворянина Павла Станіславовича Тетерського  
з мінським воєводою паном Гаврилом Івановичем Горностаєм перший просив 
перед урядом королівської канцелярії, «абы тое оповеданье и данье моцы 
черезъ него до права Евлашевъскому до книгъ его королевъское м(и)л(о)сти 
канъцлярейскихъ записано»15. В «оповеданьи», датованим другим квітнем 1572 р., 

                                                           
10 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 269. — Л. 53. 
11 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 269. — Л. 53. 
12 Блануца А. Земельні володіння волинської шляхти в другій половині XVI ст. / Бла- 

нуца А. — К., Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 88–89. 
13 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 420 об.—421. 
14 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 421. 
15 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 475. 
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П. Тетерський повідомляв Сигізмунда ІІ Августа про те, що притягнув до 
королівського суду мінського воєводу «ку праву о неучыненье отъправы сумы 
п(е)н(я)зей, то естъ десети тисечей копъ грошей литовъскихъ и двохсотъ 
золотыхъ польских на дворенине его королевъское м(и)л(о)сти Анъдрею 
Врелевъскомъ отъ враду его м(и)л(о)сти кгродского меньского за не досить 
учыненье описови его в розделенью именя Сверженьского и неотданье двох- 

сотъ золотых польских сказаныхъ, и невзяте от него над право посполитое,  
от тое сумы ему на Врелевъскомъ сказаное, черезъ пана воеводу меньского 
самого пересуду сто шестьдесятъ и осмъ копъ грошей, чого он всего якъ за 
неотправеньемъ оное сумы презысканое, такъ и в пересуде о пятьсотъ копъ 
грошей собе шкоды менуеть»16. Як і в інших прикладах надання адвокатських 
повноважень для ведення конкретної справи П. Тетерський «поручилъ то отъ 
себе прыетелю своему земенину короля его м(и)л(о)сти Федору Евлашевъ- 
скому тое менованое справы своее за позвомъ перед его королевъскою 
м(и)л(о)стью пильновати с паномъ воеводою меньскимъ водле оного позву у 
права мовенье мети и сказанье судовое прыймовати, на што ему теперешнимъ 
очевистымъ сознаньемъ своим далъ отъ себе моцъ зуполъную на зыскъ и 
страту»17 (підкреслено мною — А. Б.). 

У реформаційний період окрім осіб, які виконували адвокатські функції не 
постійно, з’являється група професійних адвокатів, які своєю роботою зароб- 
ляли собі на життя та мали перспективи кар’єрного росту у місцевих владних 
структурах. Такі адвокати вже постійно виступають у судах від імені своїх 
патронів. Так, 20 січня 1569 р. «оповедалъ его королевъской м(и)л(о)сти умо- 
цованый служебникъ державцы голъмейского пана Михайла Мышки Варковъ- 
ского Матыс Кушевъский» (підкреслено мною — А. Б.), який «пильность 
чынилъ зъ с трема манъдатами его кор(олевской) м(и)л(о)сти отъ пана своего 
противъ суди и подсудку повету Луцкого о неслушное выдане позву на него 
Грыгорю и Василью Гулевичомъ» про несправедливі судові вироки у маєткових 
справах Михайла Мишки Варковського з Гулевичами18. Документально повно- 
важення адвоката М. Мишки Варковського зафіксовано наступним чином: «ино 
тотъ служебникъ пана Мышчын за моцъю зуполъною, от пана его ему на то 
даною, в той речы з оными особами, верху имены описаными, именемъ пана 
своего пана Мышки росправу прыняти хотячы (підкреслено мною — А. Б.), тую 
пильность свою на томъ року за манъдаты его королевъское м(и)л(о)сти 
прыпаломъ зъ стороны пана своего перед г(о)с(по)д(а)ремъ его м(и)л(о)стью 
оповедалъ»19. Як результат, дії умоцованого Матиса Кушевського сприяли 
перенесенню розгляду справ за трьома мандатами на великокнязівський суд по 
поверненню великого князя литовського із Корон Польської до ВКЛ. 

У 1572 р. до книги великокнязівської канцелярії було внесено «оповеданье» 
Каспора Шимковича, умоцованого жемайтійського войського пана Себастьяна 
                                                           

16 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 475. 
17 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 475. 
18 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 251 об. 
19 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 252. 
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Ждана, яким адвокат засвідчував пильність «ку усправедливеню за мандатом 
скарбномъ г(о)с(по)д(а)рьскомъ Ивану Зарецкому о недане п(е)н(я)зей на 
потребу кор(олев)скую»20. Як бачимо, інтереси жемайтійського урядника пред- 
ставлялися шляхтичем, якого вже можна вважати професійним адвокатом. Із 
запису дізнаємося особливості надання повноважень адвокату при веденні 
справи. Так, умоцований Каспор Шимкович «за моцю зуполъною, от п(а)на вой- 

ского на листе его ему даною, на тотъ самый рокъ сезде перед его королевскою 
м(и)л(о)стью ку праве постановившыся, ажъ до сего дня (28 травня — А. Б.) 
пильност зъ стороны его чынилъ (підкреслено мною — А. Б.)21. Важлива для 
нас інформація стосується противника жемайтійського войського — Івана Се- 
меновича Зарецького, котрий відмовлявся сплатити до королівської скарбниці 
шість тисяч золотих польських із володінь упітського і віленського тивунства, 
де він урядував. Так, І. Зарецький, «который тое речы водле манъдату и данья 
справы своее на пана войского попирати мелъ, самъ сезде не естъ и никого ку 
той справе отъ себе з моцю не прыслалъ (підкреслено мною — А. Б.), просилъ, 
абы тая пильност его для памети до книгъ его м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ръ- 
скихъ канъцлярейскихъ записано»22. Як бачимо, тивун не міг мати чи ще не мав 
шляхтича, який би виконував адвокатські функції. 

