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ВСТУПНЕ СЛОВО
ДО АКТУАЛЬНОЇ ТЕМИ
ЖУРНАЛУ

О. СВЯТОЦЬКИЙ
Головний редактор
журналу «Право України»,
доктор юридичних наук, професор,
членкореспондент АПрН України
Шановні автори і читачі
нашого журналу!
Представляючи на Ваш розсуд над
звичайно актуальну тему — організа
цію публічної влади в Україні, — хотів
би висловити певні міркування з
цього приводу.
Як відомо, до публічної влади нале
жать такі основні її види: 1) влада на
роду, адже відповідно до Конституції
України «носієм суверенітету і єди
ним джерелом влади в Україні є на
род» (ст. 5); 2) державна влада, яка
здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6
Конституції України); 3) місцеве са
моврядування — форма народовладдя,
через яку здійснюється управління
місцевими справами в низових адмі
ністративнотериторіальних одини
цях (селах, селищах та містах).
Так от, сьогодні, на мій погляд, го
ловна проблема нашої молодої держа
ви — це хаос і безлад у владі, а через
це — і в цілому в країні.

Так, незважаючи на те, що лише на
род є носієм суверенітету та єдиним
джерелом влади в Україні, досі зали
шаються нереалізованими результати
всенародного референдуму, на якому
громадяни однозначно висловилися
за відміну депутатської недоторкан
ності, двопалатний парламент та змен
шення кількості народних депутатів у
ньому.
Найвища, найважливіша серед
гілок влади — законодавча, яку уособ
лює Верховна Рада України, працює
неефективно, неорганізовано у вико
нанні своєї основної законотворчої
функції і, як наслідок, гальмування
розв’язання політичних, економічних
і соціальних проблем, з якими Україна
зайшла у глухий кут.
Для виконавчої гілки влади є ха
рактерним її дуалізм, постійне проти
стояння з інститутом президентства.
Загалом, нинішня модель виконавчої
влади є обтяжливою, забюрократизо
ваною, несамостійною, а отже, недо
статньо ефективною.

© О. Святоцький, 2009
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Щодо Президента України як Гла
ви держави, то Основний Закон, на
превеликий жаль, не визначає чітко
конституційноправового статусу цьо
го надзвичайно важливого для країни
інституту, що призвело до небезпечної
для України ситуації — системи дво
владдя, з гострим суперництвом Пре
зидента і Прем’єрміністра.
Судова гілка влади за всі вісімнад
цять років незалежності так і не зазна
ла серйозної реформи, яка б забезпе
чила ефективний суддівський захист
фундаментальних прав і свобод грома
дян України.
Існує серйозна проблема і в органі
зації влади на місцях, основна з яких,
на мій погляд, — надмірний контроль
над нею з центру, що призвело до ут
вердження безладу та безвладдя на
місцевому рівні.
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Отже, для існуючої сьогодні орга
нізації публічної влади в Україні
характерною є системна її криза і, як
закономірний результат, — зневіра
суспільства у владі, що спричиняє для
нашої держави непрогнозовані та не
передбачувані наслідки.
Зважаючи на зазначене вище, жур
нал звернувся до знаних науковців і
практиків висловитися на сторінках
нашого часопису у формі наукових
статей з проблемних питань, тому цій
темі журнал присвячує п’ятий та шо
стий номери поспіль.
Сподіваюсь, що актуальна тема ор
ганізації публічної влади, яку порушує
на своїх сторінках журнал «Право Ук
раїни», стане в нагоді для українських
політичних лідерів у нагальному про
цесі щодо облаштування країни.
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Організація публічної влади в Україні:
питання теорії та практики
ПУБЛІЧНА ВЛАДА В УКРАЇНІ:
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
І КОНСТИТУЦІЙНОПРАВОВА ПРИРОДА

М. ТЕПЛЮК
заступник керівника
Апарату Верховної Ради України —
керівник головного юридичного управління,
кандидат юридичних наук

Теоретичні основи визначення
поняття публічної влади
Влада — багатозмістовне, багато
гранне явище, яке пронизує всі сфери
людського буття, виявляючи себе в
різних формах: політичній, економіч
ній, моральній тощо, і не розглядаєть
ся в науці як одномірна категорія.
Тому невипадково слово «влада» ши
роко вживається й у повсякденній
мові, й у науковій літературі. Спроби
розкрити зміст категорії «влада», при
роду цього феномену здійснювалися з
давніх часів. Наслідком тривалого
вивчення влади є, зокрема, за підра
хунками спеціалістів, понад п’ять ти
сяч понять та категорій, що її характе
ризують. Природа влади, її значення
для людини стають більш зрозуміли
ми, якщо пізнати її сутність та призна
чення в суспільстві.
Очевидно, що феномен влади
пов’язаний із реалізацією об’єктивно
необхідної функції упорядкування
відносин у суспільстві. Владі в розвит

ку суспільства навіть відводять роль,
яку відіграє природний відбір у живій
природі. Без цього атрибута соціум
гине, руйнується під дією внутрішніх
суперечностей.
Зокрема, одні автори розглядають
владу як волю і здатність до самоут
вердження, або як несвідоме, інстинк
тивне прагнення, що формується під
впливом соціальних умов, пов’язаних
із раннім дитинством, освітою, яка
культивує страх, прислужливість і по
кору тощо. Німецький учений М. Ве
бер трактує владу як здатність люди
ни обмежувати альтернативи у по
ведінці інших людей, як комплекс ідей
і соціальних відносин, що ґрунтують
ся на правомочній загрозі застосуван
ня сили [1; 2, 128].
Доволі стійкою є традиція розгля
дати владу як породження природи
людської раціональності, закладеної в
ній нездоланної інерції до домінуван
ня, підкорення як оточуючого світу,
так і собі подібних.

© М. Теплюк, 2009
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Влада одних людей над іншими, за
значає О. Шабров, може мати різні
витоки. Фізичні, інтелектуальні, пси
хологічні та моральні можливості лю
дини — основні, вихідні витоки при
мусу. Але суспільство дало людині й
інші інструменти, серед яких такий
універсальний і могутній, як багат
ство, економічна влада. Можна гово
рити про організаційну владу, інфор
маційну владу в сучасному суспіль
стві, яка набуває самостійного значен
ня [3, 118].
Марксистська традиція пов’язує
функціонування влади в суспільстві з
факторами економічного характеру, з
необхідністю забезпечення управлін
ня соціумом в умовах зростаючої
соціальної диференціації та боротьби
різних суспільних класів.
Певно, що кожний з існуючих у на
уці підходів до визначення влади спи
рається на відповідну методологію.
Зважаючи на це, найбільш продуктив
ним, на нашу думку, є уявлення, що
пов’язує походження влади з умовами
здійснення суспільного виробництва,
на якому, як матеріальній основі, ґрун
тується життя будьякого людського
суспільства. Як зазначає І. Андреєв,
влада народжувалася у людському
суспільстві як концентроване вира
ження загальних інтересів, єдиної
соціальної волі, відношення цілого
(колективу) до своїх часток (індиві
дів), як відображення об’єктивної
потреби соціальної спільноти у збере
женні своєї цілісності [4, 390].
Водночас, відображаючи сутність
такого соціального феномену, як вла
да, недостатньо обмежитися загаль
ним поняттям, а необхідно виділити її
сутнісні характеристики, визначити їх
співвідношення, взаємну зумовле
ність, виявити об’єктивну синтетичну
єдність цих характеристик, деяку їх
систему [4, 43–44; 5, 37–47].
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 5 • ISSN 0132 1331 •

Найбільш загальне уявлення про
суспільну владу звичайно зводиться
до відношення, в якому воля суб’єкта
панує над волею іншого суб’єкта або
суб’єктів, а останні підкоряють свою
волю та діяльність владній волі. До то
го ж необхідно зазначити, що момент
панування однієї волі над іншою в
рамках соціального відношення як
суттєва ознака влади присутній так чи
інакше у більшості визначень влади,
що пропонуються в літературі [6, 26; 8,
5, 16].
Водночас уявлення про владу як
вольове відношення, зауважує В. Сі
ренко, не вказує на матеріальну зумов
леність цього явища, що є найбільшим
недоліком усіх понятійних підходів,
які розглядають волю як визначаль
ний наповнювач змісту влади. На його
думку, головне полягає в тому, що во
льове зовнішнє виявлення влади мож
ливе тоді, коли сформувалася залеж
ність одного суб’єкта від другого, яка
має своїм витоком необхідність задо
волення життєвих потреб суб’єктів,
що знаходить своє безпосереднє вияв
лення в різноманітних інтересах. Інте
рес виступає, власне, як спосіб визна
чення зв’язку між потребою та засоба
ми її задоволення. З тих самих по
зицій, але акцентуючи увагу на діяль
нісному аспекті задоволення потреби,
розглядає інтерес О. Ющик. Відчуття
суб’єктом певної потреби, що як закон
визначає діяльність її суб’єкта, пише
він, диктує загальну спрямованість
діяльності суб’єкта на задоволення
цієї потреби, яка (спрямованість. —
Авт.) і означає його інтерес [6, 52–54].
На нашу думку, в поєднанні цих
підходів до визначення інтересу і за
кладений загальнотеоретичний смисл
зумовленості влади.
Здійснення суб’єктом потреби від
повідної діяльності, характер якої
визначається його інтересом, немину
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че стикається, оскільки він живе у
суспільстві, з життєдіяльністю інших
суб’єктів, що мають власні потреби та
реалізують свої інтереси. Отже, рано
чи пізно виникає конкуренція потреб
та інтересів різних суб’єктів, виявля
ються суспільні суперечності; ре
алізація інтересу одним суб’єктом на
штовхується на протидію інших
суб’єктів. З цього виникає потреба у
подоланні такої протидії, у підкоренні
поведінки інших суб’єктів інтересові
цього суб’єкта, у пануванні над проти
лежними інтересами.
Механізм влади і слугує реалізації
зазначеної потреби. Влада притаманна
людському суспільству в усі епохи і на
всіх етапах його розвитку; постійно
змінюється лише зміст влади та засо
би і процес її реалізації. Генезис влади,
вказує І. Андреєв, як і генезис влас
ності, у кінцевому підсумку зумовле
ний становленням суспільного вироб
ництва [4, 390–391].
Водночас як засіб здійснення інте
ресів та сукупної волі соціального
колективу влада реалізується не як
безпосередній вольовий вплив, а через
складний соціальний механізм, через
соціальне управління. Влада, зазначає
А. Анікевич, виявляється в організації
соціального управління, яке має
своєю основою владу. Владарює не
той, хто управляє, — навпаки, управ
ляє суб’єкт влади або його представ
ник [5, 58–59].
У літературі висловлюються різні
точки зору на проблему співвідношен
ня влади і управління. Коли йдеться
про управління людьми, зазначає, зок
рема, О. Шабров, то прямий зв’язок,
тобто групу функцій управління, че
рез які ті, хто управляють, впливають
на керованих, підпорядковують їх
собі, називають владою [3, 116–117].
Навпаки, М. Рац розглядає управ
ління і владу як такі, що протистоять
8

одне одному. Управління забезпечує
рух, влада — стабільність. З другого
боку, влада слугує своєрідним продов
женням управління. Управлінські
рішення, зрештою, реалізуються через
систему владипідпорядкування. Тут
вони уже доповнюють одне одного,
причому управління ніби помирає у
владі [10, 37–45]. Проте, на нашу дум
ку, є протилежне: саме управління ви
ступає як «продовження» влади, її
втілення в життя, а влада є спрямову
ючою основою управління. Останнє
не «помирає» у владі, а надає їй дійс
ного існування. Тобто характер управ
ління тими або іншими суспільними
процесами визначається залежно від
характеру влади, реалізації якої управ
ління завжди підпорядковується.
Якщо звернутися до витоків уп
равління, то в первісному суспільстві
влада виступала як цілісна родова вла
да, а управління тут здійснювали орга
ни родової влади (старійшини, вожді
тощо). Вони були безпосереднім
уособленням суспільної влади і водно
час органами родового управління. Ця
первинна влада мала безпосередньо
суспільний характер, виступала як
первіснообщинна (родова) публічна
влада. Публічна влада (public power,
від лат. publicus — суспільний) — влада
(у присутності публіки), відкрита
народу та його думкам, суспільна за
характером, не приватна, така, що за
лучає до управління широкі верстви
населення.
Проблеми влади, зазначає В. Чир
кін, обговорюються в науковій літера
турі, однак термін «влада» вживається
в різних значеннях, і деякі вчені навіть
пропонують взагалі вилучити його з
наукового обігу. Це також стосується
поняття «публічна влада»: через неод
накові тлумачення це поняття зали
шається досить невизначеним. Пуб
лічну владу характеризують і як дер
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жавну (неофіційний переклад росій
ською Європейської хартії місцевого
самоврядування, 1985 р.), і як суспіль
ну (від лат. res publica — загальне;
суспільна справа), а іноді залишають
слово «публічна» без перекладу. Ще
складніше справа з виявленням і кла
сифікацією різновидів публічної влади,
де фантазія може не мати меж [11, 7–8].
На наше переконання, наведені ви
ще підходи до розуміння публічної
влади суттєво розширюють предмет,
не дають чіткого уявлення про сут
ність публічної влади та її співвідно
шення з політичною владою. Не за
глиблюючись у критичний аналіз цих
уявлень, обмежимося загальним за
уваженням щодо методологічного
підходу до розуміння публічної влади.
Маємо не погодитися з тим, що
публічна влада є одним із видів
соціальної влади. Водночас виділення
такої ознаки суспільної влади, як її
публічність, передбачає виділення та
ких близьких ознак влади за спільним
критерієм, як її елітарність, кастовий
характер, своєкорисність тощо, від
яких відрізняється публічна влада. То
му співвідношення публічної влади з
політичною або воєнною тощо влада
ми як різновидів суспільної влади є
некоректним. Навряд чи доцільно
виділяти за сферою дії публічної
влади установчу публічну владу та
наддержавну публічну владу, оскільки
постає питання щодо суб’єктного
складу владного відношення. Сумнів
ним є також виділення такого різнови
ду публічної влади, як корпоративна
публічна влада, оскільки тут публіч
ність влади має дещо інше значення.
Як слушно зауважує В. Чиркін, не
можна віднести до публічної влади
релігійну владу, так само як суспільна
корпоративна влада і публічна вла
да — це різні види соціальної влади
[11, 16–19].
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На думку цього автора, серед бага
тьох різних видів колективів особливу
роль відіграють територіальні публіч
ні колективи, до яких належать
суспільство в державних межах краї
ни, народ суб’єкта федерації, муніци
пального утворення, що представле
ний на виборах, референдумах, сіль
ських зборах тощо корпусом виборців.
Саме ці групи осіб обирають представ
ницькі органи, виборних посадових
осіб, вирішують питання, винесені на
референдум, здійснюють інші акції,
що мають важливе публічне значення.
Саме в територіальному публічному
колективі виникає та існує публічна (а
не особиста, приватна корпоративна
чи корпоративна суспільна) влада.
Тому, зазначає В. Чиркін, неправильно
говорити про публічну владу в релі
гійних об’єднаннях і навіть у гро
мадських організаціях.
У цілому, погоджуючись із В. Чир
кіним, необхідно зауважити, що пуб
лічну владу не можна пов’язувати
виключно з територіальною організа
цією суспільства або його частини. Ад
же публічна влада зароджується ще у
первісному суспільстві, однак тут
суспільна влада спочатку збігається з
родовою, а не територіальною органі
зацією управління суспільством і ли
ше на більш пізньому етапі розвитку
перетворюється на територіальну
організацію.
Отже, на нашу думку, публічна
влада — це безпосередньо суспільна
влада, яку здійснюють в інтересах під
владних органи чи організації, які
уособлюють суспільну владу, уповно
важені останніми на реалізацію
соціального управління. Цього за
гального визначення достатньо для
подальшого дослідження змісту і при
роди публічної влади в її співвідно
шенні з іншими видами та формами
суспільної влади.
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Конституційноправова
природа публічної влади
З прийняттям Конституції України
1996 р. відбулося конституційне
оформлення сучасної української дер
жавності разом з істотним оновлен
ням організації державної влади в
Україні.
Конституційні засади організації
публічної влади в літературі пов’язу
ють зазвичай із визначенням консти
туційного ладу країни. На думку
більшості українських юристівкон
ституціоналістів, цей лад опосередко
вує насамперед суспільний і держав
ний лад. Нинішній конституційний
лад України, зазначав В. Погорілко, за
своєю суттю є перехідним, змішаним,
а за змістом опосередковує передба
чені та гарантовані Конституцією дер
жавний і суспільний лад, статус люди
ни і громадянина, систему безпосеред
нього народовладдя, організацію дер
жавної влади і місцевого самовряду
вання, територіальний устрій, основи
національної безпеки і оборони, інші
найважливіші інститути конститу
ційноправових відносин. До того ж
державний лад автор розглядав як
складову конституційного ладу. Так
само суспільний лад є, за його визна
ченням, основною складовою консти
туційного ладу — організацією й
діяльністю суспільства, передбачені й
гарантовані Конституцією та закона
ми України [13, 29—40].
С. Линецький називає такі основні
підходи до визначення сутності дер
жавного ладу: 1) державний лад
тотожний конституційному ладові;
2) державний лад є складовою консти
туційного ладу; 3) державний лад то
тожний політичній системі суспіль
ства; 4) державний лад є органічною
єдністю типу та форми держави;
5) державний лад — явище, що тотож
не формі держави. У реальному житті
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державний лад, на думку автора, по
стає як «складний комплекс (система)
відносин у процесі здійснення держав
ної влади, певна організація останньої,
обумовлена конкретним рівнем роз
витку продуктивних сил, виробничих,
політичних, ідеологічних, правових та
інших відносин, а також відповідних
їм інституцій» [14, 21].
Очевидно, співвідношення таких
понять має бути дещо іншим. На нашу
думку, поняття конституційного ладу
країни означає інтегроване політико
юридичне визначення її суспільного
ладу. А суспільний лад — це органічна
єдність її економічного, соціального,
національного, культурного і політич
ного устрою (організації). До того ж
суспільний лад — явище загальноісто
ричне, яке існує від початку розвитку
людства. Щодо конституційного ладу,
то він з’являється разом із політико
юридичним оформленням суспільно
го ладу, тобто водночас із появою Кон
ституції як Основного Закону держа
ви і суспільства.
Отже, державний лад є одним із
визначень суспільного ладу, що нале
жить до його політичної складової й
характеризує організацію та функ
ціонування найважливішої форми
публічної влади в суспільстві, якою є
державна влада. Іншою формою
публічної влади у політичній скла
довій суспільного ладу є влада місце
вого самоврядування. Ці інститути
єдиної публічної влади мають спільні
елементи і водночас значні відмін
ності. Однак обидва є складовими еле
ментами конституційного ладу.
Тому організацію і функціонування
державної влади та місцевого само
врядування необхідно розглядати в
контексті визначення конституційно
го ладу, у системі відносин держави і
місцевого самоврядування з людиною,
суспільством та між собою. У зв’язку з
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цим видається дискусійною висловле
на в літературі думка про те, що визна
чення суспільного ладу Конституцією
і законами України має ряд відмінно
стей порівняно з визначенням держав
ного ладу і конституційного ладу в
цілому. Якщо організація і діяльність
держави, органів державної влади має
регулюватися Конституцією та зако
нами всебічно і повно, то суспіль
ства — мінімально, оскільки Консти
туція проголошує свободу (багато
манітність) політичного, економічно
го й ідеологічного суспільного життя і,
отже, максимально можливе невтру
чання в життя і діяльність особи та
суспільства [13, 38].
Конституційний лад, на нашу дум
ку, визначається як політикоюридич
не вираження суспільного ладу в ціло
му, а не навпаки. Крім того, відносини
між приватними особами, між особою
і державою та між посадовими особа
ми держави — це принципово різні за
характером відносини, що об’єктивно
вимагають різного правового регулю
вання.
Принагідно необхідно звернути
увагу на те, що у чинній Конституції
України, на відміну від Конституції
(Основного Закону) УРСР 1978 р.,
взагалі не вживаються терміни
«суспільний» і «державний» лад, а є
тільки термін «конституційний лад».
Ця обставина є надзвичайно важли
вою для аналізу конституційних основ
організації публічної влади в Україні,
тому вважаємо за доцільне розглянути
її детальніше.
Поняття «конституційний лад» у
Конституції України не визначено, хо
ча цей термін зустрічається в її тексті
тричі. Із положень статей 17, 37 Кон
ституції незаперечно випливає, що
конституційний лад, тобто закріпле
ний Конституцією України економіч
ний, соціальний, національний, полі
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тичний (включаючи державний) та
інший устрій України, забороняється
змінювати насильницьким шляхом.
Не таким однозначним є положення
ст. 5 Конституції, згідно з яким єди
ним суб’єктом, що має прерогативу
визначати та змінювати конституцій
ний лад, є виключно Український на
род.
Оскільки в Конституції йдеться
про конституційне право народу ви
значати та змінювати конституційний
лад, то це означає, що ці акти повинні
відбуватися у передбачений Консти
туцією спосіб як реалізація народом
його конституційних повноважень, че
рез вибори, референдум та інші форми
безпосередньої демократії. Тому, на
приклад, вимоги громадян на мітин
гах, демонстраціях тощо про зміну
державного устрою, звернені до зако
нодавчого органу чи глави держави з
дотриманням Конституції та законів,
можуть розглядатися як одна з форм
безпосередньої демократії, що допус
каються Конституцією.
До того ж право визначати консти
туційний лад і право змінювати його в
Конституції не розрізняються. У тео
ретичному аспекті, очевидно, існують
певні відмінності між цими поняття
ми. Зокрема, змінами конституційно
го ладу є, на нашу думку, певні рефор
маційні перетворення окремих скла
дових конституційного ладу, що не
вимагають прийняття нової Консти
туції або нової редакції чинної Кон
ституції. Натомість визначення кон
ституційного ладу передбачає ревізію
існуючого суспільного ладу в усіх його
основних складових і встановлення
якісно нового ладу, що вимагає прий
няття нової Конституції. Але з точки
зору його реалізації, право визначати і
право змінювати конституційний лад
підпорядковуються єдиному консти
туційному режиму.
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Крім того, заслуговує на увагу ще
одна принципова обставина. За попе
редньою Конституцією наша держава
визначалася як загальнонародна. Було
встановлено, що вся влада в Україні
належить народові, який здійснює
державну владу через ради народних
депутатів, які становлять політичну
основу України. Найважливіші питан
ня державного життя, було передбаче
но Конституцією, виносяться на
всенародне обговорення, а також став
ляться на всенародне голосування
(референдум). Водночас Консти
туцією встановлювалося, що Верховна
Рада України є єдиним органом зако
нодавчої влади України і правомочна
розглядати та вирішувати будьяке
питання, що не входить згідно з Кон
ституцією до компетенції органів дер
жавної виконавчої чи судової влади, а
також не є таким, що вирішується ви
ключно всеукраїнським референду
мом. До того ж до виключного відання
Верховної Ради України було віднесе
но насамперед прийняття Конституції
України, внесення змін до неї.
Таким чином, ухвалюючи у 1996 р.
нову Конституцію, Верховна Рада
України фактично реалізувала своє
конституційне повноваження як упов
новажений представницький орган
влади, від імені Українського народу
та виражаючи його суверенну волю.
Парламент, власне, визначив новий
конституційний лад України, визнав
ши носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні народ,
закріпивши його виключне право
визначати та змінювати в майбутньо
му конституційний лад, позбавивши
водночас такого права державу. За но
вою Конституцією 1996 р. Верховна
Рада України повноважна вносити ли
ше зміни до неї. Натомість народом за
тверджуються найбільш принципові
зміни до Конституції. Це означає, що
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політичні сили, які визначали консти
туційний лад України у 1996 р., покла
ли в основу концепції її нової Консти
туції ідею народного суверенітету [12,
124].
Водночас така ідея в Конституції
виявилася реалізованою не повною
мірою, оскільки порядок реалізації на
родом права визначати та змінювати
конституційний лад шляхом прийнят
тя нової Конституції або внесення
змін до чинної Конституції виявився
конституйованим не досить чітко.
Зокрема, у Конституції взагалі не пе
редбачено, що народ має право її при
ймати, а розділом XІІІ щодо внесення
змін до Конституції не передбачається
ініціювання громадянами таких змін.
Отже, за народом залишено лише
повноваження затверджувати чи не
затверджувати зміни до Конституції,
якщо такі будуть ініційовані народни
ми депутатами або Президентом Ук
раїни та прийняті Верховною Радою
України. На нашу думку, тут є певна
внутрішня суперечливість, оскільки
належне виключно народу право змі
нювати конституційний лад, власне,
ставиться під сумнів такою «техно
логією» внесення змін до Конституції,
за якою народ фактично позбавлений
права змінювати Конституцію само
стійно [7, 3–8].
У зв’язку з цим необхідно осмисли
ти принципові проблеми взаємовідно
син суспільства і держави, дослідити
механізми реалізації народного суве
ренітету, з яким пов’язуються уявлен
ня про демократичну державу. Свідо
мо чи ні, пише О. Шабров, але одна
частина вчених і політиків відводить у
цьому провідну роль державі, друга —
громадянському суспільству. Абст
рактне, на перший погляд, запитання,
«що первинне?», на практиці завжди
вирішується дуже конкретно. Держав
ність набуває тих форм і того характе
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ру, які відповідають рівню розвитку і
характеру громадянського суспіль
ства. Держава, наголошує автор, об
слуговує громадянське суспільство, а
не навпаки. Спроби порушувати це
природне співвідношення, зрештою,
неминуче мали руйнівні наслідки і не
давали очікуваного результату.
Водночас при розгляді політико
правових концепцій взаємозв’язку
демократичної держави та громадян
ського суспільства у науковій літера
турі відзначається, що у сучасних
теоріях як характер, так і механізми
взаємодії громадянського суспільства
та державної влади, за умов демокра
тичного політичного режиму, не є
типовими і однаковими для всіх
випадків, а залежать від класифікацій
самої демократії.
На думку В. Кратюка, класичний
розподіл на інститути державної вла
ди та інститути громадянського
суспільства поступово буде відходити
в минуле, оскільки нині все, що відбу
вається в політичній сфері, розгля
дається в аспекті постійної взаємодії
загальних зусиль громадянського
суспільства та держави, в ході якої
різноманітні та різнопланові ідеї й
інтереси «…вирівнюються» в єдиний
процес з метою формування органічної
політикоправової єдності. У сучасній
політикоправовій науці, стверджує він,
поступово зникає жорстка альтернатива
чи суворе протиставлення: «громадянсь
ке суспільство — держава», трансформу
ючись в утвердження партнерських
відносин між ними, в підпорядкування
державі реалізації загальносуспільних
інтересів та обмеження свавілля
державної влади. Саме на створення та
розвиток усіх складових громадянсько
го суспільства, переконує автор, спря
мовується основна діяльність демокра
тичної соціальноправової держави,
формування якої відбувається водночас
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із становленням громадянського су
спільства [15, 227–228].
З цих міркувань В. Кратюка важко
зрозуміти справжнє співвідношення
громадянського суспільства і держави,
оскільки його позиція багато в чому є
суперечливою. Насамперед вона поз
бавлена чіткого розуміння того, що є
первинним у взаємовідносинах грома
дянського суспільства і держави, та
викривляє справжню сутність пуб
лічної влади в суспільстві. Якщо дер
жаві підпорядковується реалізація
загальносуспільних інтересів у «парт
нерських відносинах» її з громадян
ським суспільством, то чим пояс
нюється свавілля державної влади що
до громадянського суспільства, яке
потребує обмеження, — це питання ав
тор обходить увагою. Незрозуміло та
кож, що автор має на увазі, говорячи
про «мету формування органічної
політикоправової єдності», якій під
порядковується єдиний процес «ви
рівнювання» різноманітних інтересів.
На нашу думку, більш продуктив
ною є позиція в цьому питанні О. Шаб
рова, який зазначає, що держава і гро
мадянське суспільство існують як дві
протилежності, поза якими не можна
зрозуміти ні першу, ні другу. У них
містяться два протилежних механізми
консолідації населення. Громадянське
суспільство об’єднує людей складним
переплетінням приватних інтересів, що
вільно реалізуються. Держава як особ
ливий, спеціально сконструйований
для цієї мети механізм, — примусом.
Громадянське суспільство уособлює
матерію, тіло соціального організму,
держава — це свідомість; щодо грома
дянського суспільства вона виступає
як суб’єкт управління. Таким чином, їх
взаємозв’язок можна розглядати як
єдність прямого і зворотного зв’язків у
системі управління. За наявності роз
винутих і ефективних механізмів со
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ціального зворотного зв’язку пра
вомірно говорити про демократичний
режим. За відсутності або у разі обме
женого, блокованого зворотного зв’яз
ку, коли має місце домінуюча роль пря
мого впливу, виникає протилежний йо
му авторитарний режим [3, 119].
Для визначення політичного режи
му як демократичного, за логікою
автора, має бути пріоритет громадян
ського суспільства перед державою,
що забезпечує представництво і вплив
у органах публічної влади широкого
спектра приватних інтересів, які існу
ють у цьому суспільстві.
У такому сенсі конституційне
визначення України як демократичної
держави відображене в ряді загальних
засад конституційного ладу. Зокрема,
у ст. 3 Конституції України встановле
но, що права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст і спрямо
ваність діяльності держави, і що
держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження і забез
печення її прав і свобод є основним
обов’язком держави. Очевидно, що за
ними стоять певні приватні інтереси,
яким насправді має підпорядковува
тися діяльність держави. Однак, з дру
гого боку, їх правове оформлення стає
опосередковуючим фактором, що сут
тєво впливає на справжнє визначення
спектра та впливу цих інтересів у
органах державної влади. З цим
пов’язується те, що від державної вла
ди значною мірою залежить те, які
приватні інтереси узаконюються,
визнаються правами, наскільки реаль
но вони гарантуються тощо. Держава
може просто декларувати чимало прав
людини, які реально не гарантуються і
не забезпечуються нею; в такому разі
визнавати цю державу демократич
ною навряд чи можливо.
Справа, мабуть, не в такому пріори
теті громадянського суспільства перед
14