Про глибоке знання литовського права, що засвідчує фаховість адвоката, 
дізнаємося із справи пана Миколая Кишки Техановського з Миколаєм Кончою 
про неслушне отримання привілею на писарство земське вілкомирське та про 
невписання до декретів доказів його прав у справі з панами Остиками, занесеної 
до канцелярійських книг 29 липня 1570 р. Інтереси підляшського воєводи й 
дорогицького старости М. Кишки Техановського представляв його умоцований 
Мартин Менжинський, а Миколая Кончі — умоцований Романовський. Причому 
вони, на мою думку, вже були професійними адвокатами. Про це свідчить зміст 
їхніх промов, записаних писарем великокнязівської канцелярії і внесених до 
однієї із канцелярійських книг. Так, промови обох адвокатів насичені цитатами 
з литовського права, зокрема Другого Литовського Статуту. Наприклад, після 
запису суті позову підляшського воєводи умоцовані по черзі висловлювали свої 
доводи: «… што зъ строны того Миколая Кончи умоцованый его река мовил, 
тыми словы поведил, ижъ на тотъ позовъ пану воеводе подляшскому отказы- 
вати не повиненъ, бо за границу Великого князтва Литовского 10 розделу 
четвертого арътыкулъ шестьдесятъ первый, в которомъ тако естъ описано 
(підкреслено мною — А. Б.), ижъ за границу якъ нихто никого позывати не 
мает, такъ и апелевати никому не вольно…»23, інший йому апелював: «зъ 
стороны Миколая Кончи Романовский поведилъ, естъ позванъ, беручи […] ста- 
туту Великого князтва Литовского (підкреслено мною — А. Б.), што, дей, панъ 
воевода подляшъский менить на позве своемъ яко бы Конча, не будучи обра- 
ный, на тотъ вряд писарский вступилъ, ино онъ отъ братьи своее шляхты 
                                                           

20 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 487 об. 
21 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 487 об.–488. 
22 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 488. 
23 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 269. — Л. 66 об. 
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повету Вилькомирского на тотъ вряд обранъ, и межы електы былъ вписанъ, и 
отъ короля его м(и)л(о)сти на тотъ вряд преложонъ, и того листомъ дали 
кор(ролю) его м(и)л(о)сти под печатью и с подписью руки его кор(олевской) 
м(и)л(о)сти»24. 

Окрім апелювання до конкретних статутових артикулів умоцовані застосо- 
вували й письмові докази. Наприклад, М. Менжинський представив перед коро- 
лівським судом випис із земських судових книг: «…того такъ же выписъ покла- 
далъ (підкреслено мною — А. Б.) и поведил Межинский»25. Беручи таку дію на 
озброєння, противник М. Менжинського Романовський «поведил, што, дей, 
панъ воевода подляшъский домогаеться, абы Конъча елекъцыю положилъ»26, 
тобто вимагав оригінал документа, який засвідчував правдивість обрання 
писарем конкретного шляхтича. Адвокати у цій справі долучали й свідчення 
свідків. Так, М. Менжинський просив долучити до справи свідчення двох 
шляхтичів, на що Романовський різко апелював: «А што, дей, береть собе ку 
помочи оповеданье оного шляхътича вилькомирского Матея Мартиновича, 
такъ же тежъ и служебника своего Павла Кгодленского, ино то пану воеводе ку 
помочи ити не можеть, бо, дей, тот Матей Мартиновичъ в повете Вилко- 
мирскомъ не естъ оселый …»27 (підкреслено мною — А. Б.). 

Що важливо у цій справі, великокнязівський суд відмовив долучати до 
справи іншого адвоката підляшського воєводи — Миколая Павловича, «который ся 
умоцованымъ пана воеводы подляшъского быти менилъ, о то ничого не мовил, 
але яко неслушный умоцованый отъ права отъставенъ былъ…»28 (підкреслено 
мною — А. Б.). 

Як бачимо, дана судова справа яскраво засвідчує спеціальні знання права та 
професіоналізм двох умоцованих, які на цей період вже можуть вважатися 
професійними адвокатами. 

Таким чином, документація Литовської метрики є цінним джерелом дослід- 
ження інституту адвокатури у ВКЛ та українських землях у його складі. Законо- 
давчо закріплений інститут адвоката у Другому Литовському Статуті набуває 
широкого застосування, починаючи від середини 60-х років XVI ст., початку 
судової реформи у ВКЛ. Проаналізовані мною документи Литовської метрики 
цього періоду дають підстави говорити по початок формування інституту 
професійних адвокатів, утім ще широко адвокатські функції продовжують вико- 
нувати особи, які не набули статусу професійного адвоката. Вони уповноважую- 
ться вчинити ту чи іншу правову дію або разово, або у конкретній справі. Най- 
частіше адвокати реформаційного періоду у джерелах йменуються умоцовани- 
ми й дуже рідко позначені терміном «приятель». Термін «прокуратор, яким 

                                                           
24 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 269. — Л. 66 об.–67. 
25 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 269. — Л. 67 об. 
26 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 269. — Л. 67 об. 
27 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 269. — Л. 68. Неосілим у регіоні шляхтичам відпо- 

відно статутовим нормам заборонялося чинити будь-які правові дії: бути адвокатом, свідчи- 

ти у суді, виступати свідком під час оформлення приватно-правових документів тощо. 
28 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 269. — Л. 68. 
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позначалися адвокати у Другому Литовському Статуті, у цей період не 
використовується. Він набуває поширення у більш пізній період і широко 
застосовується у повітовій судовій документації. 

 

 

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ: 

 
№1. 1566.08.18. — Люблін. 

Преложенье справы на комисыю земян земли Волынское Белостоцких  

з кн(я)зем бискупом луцкимъ о границы межи именьемъ Белостоцким  

и Торчином. 

 
Жыкгимонт Августъ, Божю м(и)л(о)стью корол полский, великий княз 

литовский, руский, пруский, жомоитский, мазовецкий, ифлянтский и иныхъ. 
 

Земяном земли Волынское Ванку, Олехну, Ивану, Матфею, Яцку, Грицку  
а Василю Белостоцкимъ. 

Прысылал до нас княз Януш Андрошевич, бискупъ луцкий и берестейский, о 
томъ, иж, дей, вы менуючи собе быти яко бы князь бискупъ [Лист 34] через 
границы стародавные, земли, поля, сеножат и дубровы ваши власные от 
именья вашого Белостоцкого до именя его костелного Торчина на себе заби- 
рати мелъ, и вам бы на тых же землях вамъ самым и людемъ вашымъ бело- 
стоцкимъ крывъды и шкоды от его милости деяти мели одержали есте от его 
м(и)л(ости) и до всее капитулы костела головног(о) луцкого святое Тройцы. И с 
канцляреи нашое листы комисейные, взявши на то з руки своее и судями 
маршалъко нашого пана Михайла Ела Малынского, а земянина земли Волын- 