державою, який «забезпечує представ
ництво і вплив у органах державної вла
ди широкого спектра приватних інте
ресів», а в тому, щоб пріоритетним був
загальний інтерес цього суспільства
щодо організації та здійснення пуб
лічної влади, на противагу особливим
інтересам його окремих верств, не гово
рячи про окремих членів суспільства.
Саме в значенні такого загально
суспільного інтересу сформульована,
на нашу думку, ст. 5 Конституції Ук
раїни, в якій державу співвіднесено з
народом як єдиним суб’єктом. Це озна
чає, що не окремі групові чи корпора
тивні інтереси мають бути визначаль
ними для організації та функціонуван
ня демократичної держави, становити
єдине джерело влади в Україні, а
узагальнені, інтегровані в єдність при
ватні інтереси кожного члена грома
дянського суспільства.
Одна з найпринциповіших загаль
них засад конституційного ладу Украї
ни визначена в ст. 15 Конституції,
згідно з якою суспільне життя в Ук
раїні ґрунтується на засадах політич
ної, економічної та ідеологічної багато
манітності. При цьому жодна ідеологія
не може визнаватися державою як
обов’язкова. Очевидно, що ці норми є
необхідною політикоправовою пере
думовою для розвитку громадянського
суспільства, появи в ньому широкого
спектра приватних інтересів. Але, з
другого боку, за таких умов усклад
нюється процес інтегрування цих інте
ресів у єдність, виникає поле для їх
конфліктів, що впливає на утверджен
ня народу як єдиного джерела влади і
носія суверенітету та ускладнює фор
мування демократичної держави. От
же, на рівні загальних засад у консти
туційному ладі України виникають
внутрішні суперечності, зокрема, між
засадами, визначеними статтями 1, 5 та
15 Конституції України.
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Зняття цих суперечностей передба
чає існування у конституційному ладі
таких елементів, які сприяють інтег
руванню різних приватних інтересів,
перетворенню їх на загальносуспільні
інтереси. Насамперед цим елементом
необхідно визнати єдине право влас
ності Українського народу, закріплене
у ст. 13 Конституції. Згідно із цим зем
ля, її надра, атмосферне повітря, водні
та інші природні ресурси, які знахо
дяться в межах території України,
природні ресурси її континентального
шельфу, виключної (морської) еко
номічної зони є об’єктами права влас
ності Українського народу. Від імені
народу права власника здійснюють
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах,
визначених Конституцією України.
Кожний громадянин має право корис
туватися природними об’єктами права
власності народу відповідно до закону.
Ще одним елементом консти
туційного ладу, який сприяє інтегруван
ню різних приватних інтересів, перетво
ренню їх на загальносуспільні інтереси,
є передбачене ст. 69 Конституції народ
не волевиявлення, яке здійснюється че
рез вибори, референдум та інші форми
безпосередньої демократії.
Як зазначає О. Мурашин, акт ви
борів за своєю суттю є виявом реальної
волі народу. Цим актом здійснюється
конституювання органів державної
влади та органів місцевого самовряду
вання, надаються владні повноважен
ня обраним представникам у межах їх
компетенції [16, 180–185]. Водночас
цей елемент є інтегруючим лише фор
мально, оскільки конкретний зміст на
родного волевиявлення також вияв
ляється неоднорідним. Ця обставина
створює можливість викривлення
справжніх загальносуспільних інте
ресів, у тому числі щодо формування
публічної влади.
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Тому є потреба у виробленні ме
ханізму виявлення волі народу, який
би належно опосередковував народне
волевиявлення, відображаючи справ
жні загальносуспільні інтереси, а не
інтереси окремої суспільної верстви,
групи тощо. Його механізм утворює на
самперед відповідна виборча система
та інші інструменти реалізації безпосе
редньої демократії, а також функціону
вання у політичній системі партій.
Не випадково як найбільш актуаль
на проблема сучасних суспільних пе
ретворень розглядається формування
й запровадження надійних механізмів
соціального зворотного зв’язку, підпо
рядкування держави контролю з боку
суспільства. Політичні партії назива
ють вузловим інститутом, значення
якого полягає у встановленні зв’язку
між корпораціями громадянського
суспільства і групами депутатів у ви
борних органах влади. Населення
сприймає з розумінням найнепопу
лярніші, здавалося б, рішення, якщо їм
буде забезпечена підтримка партій, які
користуються авторитетом у своїх
корпораціях. Без таких партій вико
нання рішень законодавців можливе
лише завдяки заходам примусу і зако
нодавці постають перед необхідністю
посилення виконавчої влади, яка
потім їх самих і підминає [3, 120].
У чинній Конституції України про
політичні партії йдеться в розділі,
присвяченому правам, свободам та
обов’язкам людини і громадянина, у
контексті реалізації права громадян на
свободу об’єднання у політичні партії
та громадські організації для здійснен
ня і захисту своїх прав і свобод та за
доволення політичних, економічних,
соціальних та інших інтересів (ст. 36
Конституції України). Водночас, вра
ховуючи значення політичних партій
для процесів демократизації сус
пільного життя, їх роль у здійсненні
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зв’язку громадянського суспільства з
державою, на нашу думку, у Консти
туції України не досить чітко визначе
не місце цього інституту.
Зокрема, положення стосовно того,
що політичні партії в Україні сприя
ють формуванню і вираженню полі
тичної волі громадян, беруть участь у
виборах (ч. 2 ст. 36), а також положен
ня ст. 37 Конституції України було б
доцільніше викласти в окремій статті
першого розділу Конституції (на
приклад, одразу після ст. 15, останнь
ою частиною якої встановлено, що
держава гарантує свободу політичної
діяльності, не забороненої Консти
туцією і законами України), оскільки
вони стосуються не стільки права гро
мадянина, скільки визначення статусу
цього політичного інституту.
При виробленні механізму належ
ного опосередкування народного во
левиявлення принциповим є розумін
ня поняття суверенітету, що зга
дується у ст. 5 Конституції й стано
вить основу конституційного ладу Ук
раїни. Воно пов’язується безпосеред
ньо з народом, який є носієм суве
ренітету і виступає як єдине джерело
влади в Україні. Під народом іноді ро
зуміють населення країни; у консти
туційному праві цей термін тра
диційно означає корпус виборців.
Народний суверенітет, підкреслює
В. Шаповал, — це найбільш загальна
засада організації та здійснення влади
в державі. Визнання і практична ре
алізація ідеї народного суверенітету
вважається свідченням демократично
го характеру державного владарюван
ня [17, 76; 12, 124].
Наприкінці XX ст. світова цивілі
зація виробила ряд універсальних
конституційних принципів, що ста
новлять загальнолюдську цінність і
властиві більшості сучасних консти
туцій: принцип народного (національ
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ного) суверенітету і народовладдя,
соціальної держави, правової держави,
гарантованості прав і свобод людини
тощо. Саме ці принципи у сукупності
становлять «ядро» сучасної демокра
тичної конституції. З огляду на це
виникає потреба у дослідженні орга
нізації публічної влади в Україні з точ
ки зору засад соціальної та правової
держави.
Спроби визначення представника
ми сучасної політикоправової думки
поняття соціальної держави, зазначає
О. Скрипнюк, сформували теоретич
ний підхід, згідно з яким вона є дер
жавною стратегією, що зв’язує всю си
стему державної влади. Держава має
активно трансформувати суспільство.
Метою соціальної держави є гаранту
вання певного «мінімуму» і компен
сація та зняття суспільноекономіч
них суперечностей, що виникають у
будьякому суспільстві на державно
му рівні. Відзначивши, що в літературі
між сучасними концепціями соціаль
ної й правової держав констатується
наявність глибинних суперечностей,
автор зазнає, що для вітчизняної
політикоправової думки характерне
здебільшого теоретикометодологічне
зближення принципів правової та
соціальної держав [18, 17].
Принцип соціальної держави, зазна
чається в літературі, вперше був сфор
мульований у Веймарській конституції
1919 р. Соціальна держава — це держа
ва, на якій лежить відповідальність за
задоволення соціальних потреб членів
суспільства у сфері освіти, охорони здо
ров’я, культури, соціального забезпе
чення, охорони праці, сім’ї; держава, яка
робить можливим індивідуальне і со
ціальне життя, і це за конституційною
формулою соціальної правової держави
є її завданням.
У конституційному принципі со
ціальної держави виражається об’єк
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тивна закономірність розвитку сучас
ної держави — її втручання у соціальні
та економічні відносини з метою за
безпечення соціальної справедливості
(підтримання на гідому рівні якості
життя членів суспільства, забезпечен
ня соціального захисту непрацездат
них громадян тощо).
У світовій практиці, пише В. Спі
вак, існує два основних напрями
функціонування й розвитку соціаль
ної політики — ліберальний і соціаль
нодемократичний
(патерналіст
ський). Перший передбачає надання
самому громадянину можливостей
для розв’язання індивідуальних про
блем, а держава лише формує для
цього умови і виконує функції, які
неспроможний виконати власними
силами він або його родина. Метою
соціальної політики за такого підходу
є забезпечення рівних можливостей
усім у досягненні того соціального
статусу, який відповідає кожній осо
бистості. Другий передбачає активну
роль держави у процесі розв’язання
соціальних проблем. Метою соціаль
ної політики тут є досягнення соціаль
ної справедливості у суспільстві, знят
тя нерівності, що виникає при
розподілі соціальних та економічних
ресурсів. В Україні, на думку автора,
існує нагальна потреба не лише як
найшвидше визначитися з обранням
власного напряму розвитку соціальної
політики, а й створити систему со
ціального захисту населення [19, 473].
Натомість, стверджує І. Яковюк, в
Конституції України проголошено
соціальну державу й закріплено
більшість її основних принципів.
Інтерпретація їх змісту «відповідає
природі соціальної держави, мен
талітету Українського народу, його
традиціям і потребам сучасного пе
рехідного періоду». На відміну від
конституційної моделі ФРН, де ро
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биться акцент на ідеї держави «загаль
ного забезпечення», яка спирається на
соціально автономну і відповідальну
особу, в Україні постулюється ідея
«держави загального добробуту», яка
насамперед піклується про бідних і
слабких [20, 26–27].
Навряд чи можна погодитися з тим,
що утворення верстви «бідних і слаб
ких», про яких має піклуватися держа
ва, відповідає менталітету Українсько
го народу і є «потребою сучасного
перехідного періоду». У країнах, де
спостерігається «загальний добробут»
(наприклад, у Швеції), очевидно не
йдеться про існування в суспільстві
категорій «бідних і слабких» грома
дян.
Насамперед, зазначає В. Шаповал,
конституювання соціальної держави є
закономірністю, спричиненою якісни
ми змінами в суспільному бутті, які
супроводжуються коригуванням дер
жавних функцій. Залишаючись здо
бутком розвиненого суспільства,
соціальна держава об’єктивно сприй
мається як орієнтир, де таке суспіль
ство поки що відсутнє.
Відповідаючи на запитання: що
саме необхідно характеризувати як со
ціальну державу, Л. Прокопець, зокре
ма, визначає її як державу «принципо
во нового типу, яка істотно відріз
няється від традиційно демократичної
правової держави» [21, 18].
Статус демократичної держави,
якою за Конституцією проголошено
Україну, на нашу думку, передбачає,
що обрання того чи іншого напряму
розвитку соціальної політики є спра
вою народу, який виступає як єдине
джерело влади в Україні; отже, лише
він повинен визначати участь держави
у розв’язанні соціальних проблем
суспільства. А оскільки однією з
основних засад суспільного життя в
Україні визначена політична та ідео
17

М. Теплюк

логічна багатоманітність, і держава не
може визнавати жодну ідеологію як
обов’язкову (ст. 15 Конституції), необ
хідно вважати, що розбудова соціальної
держави в Україні може здійснюватися
у ліберальному і соціалдемократично
му чи інших напрямах залежно від на
родного волевиявлення.
Поняття «демократія», зауважував
Ф. Енгельс, змінюється щоразу зі
зміною поняття «демос». Отже, зміна
соціальної структури громадянського
суспільства, народних настроїв тощо
змінює характер демократичного
визначення соціальної держави. Але
якщо прийняття конституції всенарод
ним голосуванням прямо не передба
чено чинною Конституцією України,
визначення характеру соціальної дер
жави в Україні (ліберальна, патер
налістська тощо) виявляється опосе
редкованим. Воно залежить від того,
більшість представників яких політич
них сил оберуть громадяни до складу
виборних органів публічної влади, ко
го буде обрано главою держави і які в
нього владні повноваження тощо.
Таке опосередковане визначення
характеру соціальної держави може
призвести до виникнення суперечно
стей між народним волевиявленням та
його реалізацією публічною владою.
Адже обрані народом до органів влади
представники не завжди виражають
справжню народну волю, його за
гальні інтереси.
Якщо демократичною є держава, що
визнає підкорення меншості біль
шості, то демократична соціальна дер
жава обов’язково має виражати
соціальні інтереси якомога ширших
верств населення, інтереси усього на
роду. Критикуючи гегелівську філо
софію права, К. Маркс зазначав, що у
демократії не людина існує для закону,
а закон існує для людини. У демократії
державний лад, закон, сама держава,
18