ское Григоря Федоровича Гулевича, и давши, дей, есте ему тые комисеи 
выеханю на оный кгрунтъ пенный, рокъ ознаймили, то естъ от поданя его 
м(и)л(ости) листов комисейных за дванадцат недел, и тог(о) в листех наших 
докладаючи, где бы в томъ часе служба н(а)ша г(о)с(по)д(а)рьская и земъская 
военная зашла, тогды по роспущеню войска нашог(о) у дванадцати неделях, то 
пак есьмо с потребы Речи Посполитое перво сего пописъ войска нашого на день 
офярованя панны Марии преложили и на тотъ час у Креве всимъ станомъ 
становитесе есмо были росказали. Нижли, дей, вы не будучи, покол бы з оное 
службы нашое войско нашо вернулося и роспущоно было от поданя его 
милости листов нашых комисейных, у дванадцати неделях рокъ пилновати и 
судей своих выводити есте хотели (підкреслене мною — А. Б.). Где жъ кн(я)зь 
бискупъ луцкий ачколвекъ готовъ былъ в томъ часе для службъ нашых [Лист 
34 об.] и Речи Посполитое его м(и)л(ости) яко раде нашой от нас лист ездчати 
не позволили, для чого княз бискупъ на тот рок тамъ з вами приняти не мог, 
мы тот рокъ, которий есте его м(и)л(ость) в томъ есе зложили от поданя 
комисеи за дванадцат недел, на сторону отъложили и через листъ нашъ 
инъший рокъ вамъ ознаймить и зложить велели, то естъ по роспущеню войска 
нашог(о) оного у дванадцати неделяхъ, яко то и в комисеях наших описано естъ. 
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Потомъ кгды, дей, тотъ рокъ по роспущенью войска с Трабъ у дванадцати 
неделяхъ припадал, ино и тот рокъ вамъ естъ листом нышимъ отречонъ. С 
тых причин же князь бискупъ на сойме прошломъ в Кленскомъ, будучи забавен 
при нас г(о)с(по)д(а)ри справами земъскими, на которомъ листе нашомъ 
зложонъ былъ вамъ рокъ вжо певный за оными комисеями первшими на 
кгрунтех земляных стати по святе Великоднимъ прошлом у двухъ неделях, што 
вамъ на пен час дойти не могло. Кгды жъ за росказанемъ нашимъ г(о)с(по)- 
д(а)рьским панове рада наша, их милость духовные и светские, княжата, па- 
нята и въсе рыцерство оного панства нашог(о) Великого князъства Литовского 
на съемъ Берестейский зездчали, на которомъ сойме и его милост кн(я)зь 
бискупъ луцъкий был, и ачколвекъ его милостых причын помененых на онъ час 
на тот рок з вами [Лист 35] росправы приняти и на оный кгрунт пенный 
выехати не могъ, вед же мы, г(о)с(по)д(а)рь, хотечи, абы на обей стороне межи 
вами справедливый розсудокъ стал, тот рокъ на иншый час преложили, то ест 
по выволоню сойму Берестейского в року теперешнем шестдесятъ шостомъ, 
недавно минулого, за шест недель, которий рокъ еще и тепер вамъ дойти не 
можеть, с тое причины и их милост панове рада н(а)ша, духовные и светские, 
будучи на сойме Берестейскомъ и маючи слухи о небеспечности от неприятеля 
нашого московского, всимъ вобец обывателемъ того панства нашог(о) Вели- 
ког(о) князства Литовского через листы свои росказали на служъбу нашу 
г(о)с(по)д(а)рьскую земъскую военъную ехати, за чимъ его милост на тот 
кгрунт пенный выехати и росправы з вами приняти не можеть, и жадалъ нас 
кн(я)зь бискупъ за то, абыхмо и тотъ рокъ на инший час преложили. 

А так мы, г(о)с(по)д(а)рь, с причины помененое тот рокъ на иншый час, то 
естъ по роспущенью войска н(а)шого с теперешней службы нашое г(о)с(по)д(а)- 
рьское и земъское военное, на которую в року тепер идучомъ шестдесятъ 
шостомъ ехати росказано за дванадъцат недел складанъ. На который рокъ 
комисаров н(а)ших водле першых листовъ наших не з руки его м(и)л(о)сти и не 
з руки вашое, одно з рамени нашог(о) г(о)с(по)д(а)ръского [Лист 35 об.] на тотъ 
кгрунтъ вашъ пенный вышлемъ и справедливость вамъ зъ его м(и)л(остью) 
вчинити кажемъ. А княз бискупъ повинен будет передъ тыми судями нашими 
на тотъ рокъ тепер от нас зложоный, на оный кгрунтъ самъ выехать и въ томъ 
ся вамъ водле права всправедливит. Вы бы о томъ ведаючи, на тот рокъ 
первший по выволаню сойму Берестейского в шести неделях зложоный, на тотъ 
кгрунтъ вжо не выежъдчали и року того не пилновали. Але на тотъ рокъ в семъ 
листе нашомъ вамъ описаных и зложоных, пилни бы есте были. 

Писан у Люблине лет(а) Бож(его) нарож(енья) тисеча пятсот шест- 

десятъ шостого, м(е)с(я)ца августа 18 дня. 
 

Оригінал: Российский государственный архив древних 

актов. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 47. — Л. 33 об.–35 об. 
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№2. 1567.03.25. — Варшава. 
Оповеданье Крыштофа Кграевского, квитуючи некоторыхъ  

должников, брату его Станиславу Кграевскому винъных,  

зъ упущенья ему яко умоцованому, на то от брата его посланому. 

 
Лет(а) Бож(его) нарож(еня) 1567, м(е)с(я)ца м(а)рца 25 дня. 

 
Постановившыся на враде г(о)с(по)д(а)рьскомъ канъцлерейскомъ обличне, 

дворанинъ г(о)с(по)д(а)рьский Крыштофъ Кграевъский оповедалъ и вызналъ, 
ижъ будучы онъ обовезанъ послугою его м(и)л(о)сти п(а)на Миколая Радивила, 
воеводы виленьского, маршалъка земског(о), канъцлера Великого князства 
Литовъского, старосты берестейского и шовленьского пана своего уберати и не 
могучы ехати для справованья долговъ, которые на записех своих ему двора- 
нинъ его кролевъское м(и)л(о)сти Иванъ Яцковичъ Борздобогатый Красень- 
ский з братаничами своими Иваномъ, Степаномъ, Обяшомъ и Семеномъ Олех- 

новичы Борздобогатыми ж зостали винъни, злетилъ, дей, то былъ перед 
врадомъ его кролевское м(и)л(о)сти берестейскимъ брату своему Станиславу 
Кграевскому, абы за тые долъги отъ него узялъ досить вчыненье. 