оскільки вона є певним політичним ла
дом, становить тільки самовизначення
народу і певний його зміст.
Сутність будьякої держави, як бу
ло зазначено вище, полягає в тому, що
вона виражає насамперед інтереси
панівної верстви суспільства, яка
завжди становить меншість у суспіль
стві. Демократична за формою ор
ганізація державної влади виявляється
недемократичною за своїм соціальним
змістом. Ця внутрішня суперечність
демократичної держави стримує роз
виток її як держави дійсно соціальної.
Її розв’язання лежить у площині
постійного розвитку демократії, утвер
дження справжнього самоуправління
народу, в якому реалізуються життєві
інтереси усіх членів суспільства, а не
його окремої частини.
Основу такого самоуправління ста
новить власність народу, про яку
йдеться, зокрема, у ст. 13 Конституції
України. Отже, від того, як органи
публічної влади здійснюють від імені
Українського народу його права влас
ника, який правовий режим викори
стання загальнонародної власності
встановлений законом та реалізується
на практиці, залежить, зрештою, роз
виток України як демократичної й
соціальної держави. Іншим суттєвим
для самоуправління народу моментом
є відношення між власністю і працею,
яке переважає у суспільстві. Залежно
від його характеру складаються певні
матеріальні передумови самооргані
зації народу.
Водночас утвердження самоор
ганізації народу на основі його права
власності передбачає, що право стає
необхідним способом розв’язання
внутрішньої суперечності демократич
ної держави, про що було зазначено
вище. Правова форма, зазначає
О. Ющик, виступає як необхідність
діяльності державного апарату, охоп
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 5 • ISSN 0132 1331 •

ПУБЛІЧНА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВА ПРИРОДА

лює увесь зміст цієї діяльності, є
дійсною формою цієї діяльності [6, 14].
Право, таким чином, виявляється
суттєвим моментом характеристики
публічної влади, що втілюється у кон
ституційному визначенні України як
правової держави.
Ідея правової держави, зазначає
А. Заєць, пройшла складний і трива
лий шлях. На думку автора, сучасна
цивілізація «безповоротно стає на
шлях сповідування принципів лібе
ралізму і демократії» [22, 67].
Насамперед дискусійною є теза ав
тора щодо «безповоротного» сповіду
вання сучасною цивілізацією прин
ципів лібералізму. Прибічники інших
ідеологічних уподобань так само мо
жуть стверджувати про «сповідування
сучасною цивілізацією» соціалдемо
кратичних, християнських, гума
ністичних принципів. Здійснення
демократії «із залученням усіх, кого
стосується вирішуване питання» че
рез «безпосередню участь» або здій
снення її «через своїх представників»
передбачає і різне тлумачення демо
кратії [23, 436]. Нарешті, потребує
обґрунтування теза автора про те, що
«ідея демократії обов’язково передба
чає принцип розділеного правління
(яке сприяє утриманню влади)».
Отже, А. Заєць пов’язує правову дер
жаву з демократичним політичним ре
жимом. Цей характерний підхід допов
нюється в літературі твердженнями,
зокрема Ю. Кисельова, що в основі пра
вової держави має бути «ринкова еко
номіка» та розвинене громадянське
суспільство. Ринкова економіка і грома
дянське суспільство — перехід від роз
подільного суспільства до ринкового —
це глибинні, сутнісні передумови фор
мування правової держави [24, 45–46].
Очевидно, що автор залишається на по
зиції ліберальної концепції, далекій від
ідей соціальної держави.
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Інші автори пов’язують правовий
принцип у діяльності держави із
соціальним. Зокрема, В. Співак зазна
чає, що «головне завдання, яке постає
перед правовою державою на другому
етапі її розвитку, коли вона починає
характеризуватися як соціальна, ви
значається процесом сприяння функ
ціонуванню громадянського суспіль
ства, де принциповими виступають
реалії вільної праці, підприємництва,
вільного розвитку особи». Між право
вим і соціальним принципами існує як
єдність, так і суперечність. Їх єдність
полягає у тому, що обидва спрямовані
на створення добробуту для людей:
перший — забезпечення індивідуаль
ної свободи і основних прав особи
шляхом обмеження державного втру
чання у приватне життя громадян,
другий — гарантування гідних умов
існування кожному індивіду за допо
могою перерозподільчої функції дер
жави. Суперечність між ними — в то
му, що правова держава не повинна
втручатися в питання перерозподілу
суспільного багатства, а соціальна дер
жава безпосередньо займається цією
справою, «хоча прагне при цьому не
підривати конкурентних, ринкових
засад господарської діяльності й не
породжувати масове соціальне утри
манство» [19, 472].
Очевидно, що автор допускає супе
речливість, говорячи про забезпечен
ня основних прав особи «шляхом об
меження державного втручання у при
ватне життя громадян». Адже навіть
визначення тих чи інших приватних
прав особи передбачає участь у цьому
держави, не говорячи про їх забезпе
чення. Право особи і вважається та
ким, тому що воно гарантується дер
жавою. Сумнівною є теза автора, що
«правова держава не повинна втруча
тися в питання перерозподілу сус
пільного багатства». Навряд чи він до
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пускає, що у правовій державі не
потрібен закон про державний бю
джет; затвердження та виконання його
чи не є перерозподілом суспільного
багатства?
Розглядаючи проблему поняття
правової держави, Ю. Шемшученко
пише, що правовою є держава, яка
функціонує на засадах верховенства
права і закону й де реально забезпечу
ються права і свободи людини і грома
дянина, що має високоякісне законо
давство, чіткий механізм взаємодії й
поділу гілок влади, відповідальність і
контроль, високу правову культуру
населення тощо. Це — організаційно
правові засоби забезпечення прав і
свобод людини і громадянина як сер
цевини поняття правової держави.
І саме тут зосереджені практичні про
блеми, які стримують подальший роз
виток України відповідно до прин
ципів правової держави [25, 8].
Підсумовуючи викладене вище,
можна дійти таких висновків:
1. Витоки влади необхідно шукати
в матеріальних умовах життєдіяль
ності суспільства. Суспільна влада від
самого початку виступає як не
обхідний спосіб реалізації власності,
виражаючи корінні інтереси і сукупну
волю суспільства та виявляючи себе в
організації соціального управління. З
виникненням у суспільстві відносин
приватної власності суспільна влада
набуває політичного характеру.
2. Будьякий суб’єкт політичної
влади у процесі політичної боротьби
прагне надати своїй владі в суспільстві
публічної форми. Проте загальні інте
реси реалізуються публічною владою
лише тією мірою, якою вони збігають
ся з інтересами суб’єкта політичної
влади.
3. Завдяки легітимації політичної
влади в її публічній формі реалізація
цієї влади спирається на її визнання
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більшістю суспільства. Конститую
ючись як публічна влада, політична
влада певної верстви суспільства отри
мує можливість використовувати мо
нополію публічної влади на застосу
вання примусу до членів суспільства
від його імені. Основними формами її
здійснення в сучасних демократичних
суспільствах стають державна влада та
влада місцевого самоврядування.
4. Держава і громадянське сус
пільство утворюють сторони проти
лежності та передбачають два проти
лежних механізми консолідації насе
лення у процесі управління суспіль
ством: приватні інтереси та примус.
Від характеру прямого і зворотного
зв’язку, що виникає в процесі соціаль
ного управління, залежать особли
вості політичного режиму. Ефектив
ний вплив громадянського суспіль
ства на державну владу є основою де
мократичного політичного режиму. До
того ж саме загальний інтерес цього
суспільства, а не окремі групові чи кор
поративні інтереси, має бути визна
чальним для організації та здійснення
публічної влади; інтерес, єдиним
суб’єктом якого є народ як цілісність,
що випливає з конституювання Украї
ни як демократичної держави.
5. Конституція України містить су
перечність між закріпленим у ньому
виключним правом народу визначати
і змінювати конституційний лад та
встановленим порядком зміни Кон
ституції, який фактично виключає
безпосередню реалізацію цього права.
Ця суперечність виявляється у прак
тиці застосування всеукраїнського
референдуму та конституційного су
дочинства.
6. Закріплення у Конституції Ук
раїни економічної, політичної та ідео
логічної багатоманітності передбачає
існування в громадянському суспіль
стві широкого спектра приватних
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інтересів, що надзвичайно ускладнює
процес утвердження народу як єдино
го джерела влади і носія суверенітету,
розбудову демократичної держави.
Виникають внутрішні суперечності,
що мають вирішуватися через інтегру
ючі елементи конституційного ладу,
якими є єдине право власності Україн
ського народу та народне волевияв
лення, передбачені Конституцією Ук
раїни.
7. Можливість неадекватного вира
ження народного волевиявлення та
його реалізації публічною владою
зумовлює потребу у виробленні відпо
відного механізму для належного опо
середкування цього волевиявлення.
Такий механізм утворюють насампе
ред відповідна виборча система, інші
інститути безпосередньої демократії, а
також функціонування у політичній
системі впливових політичних партій.
8. Як змістовну характеристику необ
хідно розглядати конституційне визна
чення України як соціальної держави.
Водночас демократична за формою

публічна влада виявляється у майно
ворозшарованому суспільстві неде
мократичною за змістом, і ця супе
речність стримує її розвиток як
соціальної держави. Розв’язання цієї
суперечності полягає в розвитку
справжньої демократії, за якої рівно
правно реалізуються інтереси усіх
членів суспільства. Опосередковую
чим фактором розв’язання цієї супе
речності є право, яке стає суттєвим
критерієм публічної влади, що
втілюється у конституційному визна
ченні держави як правової. Публічна
влада має функціонувати на засадах
верховенства права, реально забезпе
чувати права і свободи людини.
9. Визначення України як демокра
тичної, соціальної й правової держави
не просто надає публічній владі ознак
демократичності, соціальності, легіти
мності й легальності. Ці властивості
перебувають у складному органічному
взаємозв’язку змісту і форми, висту
паючи одна щодо одної як необхід
ність.
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Д