А то, дей, уделалъ никоторого досит вчыненья, за то в него не оземъшы, 
одно уфаючы ему, брату своему, ижъ ни на его вере и м(и)л(о)сти ку собе не 
омылить, и пры томъ, дей, мамърамы на листы зашытые и отвороные с 
подписомъ руки своее и за печатю своею ему подавалъ для писанья квитовъ и 
инъшых листовъ ку справованью у Борздобогатых того долгу потребныхъ. За 
которымъ, дей, знайденьемъ и злеценьемъ его брат его Станислав Кграевъский 
того долгу, на них [Лист 154 об.] не правившы, листы и записы з вызнаньемъ на 
вряде виленьскомъ на свое имя от Борздобогатых на тот долгъ побралъ, то 
пакъ тепер онъ, объваровываючы, абы о тую суму от брата его Станислава 
Кграевъског(о) Иван Борздобогатый и сыновцы его, и потомки их записами на 
ймя Ивана Борздобогатого учынеными, трудности и шкоды не прыймовали и о 
то правомъ не были утиснены, поднялъся на враде Ивана Борздобогатог(о) и 
сыновъцовъ его в томъ заступити и боронити нигде инде, только перед судом 
г(о)с(по)д(а)рьскимъ на позовъ очевисте ему даный, и за зложеньемъ року 
слушного, яко бы могъ и перед его кролевскою м(и)л(о)стью з братомъ своим 
Станиславу Кграевъскому о тое мовити, а Борздобогатый в томъ успокоити. 

А вед же где бы ся Борздобогатый самъ могъ зъ Станиславомъ Кграе- 
въскимъ о тое росправити, тогды вжо ему заступованья того не будеть потреба, 
а тое постановенье около того заступованья ничого не мает шкодити 
первшому обовязку и вызнанью Борздобогатого, которое он оплаченье сумы 
двадцати и чотырох тисечей золотых личбы польское с нимъ вчынилъ. Пред ся 
он самъ и потомъки его мають Крыштофу Кграевъскому водлугъ обовязку 
своего на раты описаные, тую суму двадцать и чотыры тисечы золотыхъ поль- 
ское личъбы выплачывати, не беручы собе на помочъ никоторыхъ прычынъ  
и оборонъ. Али иж за прозбою Крыштофа Кграевъского тое постановенье и 



Міждисциплінарні гуманітарні студії 

Серія: Правничі науки. 2015. Вип. 2 

 80 

очевистое сознанье его у книги канцлереи его кролевское м(и)л(о)сти записано, 
с которых Ивану Борздобогатому выпис сес дан ест. 

Писан у Варшаве. 
 

Оригінал: Российский государственный архив древних 

актов. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 266. — Л. 154–154 об. 

 
 

№3. 1568.08.03. — Книшин. 
Оповедане кн(я)зя Кантимера Кансаоковича Петигорского и дане моцы 

Захаряшу Винцентовичу Мурзе, заслуженого его, и брата его кн(я)зя 

Давыда в скарбе одыскивати за долгъ у него позычоный. 

 
[Лист 96] Лета Бож(его) нарож(еня) 1568, м(е)с(я)ца августа 3 дня. 

 
Пришедши перед его м(и)л(о)сть пана, кн(я)зь Канътимер Кансаокович 

Петигорский оповедал и очевисте вызнал, ижъ, будучы ему на службе его 
кролевъское м(и)л(о)сти, позычил онъ ку потребе своей у товарища своего пана 
Захаряша Виценътовича Мурзы сто и осмъдесятъ копъ грошей литовскихъ, на 
што ж и церокграфъ свой ему далъ. А особливе вызналъ, ижъ будучы ему с 
кн(я)земъ Давыдомъ Петигорскимъ, братомъ своимъ, и з нимъ посполу, такъ 
же и з ыными товариши своими на служъбе его кролевское м(и)л(о)сти с 
почъты ихъ заслужоного в скарбе г(о)с(по)д(а)рьскомъ, пришло то на квитех, 
зъ скарбу имъ даныхъ, ширей и достаточъней описано естъ. А иж кн(я)зь 
Давыдъ, братъ его, с панъства его кролевское м(и)л(о)сти до Петигор отъехал, 
такъ же и онъ маеть тогды, иж на тыхъ квитехъ, яко кн(я)зь Кантимер созналъ 
з обрахованья, межи ними приходить заслужоного пану Захаряшу пятьсотъ и 
двадцать копъ грошей. 

С тыхъ причынъ за ведомостью его м(и)л(о)сти пана Григоря Алексанъ- 
дровича Ходкевича, пана виленьского, гетъмана навышшого Великого кн(я)зь- 
ства Литовского, старосты городенского и могилевского, и тежъ его м(и)л(о)сть 
пана подавал вси тые квиты пану Захаряшу, поручивши ему вси тые п(е)н(я)зи 
заслужоные, на квитехъ описаные, што на ихъ почъты приходить в скарбе его 
м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рьскомъ, справивши с тое сумы собе яко оную сто 
осмъдесятъ копъ грошей, которую кн(я)зь Канътимер в него позычилъ, такъ и 
тые заслужоные п(е)н(я)зи, што з ними петигорцы посполъ заслужилъ, то естъ 
всего сумою семъсотъ копъ грошей литовскихъ взяти, а остатокъ тое сумы 
п(е)н(я)зей, которая отъ тыхъ семисотъ копъ грошей, збывати [Лист 96 об.] 
будеть кн(я)зю Давыду Петигорскому, брату его, и ему прислати. Которое жъ 
оповеданье до книгъ пана его м(и)л(о)сти записано. 

Писанъ у Кнышине. 
 

Оригінал: Российский государственный архив древних 

актов. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 263. — Л. 95 об.–96 об. 
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№4. 1568.08.07. — Книшин. 
Оповедане п(а)на Лаврина Войны против п(а)на Григоря Остика  

о наехане и отняте именя Коварска и дане моцы кн(я)зю  

Павлу Соколинскому и жоне его правом о то чинити. 

 
Лета Божего нароженья тисеча пятсотъ шестдесят осмого, м(е)с(я)ца августа 

семого дня у вовторок. 
 

Пришедши облично до книгъ канъцеляреи его королевъское м(и)л(о)сти 
панъ Лаврынъ Война, писар г(о)с(по)д(а)рьский, державца васковский и корас- 
ницъкий, и индуръский, созналъ, ижъ што которое именье Коваръско заставила 
мне была в тисячи копах грошей литовскихъ ее м(и)л(о)сть кн(я)гини Павловая 
Соколинъская кн(я)гини Ганъна Любецкая, и яко вжо мне водле опису и листу 
своего заставного, на реисту положономъ, поступила и в моц служебнику 
своему Василью Ондреевичу подала (підкреслене мною — А. Б.). 

То пакъ того жъ дня наехавши [Лист 53] моцно кгвалтомъ панъ Григорей 
Остик самъ особою своею з многими слугами и помочниками своими, и того 
слугу моего с того именья, вышей речоного Коварска, выгнал и на себе 
привернулъ, и тепер его вживаеть ку немалой кривде и шкоде моей. А такъ ижъ 
я о том жал и крывду мою у права кгродского вилькомирского самъ тамъ до 
кгроду ехати и справедливости доводити не будучи доспешонъ, для пильныхъ а 
обецъных послуг г(о)с(по)д(а)рьскихъ злетиломъ и даломъ моцъ зуполную на 
листе своемъ вмоцованомъ такъ в речи моей, яко и своей (підкреслене мною — 
А.Б.) с паномъ Григоремъ Остикомъ у права мовити и справедливости доводити 
кн(я)зю Павлу Соколенъскому Друцкому, подкоморему витебскому, ротмистру 
его королевское м(и)л(о)сти ездному, и малжонце его м(и)л(о)сти кн(я)гини 
Ганъне Лубецкой. Яко то жалоба моя ширей а достаточней на листе 
вмоцованомъ, от мене их м(и)л(о)сти даным, описано и доложоно естъ. 

Которое оповеданье и вызнанье пана Лаврына Войны до книг канцелярей- 

скихъ естъ записано. На што и выписъ собе кн(я)зь Соколиньский з 
малъжонъкою своею взялъ. 

Писанъ у Кнышине. 
 

Оригінал: Российский государственный архив древних 

актов. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 269. — Л. 52 об.—53. 
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№5. 1569.01.20. — Люблін. 
Оповеданье пана Мыщино через служебника его, ижъ тотъ служебникъ 

пильность чынилъ зъ с трема манъдатами его кор(олевской) м(и)л(о)сти 

отъ пана своего противъ суди и подсудку повету Луцкого о неслушное выдане 

позву на него Грыгорю и Василью Гулевичомъ о нижей описаные речы. 

 
Лета Бож(его) нарож(еня) 1569, м(е)с(я)ца генъвара 20 дня. 

 
Г(о)с(по)д(а)ръ король его м(и)л(о)сть и великий князь Жыкгимонтъ 

Август рачылъ [Лист 251 об.] росказати до книгъ своих г(о)с(по)д(а)ръскихъ 
канъцлярейскихъ записати. 

Оповедалъ его королевъской м(и)л(о)сти умоцованый служебникъ держав- 
цы голъмейского пана Михайла Мышки Варковъского Матыс Кушевъский 
(підкреслено мною — А. Б.), ижъ, дей, прыпалъ рокъ сегодне, у четвергъ, даты, 
вышей описаное, м(е)с(я)ца генъвара двадцатого дня, панъ его пану Михайлу 
Мышце за манъдаты его королевъской м(и)л(о)сти на жалобу его, выдаными з 
розными особами, то естъ наперъвей за однымъ манъдатомъ з врадниками 
земъскими повету Луцъкого судею Гаврыломъ Бокеемъ, а с подсудкомъ кня- 
земъ Остафъемъ Соколинъскимъ о незаписане до книгъ судовых оповеданья 
его, которое, дей, онъ чынилъ перед ними противъ хоружого земли Волынъское 
Грыгоря, а войского володимерского Василья Федоровичовъ Гулевичовъ, ижъ 
они позвы з ураду земъского луцъкого на жалобу их до него о побранье 
маетности рухомое и о взятье именья Серниковъ брата их Михайла Гулевича, 
выданые неслушне и не водле права на именю его положыли, а року певного ку 
станью не назначыли, и о невызволенье черезъ оных врадниковъ земъскихъ 
пана Мышки с того позву яко неправного, такъ же о неслушное и не водлугъ 
статуту земъского за тыми позвы зданье его от нихъ за другим манъдатомъ с 
тыми самыми Гулевичами, вышей описаными, Грыгоръемъ и Васильемъ, о тую 
жъ речъ, вышей описаную, ижъ неслушное зданье на него за оными позвы 
своими от суду земского Луцкого одержали и о апелеванье его до короля его 
м(и)л(о)сти не дбаючы, о тое жъ его позывають. А за третимъ манъдатомъ з 
одным войскимъ володимерскимъ Васильемъ Гулевичомъ о неслушное и 
заочное черезъ Гулевича одержанье выроку его королевъское м(и)л(о)сти 
противъ пана Мышце около именья Цевова, и сказанье на немъ сумы п(е)незей 
за шкоды Гулевичовы, которыи собе быт именовал зъ совитостю чотырох 
тисечей двухсотъ пятьдесятъ и пяти копъ грошей. 

Яко тые вси вышей помененые справы и жалобы пана Мышчыны [Лист 
252] шырей, достаточне и меновите на манъдатехъ его королевъское м(и)л(о)- 
сти описаные, доложоны суть. Ино тотъ служебникъ пана Мышчын за моцъю 
зуполъною, от пана его ему на то даною, в той речы з оными особами, верху 
имены описаными, именемъ пана своего пана Мышки росправу прыняти хотя- 
чы (підкреслено мною — А. Б.), тую пильность свою на томъ року за манъдаты 
его королевъское м(и)л(о)сти прыпаломъ зъ стороны пана своего перед 
г(о)с(по)д(а)ремъ его м(и)л(о)стью оповедалъ. Нижли ижъ иные вси справы на 
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суди вырокъ его королевъское м(и)л(о)сти прыпалые, з некоторых пильных а 
велико важных потреб земъских суть отрочоны, по прыеханью его м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)ръскомъ отъ сель, с Коруны Польское, в границы тамошнего пань- 
ства его м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ръского Великого князьства Литовъского за 
чотыри недели, тогды и тые справы пана Мышчыны, вышей на манъдатех его 
королевъское м(и)л(о)сти меновите описаные, в той же моцы права и року яко 
на сесь час были прыпали, отложыти рачылъ на тотъ же час помененый по 
прыеханью своемъ г(о)с(по)д(а)ръскомъ отъ сель, с Коруны Польское, в грани- 
цы Великого князьства Литовъского за чотыры недели. 

А на сесь час только стание и пилность зъ стороны п(а)на Мышчыны на 
томъ року за манъдаты прыпаломъ з росказанья его королевъское м(и)л(о)сти 
для паменти до книгъ его м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ръских канцлярейскихъ 
записано. 

Писанъ у Люблине. 
Оригінал: Российский государственный архив древних 

актов. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 251–252. 
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тов в делах о земельных спорах в Великом княжестве Литовском в 60–70-х годах 
XVI ст. Доказывается, что становление института адвокатуры было длительным 
процессом с постепенным увеличением правовых полномочий адвокатов в судеб- 
ной практике, узаконенных Вторым Литовским Статутом. 
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ПРАВОВА ПОЛЕМІКА У КИЇВСЬКІЙ ЦЕРКВІ 

В ЧАСИ МИТРОПОЛИТА ВЕЛЬЯМИНА РУТСЬКОГО (1574–1637) 
 

Р. Ф. Ткачук 
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У статті проаналізовано полеміку митр. Вельямина Рутського із Мелетієм 
Смотрицьким, у якій порушено питання права Речі Посполитої. Розкрито позицію 
митрополита Київської церкви щодо поставлення нової православної ієрархії  
у першій половині XVII ст. з погляду коронного права.  