ержавотворча наука побудована
на методології дослідження всіх
складових механізму управлін
ня справами суспільства і держави, що
виділяє предмет конституційного пра
ва як основу функціонування владних
суб’єктів. Очевидним є постулат, що
народу притаманна верховна влада,
він конституційно наділений суве
ренітетом і має прерогативу проявля
ти свою волю, особливо у кризових
умовах забезпечення свого добробуту,
вимагати своєї участі у конституцій
ному процесі й встановленні загально
го правопорядку. Все частіше лунають
наполегливі заклики до держави щодо
необхідності створення громадянам
умов для введення «суспільного дого
вору», розширення напрямів доступу
громадян до управління економічни
ми, соціальними і культурноосвіт
німи справами. За наявності парла
менту, органів місцевого самовряду
вання такі пропозиції не зменшують
роль народного представництва, не
свідчать і про кризу парламентаризму,
а відображають новітні тенденції у ви
явленні підстав застосування «право
народу», правомірності вимог поглиб
лювати форми безпосередньої демо
кратії. У сучасний період суспільна
свідомість вже безпосередньо сприй

має оновлення таких важливих сфер
конституційного регулювання, як фор
ма правління в державі, розподіл
функцій між державними інститутами
за новою моделлю парламентськопре
зидентського функціонування влад
них суб’єктів, створення системи
ефективного правосуддя, що свідчить
про зростаючий рівень політичної
культури українських громадян. Пере
творення влади, в тому числі її демо
кратичних складових, повинно здійс
нюватися, як це підтверджено досві
дом останніх років, не революціями, не
методами насильницького тиску, а
шляхом поступових, планомірних і
послідовних реформ. Як зазначав
І. Кант, при будьяких проявах деспо
тизму опір виправданий за формаль
ним дотриманням законів і приписів
владних суб’єктів [1].
Представницька влада народу, особ
ливо парламент, привертає сьогодні
виправдано прискіпливу увагу, оскіль
ки пропозиції окремих політиків щодо
його реформування і організації двох
палат (збори представників народу і
збори «мудрих і заможних») більше
стосується принципу «поділяй і воло
дій», ніж створення раціональної
моделі «влади створювати закони»,
тобто ефективного парламенту. Звер
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немося до аналізу функціонального
призначення суб’єкта владних повно
важень — Верховної Ради України, як
провідного і визначального у законо
творенні органу держави, якому
притаманна конституційна функція
спрямовувати політичні процеси, що
відображають принцип «діяти узго
джено» (Ш. Монтеск’є) [2]. Насампе
ред, зазначимо, що законодавча влада
парламенту, крім законотворення, має
установчі й контрольні повноваження,
зокрема, щодо Уряду, а головне — бути
місцем, на думку Дж. Мілля, де яскра
во відображаються настрої нації й,
крім того, відображаються скарги і
різні міркування громадян [3]. Уні
кальна роль парламенту, який повно
важний за наявності кваліфікованої
більшості народних представників,
проявляється у тому, що саме там
публічна влада розглядається не як за
крита система, а як відкрита для досту
пу всіх заявлених інтересів громадян,
враховуючи можливості давати полі
тичні оцінки проявам несумлінного
ставлення інших суб’єктів влади до
інтересів як народу в цілому, так і окре
мих соціальних груп, громадян тощо.
Верховна Рада України в сучасних
умовах виступає законотворцем со
ціальноекономічних проектів, які
спрямовані на задоволення потреб
суспільства. Парламентський процес
має завдання на регулювання суспіль
них відносин, а отже, прийняття за
конів залежно від суб’єктів правової
ініціативи.
Поперше, існує першочерговий
порядок розгляду законодавчих
ініціатив Президента України, враху
вання динамічних процесів у державі,
які відображаються в урядових зако
нопроектах, і, нарешті, широкі можли
вості депутатського корпусу мають
результативність, коли досягається
внутрішня єдність у парламенті, що
24

зумовлено ініціативою народних де
путатів України, яким вдається отри
мувати підтримку, і це пов’язано з
політичною волею депутатських
фракцій при розгляді законодавчих
проектів. Важливою умовою законо
творення є наявність політичних ком
промісів під час проходження в парла
менті законопроектів, погоджених із
суб’єктом парламентської більшості —
коаліцією.
Подруге, на парламент покладено
обов’язок трансдукції норм і прин
ципів Конституції України, що означає
реалізацію компетенції єдиного зако
нодавчого органу в обґрунтуванні кон
ституційності законів і актів, які ним
приймаються, з метою створення нор
мативних умов для ефективного засто
сування Основного Закону держави
всіма суб’єктами права. Варто підкрес
лити, що без урахування трансдукції
суспільство і держава ризикують опи
нитися у скрутній ситуації, коли Кон
ституція розглядається як ідеальна в
усі часи, але її розвиток, на що звертає
увагу російський професор А. Бєлкін,
відбувається завдяки судовій інтер
претації конституційних норм, без на
лежної законодавчої діяльності [4].
Потретє, досягненням правової
організації держави вважається існу
вання поруч із законодавчим суб’єк
том влади — спеціального органу
конституційної юрисдикції — Консти
туційного Суду України. Цей важли
вий орган правосуддя, який перебуває
поза загальним судоустроєм і здатний
розв’язувати відповідні спори консти
туційного характеру засобами судово
го правозастосування, виконує свою
нормоконтрольну функцію засобами
правознавства. Чим зумовлений ста
тус Конституційного Суду, який вирі
шує можливість — чи визнає некон
ституційним однобічне встановлення
законодавцем норм права? Його
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рішенням по спорах і висновках щодо
тлумачення норм Конституції та за
конів України повинні підкорятися всі
суб’єкти державної влади і, в першу
чергу, парламент. Важливо зазначити,
що особливість застосування консти
туційної юрисдикції полягає в тому,
що Суд при здійсненні нормоконтро
лю ніколи не повинен обирати по
зицію між правом і законом, що адек
ватно створює авторитет консти
туційному правосуддю. Яким чином
слід підходити до виявлення реально
го впливу конституційної юрисдикції
на парламентську законотворчість?
Насамперед, Конституційний Суд, ви
конуючи охоронну функцію Консти
туції України, орієнтується на консти
туційні гарантії (відповідність) прав і
свобод людини та громадянина. Зако
нодавець несе у цьому контексті кон
ституційну відповідальність, а отже,
він, як і будьякий суб’єкт влади, не має
право порушувати (звужувати, обме
жувати) суб’єктивні права людини.
Орієнтація на людину як члена держа
ви, суб’єкта або контрсуб’єкта держав
ної влади завжди включається у ме
ханізм конституційного нормоконтро
лю. До категорій особливого значення,
які створюють предмет перевірки в кон
ституційному провадженні, належать
народний і державний суверенітет, тери
торіальна цілісність країни, непо
рушність конституційного ладу і, нареш
ті, система конституційних цінностей.
Отже, законотворча діяльність за
наявності постійно діючого Конститу
ційного Суду не лише повинна відпо
відати вимогам Конституції України, а
й відчувати визначені нею межі зако
нодавчого регулювання, що дисцип
лінує парламент без втручання кон
ституційної юрисдикції у сферу його
компетенції. Це проявляється в рі
шеннях Конституційного Суду, який
має правильно визначити здатність
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органу народного представництва
самостійно виявляти свою волю, регу
люючи суспільні відносини, що врахо
вується у правових позиціях Суду, ко
ли проводиться межа між правом і
політичною доцільністю. Звернемо
увагу, що Конституційний Суд Украї
ни з початку своєї діяльності Рішен
ням у справі про вибори народних де
путатів України від 26 лютого 1998 р.,
оцінюючи конституційність положен
ня ч. 5 ст. 42 Закону України «Про ви
бори народних депутатів України»,
визначив, що позбавлення списків
кандидатів у депутати від політичних
партій, виборчих блоків партій, що от
римали менше 4 % голосів виборців,
права на участь у розподілі депутат
ських мандатів є питанням політичної
доцільності, яке має вирішуватися
Верховною Радою України. Ця право
ва позиція є орієнтиром для всіх ор
ганів влади, що мають розмежовувати
предмет правового регулювання і
предмет політики.
Розглядаючи оспорювані закони,
інші правові акти, які приймаються
Верховною Радою України, Консти
туційний Суд України виявляє їх
зміст, проводить дослідження щодо їх
конституційності й відповідно дає
орієнтири для праворозуміння. Нор
моконтроль як іманентна функція кон
ституційного правосуддя відбувається
шляхом проведення аналізу на відпо
відність актів парламенту в текстуаль
ному порівнянні й визначенні консти
туційної відповідності, але при цьому
методологічно дослідження стосується
досягнення «конституційного об’єкти
візму» як критерію застосування в першу
чергу конституційних нормпринципів.
Приймаючи закони та інші правові ак
ти, парламент часто опиняється перед
дилемою визначення понять «рівність
перед законом», «правова держава»,
«людська гідність» тощо.
25