Ключові слова: Київська митрополія, церковна унія, канонічне і державне 
право Речі Посполитої.  

 

Митр. Вельямин Рутський увійшов в історію української культури як ре- 
форматор Київської митрополії у першій половині XVII ст. З ним пов’язані 
значні перетворення в українському чернецтві, як от: оновлення Чину Святого 
Василія Великого, застосування здобутків західноєвропейських монастирів  
в організації та способів виховання послушників. Митр. Вельямин Рутський 
вступив на митрополичу кафедру у час поділу Київської митрополії на уніатів 
та православних, котрі не підтримали ідею відновлення церковної єдності на 
Берестейському соборі. Православна спільнота, починаючи від 1596 р. не мала 
коронного визнання, оскільки відступила від Київського митрополита, що 
прийняв церковну унії. Наступна хвиля релігійної суперечки, що в основному 
покликалася до обрядово-догматичних розбіжностей між греками та латинни- 
ками, розпочалася у 1620 р., коли єрусалимський патріарх Теофан поставив 
православну ієрархію. Так, у Речі Посполитій утворилося дві церковні ієрархії, 
через що у полемічних текстах було порушено суперечку навколо законності 
посвячення митрополитом Київської церкви Йова Борецького. У XX ст. митр. 
Йосиф Сліпий, міркуючи над поставленням нової православної ієрархії, заува- 
жив, що єрусалимський патріарх «вніс велике розбиття у Церкві», яке постави- 
ло Київську митрополію у складне становище1. Осмислення цієї події в історії 
української Церкви знайшло відображення у полемічних працях митр.  Велья- 
мина Рутського «Подвійна вина», «Розбір Оборони», які були відповіддю на 
твори Мелетія Смотрицького «Виправдання невинності», «Оборона Виправдання».  

Полемічний твір митр. Вельямина Рутського “Подвійна вина” надруковано 
у 1621 р. у Вільні. Ведучи діалог із православними богословами, полеміст 
переконував короля Речі Посполитої Сигізмунда III, що утворення нової ієрархії 
суперечить як церковному, так і державному праву. Для доведення цих мірку- 
вань автор увів до твору історичний контекст поставлення київських митропо- 
литів з X ст., наголошуючи на тому, що обрання церковної ієрархії відбувалося з 
                                                           

1 Сапеляк А. Київська церква на слов’янському сході. Канонічно-екуменічний аспект / 

А. Сапеляк. — Буенос-Айрес, Львів, 1999. — С. 321.  
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дозволу князя, що було затверджено у державному праві Русі, Великого князів- 
ства Литовського та Речі Посполитої. Так, у вступній частині твору митр. Велья- 
мин Рутський, пишучи про наміри православної спільноти отримати рівні права 
із уніатами, зауважив відступ патріарха Теофана від Литовських Статутів: «Так 
чинять відступники: без відомості і волі короля, проти права і звичаїв цієї 
Вітчизни, посвятившись на єпископства живих єпископів від того, кого король 
називає зрадником Речі Посполитої […]. Утім, усе це мають за ніщо і прагнуть 
переконати людей у тому, що вони вчинили добре. Натомість винними є ті, хто 
заперечують їх посвячення і більшу винну ставлять тим, хто доповідав королю 
про це. З їх погляду король не тільки не повинен покарати їх, але чинити проти 
сумління, проти утвердженого права, як от: відкинути митрополита і владик,  
а їм надати бенефіції»2.  

Митр. Вельямин Рутський у полеміці із Мелетієм Смотрицьким заперечував 
твердження православних богословів, що посвячення церковної ієрархії відбу- 
вається без інституту державної влади. Зокрема, Мелетій Смотрицький пере- 
конував, що достоїнство (dostoieństwo3) та номінація (nominacia4), вибір канди- 
дата на церковного ієрарха, здійснюється священнослужителями. Натомість 
надання бенефіції (beneficium) належить до повноважень польського короля.  
З огляду на це, висвячення митрополитом Йова Борецького не суперечило 
церковним канонам. Для доведення свого міркування Мелетій Смотрицький 
навів подібні приклади в історії Київської церкви, які на його думку, вказували 
на існування такого «звичаю»5.  

Митр. Вельямин Рутський, не приймаючи трактування Мелетія Смотриць- 
кого, твердив читачу, що посвяченню на церковного ієрарха священнослужите- 
лями передує презентація (praesentacia), яку в Речі Посполитій проводив поль- 
ський король6. На порядок поставлення нового церковного ієрарха, зауважив 
митр. Вельямин Рутський, вказували назви юридичних дій державних управи- 
телів у Європі: «Iuris Patronatus». Звернення до тлумачення слів, якими названо 
підготовку особи в королівському дворі для введення священнослужителя  
у високий сан, а саме: розкриття їх семантики («wyrażaią istność rzeczy»7), надало 
можливість уніатському полемісту подати змістовне обґрунтування свого твер- 
дження. Закріплені у назвах юридичні дії поставлення церковного уряду управ- 
лінською елітою держави вказували на правову послідовність посвячення цер- 
ковних ієрархів та необхідну взаємодію при цьому державних урядників із 
духівниками: «Повноваження поставлення церковного уряду королями у їхніх 

                                                           
2 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia Ludzi 

Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci /Rutski Welamin. — 

Wilno, 1621. — Przedmowa do czytelnika. — S. 1. 
3 Високе звання, сан.  
4 Призначення на посаду.  
5 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia Ludzi 

Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 1.  
6 Там само. 
7 Там само.  
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державах називається такими словами: «презентація», «номінація», «подання». 
Усе це, виходячи з назв, передує посвяченню: наперед необхідно ставити особу 
перед тим, хто її має святити (номінація); того подають, кого посвятити на цей 
уряд (подання). А посвячення без цього — ніщо: бо святитель сам поставив 
особу перед собою, сам її визначив і сам собі її подав, або хтось інший, кому  
це не належало. Через це того, хто мав на це право, зневажено, його право 
скривджено»8. Як бачимо, подаючи опис поставлення церковного уряду в Євро- 
пейських країнах, митр. Вельямин Рутський зауважив переступ прав та повно- 
важень польського короля у висвяченні нової православної ієрархії єрусалим- 
ським патріархом Теофаном.  

Продовжуючи полеміку щодо легітимного поставлення церковного уряду, 
митр. Вельямин Рутський услід за Мелетієм Смотрицьким покликався до засад 
права організації Церкви. Так, автор подав визначення «презентації» та навів 
цитати латинською мовою з книг церковних правил, які вказували на висунен- 
ня кандидатури митрополита та єпископів інститутом державної влади, яким  
у Речі Посполитій була королівська канцелярія: «Praesentatio est personae per 

Patronum Episcopo legitime facta exhibitio9. Як єпископ має святити, коли йому для 
цього нікого не подано? Ніхто не може подати себе самого. Тільки той подає, хто 
має на це право, яке не може скасувати навіть єпископ»10.  

Посутнім доказом надання єпископства королівським двором митр. Велья- 
мин Рутський уважав приклад поставлення вищого духовенства у католиків. 
Полеміст розповів читачу, що згідно права у Західній церкві Папа Римський 
проводив обряд посвячення священнослужителів після того, як королем було 
прийнято рішення про кандидатуру на церковного ієрарха. У розкритті права 
поставлення католицького кліру уніатський полеміст підтвердив визнання 
уніатів примату Папи Римського, назвавши його «найвищим пастирем усього 
християнства». В аргументації свого міркування уніатський богослов подав ху- 
дожнє змалювання взаємозв᾿язків державців із Папою Римським, які будували- 
ся за аналогією відносин синів із батьком. Така інтерпретація визнання авто- 
ритету Римського архієрея у державах Європи, де католицька церква займала 
провідні позиції, була покликана переконати читача в існування згоди та 
послуху у Західній церкві, до якої прагнули прилучитися уніати. Зокрема у творі 
читаємо: «Польські королі, наші урядники, застосовують це право у всіх воло- 
діннях католицької церкви. Найвищий пастир усього християнства не святить 
нікого без їхнього подання. Він не відступає від цього королівського права та не 
заперечує його попри те, що королі підлягають йому як сини батьку і слухають 
його голосу, як вівці свого Пастиря» 11.  

                                                           
8 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia Ludzi 

Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 2.  
9 з лат. Презентацією називається подання особи Покровителем легітимному єпископу. 
10 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia 

Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 2.  
11 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia 

Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 4.  
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Мелетій Смотрицький, пишучи про поставлення єрусалимським патріархом 
Теофаном православного митрополита та єпископів, переконував читача у 
тому, що традиції обрання церковних ієрархів у католицькій церкві Речі Поспо- 
литої не можуть бути взірцем для православної спільноти. Покликання уніатів 
дотримуватися однакових правил організації уряду церкви як католикам так  
і православним Мелетій Смотрицький уважав необґрунтованим через надання 
місць у сенаті Речі Посполитої переважно католицькому духовенству. Зауважи- 
мо, що питання представлення єпископів східного обряду у сенаті було незруч- 
ним для митр. Вельямина Рутського, оскільки виявляло читачеві незначні досяг- 
нення церковної унії та слугувало аргументом у доведенні думки православної 
спільноти. Полемізуючи із цим твердженням Мелетія Смотрицького, митр. Велья- 
мин Рутський прагнув зауважити читачу, що документи королівської канце- 
лярії, які підтверджували надання єпископства, не містили згадки про гаранту- 
вання місця у сенаті. Натомість єпископське подання та право на сенаторський 
уряд були різними юридичними актами. Цього ж принципу дотримувалися, 
твердив митр. Вельямин Рутський, у інших державах Європи: король визначав 
кандидатуру єпископа на посвячення незалежно від надання йому місця у се- 
наті12. Розвиваючи своє обґрунтування, митр. Вельямин Рутський зауважив, що 
православна спільнота повинна слідувати принципам надання духовних досто- 
їнств та бенефіцій, які є у польських католиків, з огляду на те, що у Речі 
Посполитій католицька церква займала провідне становище завдяки здобуткам 
у науці та благочесті. Ця обставина не була посутньою у тлумаченні легітим- 
ності владичих престолів, проте, на думку полеміста, підкреслювала необхід- 
ність об’єднання світської та церковної влади у Речі Посполитій для функціо- 
нуванні церкви: «Невже ми хочемо отримати більше прав, ніж має у цій державі 
Римський костел, який є досить потужним в науці, святобливому житті, чиїм 
сином і вихованцем є король? Насправді нерозсудливим є той, хто диктував 
таку ідею, що польські королі мають подавати єпископський сан у римській вірі, 
а у грецькій не мають» 13.  

Ведення релігійної полеміки в письменстві спонукало богословів зверта- 
тися до історичних джерел для того, щоб надати посутнє обґрунтування думки, 
яку вони відстоювали. Не можна не відзначити у цьому позитивні наслідки для 
історичної, богословської думки в Україні. Богослови, сперечаючись щодо інтер- 
претації тих чи інших подій в історії Київської церкви, оповідали про рідкісні 
рукописні матеріали, літописні свідчення. Завдяки цій важливій деталі поле- 
мічного письменства церковна еліта в Україні осмислювала свою приналеж- 
ність до традиції Східного християнства, пізнавала національну самодостат- 
ність у минулих століттях. Залучаючи до обговорення широкі верстви су- 
спільства полемічне письменство позначилося на подоланні церковної кризи та 

                                                           
12 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia 

Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 5.  
13 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia 

Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 6–7.  
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піднесенні української культури як через звернення до свого минулого, так  
і засвоєння нових рухів Західної культури.  

Суперечка митр. Вельямина Рутського із Мелетієм Смотрицьким щодо 
поставлення нової православної ієрархії порушувала питання організації Київ- 
ської церкви від X ст. Полемісти подали оповідь про посвячення перших митро- 
политів Київської церкви, їх відносини із Царгородом та київськими князями. 
Йдеться насамперед про обрання собором руських архієреїв у 1051 р. Київським 
митрополитом і всієї Русі Іларіона, священика слов᾿янського походження. Інтер- 
претація посвячення перших митрополитів у Русі надала можливості як митр. 
Вельямину Рутському, так і Мелетію Смотрицькому обґрунтувати свої тверд- 
ження. Утім, дати оцінку тлумаченню полемістів мав читач, для якого було 
написано полемічні тексти.  

У творі «Подвійна вина» митр. Вельямин Рутський подав коментар тлума- 
ченню Мелетія Смотрицького Конституційних привілеїв та універсалів, прийня- 
тих польськими королями на Сеймах. Насамперед, полеміст зауважив читачу 
про відмінність «привілею» від «універсалу», на що не звертали увагу право- 
славні богослови. Зокрема, суперечка велася навколо універсалу, наданого 
Константинопольському патріарху Єремії Траносу, яким він отримав дозвіл  
у кінці XVI ст. поставити в Україні церковний уряд. Митр. Вельямин Рутський 
указав читачу на те, що універсал, на відміну від привілею є документом, дія 
якого поширювалася у визначений час та за певних обставин. Через це, твердив 
полеміст, дозвіл, який отримав патріарх Єремія Транос, не передавався наступ- 
ним патріархам, про що твердив Мелетій Смотрицький14. Навпаки, митр. Велья- 
мин Рутський підкреслив читачу, що патріарх Єремія Транос для того, щоб 
отримати згаданий універсал спершу звернувся за дозволом до польського 
короля Стефана Баторія. Це, писав Вельямин Рутський, вказувало православній 
спільноті на необхідність дотримуватися саме такої послідовності у посвяченні 
церковних архієреїв уже єрусалимським патріархом Теофаном.  