А. Селіванов

Різний за своєю правовою обізна
ністю і культурою склад депутатсько
го корпусу ці поняття проводить через
фільтр власних уявлень про них і тому
вони з’являються в актах парламенту з
їх уявленнями про зміст консти
туційних нормпринципів, понять і ка
тегорій. Адже щоб сполягати лише на
розуміння текстуального вираження
нормпринципів у Конституції й
відображення у поточному законо
давстві, означало б оперувати понят
тями, які мають доволі абстрактний
характер. Що залишається з такими
уявленнями у народних депутатів, які
вносять і приймають закони, щодо
правильного розуміння норм Консти
туції? Це, як правило, політична воля,
якою у більшості випадків підкріп
люється процес законотворчості.
Звичайно, в парламенті слід рахува
тися з тим, що конституційне право не
має такої тривалої історії, як право
цивільне, в якому міститься значна
кількість правових принципів, що
відображають об’єктивні закономір
ності розвитку майнових відносин.
Тому зрозуміло, що, розглядаючи пи
тання про перевірку конституційності
юридичних норм, які втілюють у собі
результати важливих політичних
рішень, Конституційний Суд України
повинен давати їм оцінку з урахуван
ням насамперед конституційних прин
ципів. Така позиція професора Г. Гад
жиєва свідчить про реальність консти
туційного нормоконтролю, який пови
нен уточнювати або навіть змінювати
уявлення про зміст юридичних норм
[5]. Це схиляє нас до думки, що Кон
ституційний Суд України опиняється
не лише причетним, а й бере активну
участь у формуванні конституційної
політики. Підтвердженням цієї при
четності серед багатьох рішень може
слугувати Рішення Конституційного
Суду України від 17 вересня 2008 р. у
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справі про коаліцію депутатських
фракцій у Верховній Раді України, в
якому зроблено висновок про те, що
Основний Закон не визначає консти
туційні засади, які містять підстави та
порядок припинення діяльності коалі
ції депутатських фракцій, що свідчить
про наявність конституційної прогали
ни у правовому регулюванні цього пи
тання. Тому ці питання мають бути
вирішені у Конституції та/чи в Законі
про Регламент Верховної Ради Украї
ни, оскільки заповнення таких прога
лин не належить до повноважень Суду.
Такий висновок має програмне значен
ня для Верховної Ради України, про
грамуючи законодавчу діяльність за
конодавця, а з інших питань виконав
чої влади — Президента України і
навіть правосуддя. На нашу думку,
здійснення конституційного нормо
контролю за вказаних та інших склад
них умов дослідження предмета
конституційного розгляду має обов’яз
ково завершуватися саме прямим звер
ненням до відповідного суб’єкта влад
них повноважень виконати необхідні
дії у сфері правового регулювання
суспільних відносин, або у сфері пра
возастосування судів, щоб досягти ме
ти застосування конституційної юрис
дикції. Тоді можна буде стверджувати,
що «буква конституційного права» —
це його конкретнотекстуальні норми,
а дух його закладено у нормахпринци
пах. Цим забезпечується активна фаза
розвитку конституційного права, в
якому наукова доктрина продовжує
законодавчу (правову), що створює
можливості адаптувати конституційні
нормипринципи до постійно змінюва
них суспільних відносин, але з орієнта
цією на конституційні цінності — пра
ва і свободи людини та громадянина.
Конституційна юрисдикція орієн
тує парламент та інші державні органи
на дотримання вимог Конституції,
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особливо в процесі розгляду компе
тенційних спорів (спори про повнова
ження). Визначальним у дослідженні
справ конституційного провадження є
нормапринцип щодо належності всієї
повноти влади — народу (ст. 5 Консти
туції України). Це свідчить про те, що
державна влада завжди має бути обме
жена і діяти у спосіб і на підставі, у
межах, наданих їй Конституцією. Ор
гани публічної влади отримують від
народу не саму владу, а лише право на
здійснення влади. Механізм здійснен
ня влади за своєю природою завдяки
«конституційному
суб’єктивізму»
складається таким чином, що кожна
влада (парламент, Президент, Уряд)
часто не може утриматися від спокуси
максимально реалізувати «перехоп
лення», «втручання», «самовільне
розширення» функцій і повноважень
за рахунок компетенції інших
суб’єктів влади. У цих умовах практи
ка конституційного правосуддя навіть
зустрічається із обставинами, коли,
власне, для здійснення державної вла
ди вона перебирається у народу, зазі
хаючи на його верховенство як джере
ло державної влади. Прикладом цього
є справа про здійснення влади наро
дом від 5 жовтня 2005 р. № 6рп/2005.
Конституційний Суд дійшов виснов
ку, що Конституція України забороняє
узурпацію належного народові права
визначати і змінювати конституцій
ний лад в Україні державою, її органа
ми або посадовими особами. Це озна
чає привласнення переліченими
суб’єктами права, яке належить наро
дові, вносити зміни до Конституції
України у спосіб, що порушує поря
док, визначений розділом ХІІІ чинно
го Основного Закону України, в тому
числі усунення народу від реалізації
його права визначати і змінювати кон
ституційний лад в Україні. Тому
тільки народ шляхом всеукраїнського
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референдуму має визначати консти
туційний лад в Україні, а також зміню
вати його через внесення змін до
Основного Закону. Такий висновок
Суду виключає можливість Верховної
Ради України шляхом парламент
ських процедур і порядку сесійного
проходження перебирати на себе
повноваження, які мають застосовува
тися виключно народом на всеукраїн
ському референдумі.
Звернемо увагу на те, що консти
туційна юрисдикція має унікальне
функціональне призначення — сфор
мувати у суб’єктів державноправових
відносин конституційний стиль мис
лення, політикоправову свідомість.
«Динаміка конституційних параметрів
є об’єктивним наслідком позитивної
тенденції, — зазначає професор В. Ка
бишев, — яка спонукає суб’єктів пуб
лічного права, громадян особливо, шу
кати обґрунтування власних дій саме в
конституції» [6]. Це безпосередньо
стосується як Верховної Ради України,
так і Президента України, Уряду, які,
здійснюючи владні повноваження,
інколи недооцінюють зв’язаність кож
ного суб’єкта влади правом. Від зако
нодавчої влади залежить, наскільки
правові критерії є визначальними сьо
годні для діяльності суб’єктів публіч
ної влади, адже в законах відтворю
ються конституційні принципи пріо
ритетного захисту й дотримання прав і
свобод людини та громадянина. Їх не
порушність пов’язана з юридичною
відповідальністю держави перед осо
бою, на що звертає увагу професор
Н. Оніщенко [7]. На жаль, застосуван
ня конституційного контролю в сфері
стосунків громадян з органами публіч
ної влади ще не чинить суттєвого
впливу на законодавче забезпечення
верховенства права щодо життєдіяль
ності громадян. Це можна пояснити
тим, що Конституційний Суд України
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опинився в епіцентрі політичних сто
сунків Президента України і Кабінету
Міністрів України, що породжує спори
про компетенцію і необхідність за ви
могами глави держави розглядати такі
судові справи невідкладно.
Про завантаженість Конституцій
ного Суду України такими справами
свідчить розгляд конституційного по
дання 105 народних депутатів України
щодо офіційного тлумачення поло
жень частин 6, 7, 9 ст. 83 Конституції
України (про коаліцію депутатських
фракцій) — вересень 2008 р. і вже у
квітні 2009 р. — конституційного по
дання Президента України щодо тлу
мачення ст. 83 Конституції України
щодо призначення на посаду Прем’єр
міністра України за пропозицією
коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України і поданням
Президента України. Ці справи були
розглянуті у публічному порядку на
пленарних засіданнях Суду, але очіку
вані відповіді й з’ясування смислового
розуміння проявилися не в рішеннях,
а під час слухання справи, і далі Суд
«кваліфіковано утримався» від їх
суб’єктної належності. У таких випад
ках законодавець покладається на
конституційну доктрину і відкри
вається можливість врегулювати ці
питання саме правовим шляхом, а не
тлумаченням конституційних поло
жень. У цьому розумінні привертає
увагу позиція заступника Голови
Конституційного Суду України, про
фесора В. Бринцева, який вважає, що
в актах правосуддя визначені роль
принципу верховенства права, допу
стимість обмеження прав і свобод
людини та право на справедливий
судовий розгляд й інші важливі пи
тання, що, власне, свідчить про
обґрунтованість належності судових
рішень найвищих судових органів до
джерел права [8]. Таке твердження
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щодо рішень всіх найвищих судових
інстанцій швидше викликає дискусію,
ніж повне підтвердження істинності
висновку професійного судді.
Проте вже існує і дуже спірна прак
тика розгляду Конституційним Судом
України справ, які безпосередньо тор
каються, а можна і побачити певне
«втручання» у внутріорганізаційну
діяльність парламенту. Розглядаючи
за предметом конституційного подан
ня спір про конституційність поло
жень ст. 219 Регламенту Верховної
Ради України, який за своїм функ
ціональним призначенням у механізмі
правового регулювання не може вста
новлювати додаткових прав і обов’яз
ків народних депутатів України, що
суперечить ч. 4 ст. 76 Основного Зако
ну України, Конституційний Суд, не
досліджуючи (не перевіряючи) в по
рядку нормоконтролю всі інші статті
Регламенту, здійснив, власне, «реві
зію» і визнав неконституційним
внутріорганізаційний правовий акт
парламенту. З формальних підстав,
без порівняльного праворозуміння
статей 85, 92, 76, 120 і 153 Конституції
України, які, встановлюючи порядок
роботи Верховної Ради України, пря
мо не вимагали застосування принци
пу верховенства закону як форми ре
гулювання організаційного механізму
управління справами парламенту,
Конституційний Суд України визнав
такою, що не відповідає Конституції
України (є неконституційною), Поста
нову парламенту про Регламент Вер
ховної Ради України від 16 березня
2006 р. У такому разі Конституційний
Суд вийшов за межі власної компе
тенції, розширивши предмет (обсяг
правовідносин) конституційного по
дання групи народних депутатів Ук
раїни, що певний час мало негативні
наслідки для унормованої депутат
ської діяльності.
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Таким чином, юрисдикція Консти
туційного Суду України щодо парла
менту має свої особливості, застосо
вується майже у кожній розглянутій
справі, тому використання Судом
своїх повноважень має бути зваже
ним, виключно об’єктивним і про
порційновідповідальним. В іншому
випадку виникають ситуації перетво
рення позитивного нормоконтролю на
негативний, що не виключає критичне
ставлення до мотивації конституцій
ного правосуддя, авторитету його
рішень. Викликає великий сумнів ви
правданість прийняття таких рішень.
Отже, з’ясовувати чому і як саме
приймалося рішення Конституційно
го Суду України щодо парламенту, які

обставини й аргументи наведені для
обґрунтування правових позицій
передбачає правомірну постановку
питання про звернення до Консти
туційного Суду за роз’ясненнями що
до змісту і резолютивної частини актів
конституційного правосуддя. У цьому
контексті привертає увагу думка на
родного депутата України, професора
С. Ківалова: «У всьому цьому прогля
дається намагання окремих політиків
перетягнути на свій бік більше влад
них повноважень без урахування
принципу поділу влади… Це стосуєть
ся і судів, які все частіше опиняються
в центрі боротьби різних політичних
сил» [9].
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Н

а цей час навколо проблем ор
ганізації виконавчої влади в
Україні точиться чимало полі
тичних і правових дискусій. Багато
хто небезпідставно вважає, що стан
функціонування цієї гілки влади зу
мовлює і рівень реалізації державної
влади в цілому, ефективність дії всьо
го державного механізму.
Дійсно, у процесі реалізації вико
навчої влади відбувається практичне
втілення в життя законів та інших
нормативних актів держави, практич
не застосування всіх важелів держав
ного регулювання й управління важ
ливими процесами суспільного роз
витку. Проте було б перебільшенням
говорити про якийсь переважаючий
вплив, а тим більше — автономне,
відокремлене становище виконавчої
влади серед інших гілок влади.
Власне, державна влада — як здат
ність держави приймати обов’язкові
рішення та домагатися їхнього вико
нання — явище цілісне, єдине, воно
інтегрує в собі всі прояви політичної
волі народу як виключного джерела
(суверена) влади в державі. Інакше
кажучи, поділяється не сама по собі
влада, а організаційний механізм її
здійснення.