Полеміка митр. Вельямина Рутського із Мелетієм Смотрицького виявляє, 
яким важливим для церковної спільноти у Речі Посполитій було право. Посутнє 
значення, яке надавалося відстоюванню своїх прав, підкреслює суперечка бого- 
словів, яка розгорталася подекуди над тлумаченням одного слова, щоб з’ясува- 
ти, кому із конфесій належав той чи інший привілей, вільність. Так, привілей, 
наданий на Сеймі у 1607 р. польським королем Сигізмундом III церкві «Katholi- 
ckiey Greckiey» як уніати, так і православні богослови віднесли до своїх христи- 
янських спільнот. Митр. Вельямин Рутський у згаданому привілеї не спостеріг 
заперечення унії, як переконував Мелетій Смотрицький, натомість твердив про 
утвердження церковної унії та підтримку сприяння її розвитку в Речі Поспо- 
литій. Зокрема, у творі читаємо: «Так написано у Привілеї: «Всі стани і люди цих 
наших держав, що належать до християнської віри, Католицької Грецької, щоб 
жодної кривди і безправності не зазнавали. Котра ж є «Віра Католицька Грець- 

                                                           
14 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia 

Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 34.  
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ка»? Тих греків або Русі, котрі об᾿єднані з Костелом Римським. Верифікатор зі 
своєю юрбою не є тієї Віри […]. Не бачили Мудреці, що написали, так вам Бог 
відібрав розум і раду вашу заплутав, що не зауважили того слова, яке виразно 
твердить, що не вам, але уніатам слугує той Привілей»15. 

Аргументуючи свою думку, митр. Вельямин Рутський подав своє розуміння 
засад трактування тих чи інших привілеїв. Він уважав, що тільки король Речі 
Посполитої, який надав привілеї, виступає їх інтерпретатором та може дати 
пояснення своїм управлінським інтенціям. Натомість, у міжконфесійній поле- 
міці при тлумаченні прав та привілеїв, не можна, зауважив автор, «говорити 
інакше» ніж є написано у документах16.  

Полеміка із автором твору «Верифікація невинності» розкриває уявлення 
митр. Вельямина Рутського щодо організації та діяльності суду в Речі Поспо- 
литій. З твору дізнаємося, що богослов в цілому позитивно оцінював судову 
систему Речі Посполитої, досягнення якої він пов’язував із розвитком науки та 
свободою людини17. Покликаючись до міжконфесійної полеміки, митр. Велья- 
мин Рутський зауважив несправедливість суду, коли обвинувачення відбува- 
лося без вислуховування винного, який мав право звернутися за захистом до 
Папи Римського. Так, покликаючись до принципів правосуддя, усталених від 
найдавніших часів, митр. Вельямин Рутський критикував зміщення уніатських 
митрополитів Михайла Рогози, Іпатія Потія та їх анафемування Олександрій- 
ським патріархом Мелетієм Пігасом без залучення до цього процесу Папи 
Римського, якого уніати вважали найвищим суддею у Вселенській церкві18. 
Утім, у наступному полемічному творі «Екзамен Оборони» митр. Вельямин Рут- 
ський критикував юрисдикцію світських судів у Речі Посполитій, зауваживши 
їхню неефективність у захисті вільностей громадян та збереженні суспільного 
миру в Речі Посполитій. Ці міркування богослова були зумовлені переконанням 
у тому, що магістрат був наділений можливостями припинити міжконфесійну 
суперечку, проте зігнорував кризу у Київській церкві. Так, митр. Вельямин 
Рутський охарактеризував суспільно-церковні відносини в Речі Посполитій 
латинськомовним висловом «quicquid libet, licet»19. Уседозволеність та безвідпо- 
відальність були, на думку богослова, атрибутами того часу, через які релігійна 
суперечка набула руйнівних наслідків для Київської митрополії. Так, полеміст 
твердив, що громадянські свободи міщан у деяких випадках, завдаючи кривду 
Богу, духовенству та королю, залишалися без покарання. Митр. Вельямин Рут- 
ський уважав цю вільність «злою», «розпутною», звістка про яку поширилася за 

                                                           
15 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia 

Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 36.  
16 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia 

Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 36. 
17 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia 

Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 48.  
18 Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputatia 

Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrażaiacy, nazwany, Verificatia Niewinnosci. — S. 48–49.  
19 з лат. «усе, що хочеться — дозволено».  
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межі Речі Посполитої. На думку полеміста, правове втручання магістрату  
у релігійну суперечку було здатне відновити порозуміння між уніатами і пра- 
вославними. Наведемо ці міркування митр. Вельямина Рутського: «Все дозво- 
лено, хоч слова і вчинки будуть проти Речі Посполитої, проти особи короля його 
милості, нарешті проти Господа Бога, і кари за це не матимеш. Увесь світ знає 
це, чимало казань і цілих трактатів було надруковано про це від людей по- 
божних. І в інших країнах знають і пишуть про цю розпутну нашу вільність. Вам 
одним треба боятися діяти проти церковного і світського урядів. Якби ви 
відкинули суперечку, або якби світський магістрат застосував своєї сили (що 
було би справедливо), давно настав спокій між вами і нами»20.  

Правовий контекст релігійної полеміки XVI–XVII ст. виявляє те, що письмен- 
ство тієї доби охоплювало посутні сфери життя суспільства. Так, твори митр. 
Вельямина Рутського і Мелетія Смотрицького розкривають проблематику від- 
носин церкви і держави у Речі Посполитій, до складу якої входила Україна. 
Згадані полемічні тексти містять міркування ієрархів Київської митрополії 
щодо способів духовних перетворень в Україні.  
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20 Rutski W. «Examen Obrony, to jest odpis na script, Obrona Werificatij nazwany, w którym się 

zgromadzenie Wilenskie Zejścia Ducha iustificuie, że nie popadło w Sowitą Winę, sobie zadaną» // 

Архив Юго-Западной Россіи. — К., 1914. — Т.VIII. — Ч. I. — С. 587.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У першому в Україні комплексному міждисциплінарному гуманітарному збірнику науко- 

вих праць представлено сучасні напрями гуманітарних досліджень молодих вчених НАН 
України та вищих навчальних закладів України, пропонуються нові підходи у вивчені сучас- 
них актуальних проблем правничої науки. 
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