Поділ влади означає, з одного боку,
виділення основних функціональних
видів (частин) діяльності держави —
законотворення, правозастосування і
правосуддя, а з другого — структурну
побудову державного апарату з різних
видів (груп) державних органів —
законодавчих, виконавчих і судових
(і це не тільки основні види) з прита
манною їм компетенцією, сукупністю
державновладних повноважень. Отже,
принцип поділу влади допустимо тлу
мачити не більше, як визнання того
факту, що єдина за своїм змістом дер
жавна влада реалізується через певні
види державних органів. Їхні повнова
ження розподілені таким чином, що у
встановлених Конституцією межах
зазначені органи є самостійними у
реалізації своєї компетенції і взаємо
діють між собою за допомогою певної
системи взаємних «стримувань» і
«противаг». Саме через взаємостосун
ки уряду з іншими вищими державни
ми інституціями встановлюється той
чи інший «баланс» розподілених влад
(гілок влади).
У системі органів виконавчої влади
Конституція України розмежовує
структурні ланки трьох організаційно
правових рівнів:
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а) рівень вищого органу в системі
органів виконавчої влади — Кабінет
Міністрів (уряд);
б) рівень центральних органів ви
конавчої влади — міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади
(ЦОВВ);
в) рівень місцевих органів виконав
чої влади — місцеві державні адмініст
рації (обласні, районні, Київська та
Севастопольська міські), а також Рада
Міністрів АР Крим та деякі інші міс
цеві органи, безпосередньо підпоряд
ковані відповідним ЦОВВ.
Для адекватного бачення проблем
організації виконавчої влади істотне
значення має чітке визначення її най
вищої структурної ланки, яка має
виконувати в системі відповідних ор
ганів роль керуючого центру. Як відо
мо, найкращі результати діяльності
ієрархічно організаційної соціальної
системи, зазвичай, забезпечуються за
умови її моноцентричної, а не поліцен
тричної структурної побудови. Тобто
за умови, коли всі структурні ланки
системи підглядають керуючому впли
ву з одного, а не з кількох владних
центрів.
Натомість встановлена Консти
туцією України республіканська фор
ма державного правління змішаного,
напівпрезидентського, типу законо
мірно пов’язана з так званим дуаліз
мом виконавчої влади. Він означає, що
повноваження вищого суб’єкта вико
навчої влади певним чином поділені
між Президентом України і Кабінетом
Міністрів.
У цілому статус президента як
глави держави має, так би мовити, на
скрізне значення щодо гілок влади.
Специфіка цього статусу полягає в
тому, що в ньому окреме місце посіда
ють його повноваження у сфері вико
навчої влади або державного уп
равління. Причому їх обсяг прямо за
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лежить від існуючої в державі форми
правління: зазвичай, цей обсяг
більший за умов президентської фор
ми, менший — за умов парламентської
форми правління.
Важливо нагадати, що на сучасно
му етапі вітчизняного державотворен
ня поява інституту президентства бу
ла зумовлена об’єктивними потребами
перехідного періоду щодо зміцнення
виконавчої влади, підвищення ефек
тивності державного управління. То
му запровадження поста Президента
України супроводжувалося підвище
ними суспільними очікуваннями від
посилення впливу держави, її владних
структур на процеси соціальноеко
номічних та державноправових пере
творень у нашій країні. Для цього
главі держави передбачалось надати
досить широкі повноваження у сфері
виконавчої влади.
Однак це не означає, що президент
набув ознак «органу» виконавчої вла
ди, а тим більше — «глави» цієї гілки
влади. У Конституції України досить
гнучко врахована специфічність від
ношення поста президента до вико
навчої гілки влади: його статус не
уособлюється жодною гілкою влади, а
є статусом глави держави з певними
компетенційними
преференціями
(тобто перевагами) — насамперед ус
тановчими і кадровими — щодо вико
навчої влади. Саме тому в Конституції
України немає визначення Президен
та як глави виконавчої влади, так само
як немає аналогічного визначення і
щодо Кабінету Міністрів України.
Це означає, що, керуючись передба
ченими Конституцією дуалізмом ви
конавчої влади, в основу організації
виконавчої влади в Україні покладена
модель своєрідного «подвійного цент
ру». Тобто такого, який складається з
двох
функціонально
поєднаних
суб’єктів — Президента і Кабінету
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Міністрів. Особливість цієї моделі в
тому, що відношення цих суб’єктів до
гілки виконавчої влади не є однако
вим. Ще раз наголосимо, що уряд вхо
дить до неї саме як окрема структурна
ланка, а Президент — суто компетен
ційно, — через певний обсяг своїх по
вноважень щодо виконавчої влади.
Чи справді виправдані очікування
тих, хто в інтересах усунення зазначе
ного дуалізму пропонує перейти до
«класичних» форм правління — або
суто парламентської, або суто прези
дентської. У них, дійсно, з’являється
так би мовити, персоніфікований
«глава» виконавчої влади — або
прем’єрміністр (як глава уряду), або
президент. Водночас загроза всеохоп
люючої концентрації повноважень ви
конавчої влади в руках однієї особи
також стає цілком реальною. Чи здат
не наше сучасне суспільство й полі
тична еліта дієво протистояти цій за
грозі і чи допоможе цьому модернізо
вана під нову державницьку модель
Конституція? Вітчизняний досвід не
хтування ряду важливих приписів
Конституції України зразків 1996 р. і
2004 р. підказує негативну, як ви
дається, відповідь.
Тож існує чимало причин у тому,
щоб продовжити пошук кращого зба
лансування повноважень виконавчої
влади у межах так званої змішаної
форми правління. Це юридично більш
складно, але з позицій недопущення
самої можливості виникнення автори
тарного політичного режиму — менш
небезпечно. Але за однієї обов’язкової
умови — положення Конституції ма
ють бути однозначно витлумачені
Конституційним Судом і повинні од
наково беззастережно виконуватися
усіма без винятку суб’єктами консти
туційних правовідносин. Відсутність
законодавчого врегулювання якихось
конкретних питань, розв’язання кот
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рих прямо (буквально) не передбаче
но у конституційних приписах, не мо
же вважатися підставою для дій, що
виходять за межі загальноприйнятого
політичного сенсу тих чи інших пра
вовідносин, а тим більше не може ви
правдовувати відмову від дотримання
суб’єктами цих правовідносин, нада
них їм Конституцією у загальній
формі прав і покладених на них
обов’язків.
Оцінюючи можливі варіанти супе
речливих стосунків уряду з іншими
вищими суб’єктами державної влади,
слід спиратися на розуміння основних
рис його правового статусу.
Вихідне значення має консти
туційне визначення Кабінету Мініст
рів України «вищим органом у системі
органів виконавчої влади» (ч. 1
ст. 113). Тим самим визнається, що
Кабінет Міністрів посідає місце вищої
ланки стосовно всіх інших органів ви
конавчої влади, тобто він очолює си
стему цих органів. Таке місце Кабінету
Міністрів України належить, зокрема,
завдяки включенню до його компе
тенції положення про те, що він «спря
мовує і координує роботу міністерств,
інших органів виконавчої влади» (п. 9
ст. 116 Конституції України).
Суттєвою ознакою правового стату
су Кабінету Міністрів України є
закріплена «відповідальність» Кабінету
Міністрів перед Президентом України
(ч. 2 ст. 113 Конституції). Хоча в
нинішніх умовах цей припис зберігає
лише декларативний характер, тим не
менше використання інституту відпо
відальності об’єктивно неможливе без
певного контролю за діяльністю уряду.
Тому важливо наголосити, що хоч у
згаданій вище конституційній статті
прямо не фіксується стан «підконт
рольності» чи «підзвітності» Кабінету
Міністрів Президенту України, фактич
на наявність цього стану органічно
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випливає як із загального характеру
співвідношення президента й уряду в
умовах напівпрезидентської респуб
ліки, так і з інших конституційних при
писів. Майже прямою вказівкою на на
явність стану підконтрольності уряду
можна вважати право Президента зупи
няти дію актів Кабінету Міністрів (п. 15
ч. 1 ст. 106 Конституції України), а та
кож очолювання Президентом Ради
національної безпеки і оборони Украї
ни, яка уповноважена здійснювати
координацію і контроль діяльності ор
ганів виконавчої влади, включаючи
Кабінет Міністрів, у сфері національної
безпеки й оборони (ст. 107 Конституції
України).
Водночас найголовніша проблема у
розмежуванні повноважень між пре
зидентом і урядом полягає у недопу
щенні безпідставного розширення
дискреційних (тобто здійснюваних за
вільним розсудом) повноважень глави
держави, що може загрожувати, зреш
тою, втратою належної самостійності і
дієвості уряду «як вищого органу у
системі органів виконавчої влади».
Суперечності, що виникають, мають
розглядатися і вирішуватися тільки у
контексті якісного поліпшення зако
нодавчої регламентації взаємосто
сунків між Президентом і Кабінетом
Міністрів України.
Наприклад, одному з дискреційних
прав Президента України кореспондує
обов’язок Кабінету Міністрів керува
тися у своїй діяльності — поряд із
Конституцією і законами України —
указами Президента (ч. 3 ст. 106 Кон
ституції України). Це, певна річ, дуже
вагомий канал впливу на діяльність
уряду. Але він не повинен бути без
межним.
З одного боку, з огляду на вимоги
Конституції України, має бути законо
давчо зафіксоване застереження, за
яким в актах Президента не можуть
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міститися вказівки як на повноважен
ня, порядок і спосіб діяльності, так і на
організацію Кабінету Міністрів (як,
втім, і решти органів виконавчої вла
ди), оскільки це — предмет регулю
вання виключно Конституції і законів
України. Те саме, до речі, стосується і
функцій уряду.
З другого боку, в Конституції Ук
раїни обов’язковість для керування
урядом у своїй діяльності встановлена
лише для тих рішень Президента,
котрі оформлені саме як його укази, а
не якимось іншим чином. Відтак, має
бути законодавчо виключена мож
ливість будького вимагати від уряду,
його членів або його Секретаріату
обов’язкового виконання рішень Пре
зидента, виданих не у формі його
указів, а у вигляді якихось інших
офіційних документів (наприклад, до
ручень, листів, звернень тощо).
Водночас слід звернути увагу на де
яку непослідовність самих консти
туційних приписів. Адже в п. 1 ст. 116
Конституція зобов’язує уряд забезпе
чувати виконання «актів» Президента
України. Ця формула певним чином
дисонує з наведеними вище аргумен
тами, оскільки немає чіткого легаль
ного розмежування словосполучень
«керуватися у своїй діяльності» і
«забезпечувати виконання». І це вже
може стати підставою для конфлікт
них ситуацій у взаємостосунках пре
зидента з урядом.
У свою чергу, слід пам’ятати про не
прийнятність будьякої гіперболізації
значення конституційного визначення
Кабінету Міністрів України як «вищо
го органу у системі органів виконавчої
влади». Зокрема, це стосується такого
«блоку повноважень» уряду, як забез
печення «здійснення внутрішньої і
зовнішньої політики держави» (п. 1
ст. 116 Конституції України). Адже
згідно із іншими приписами Консти
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туції України Кабінет Міністрів не
уповноважений вичерпним чином
здійснювати державну політику. Ця
функція поділяється між президентом
і урядом.
Нормативною підставою такого
поділу є конституційно визначені по
вноваження Президента України
«здійснювати керівництво у трьох сфе
рах діяльності держави — зовнішньо
політичної діяльності, національної
безпеки та оборони (пункти 3, 17 ч. 1
ст. 106 Конституції України).
Певна річ, йдеться не просто про
якийсь механічний поділ повнова
жень, а про те, що саме у згаданих
трьох сферах преференції щодо вироб
лення і здійснення державної політи
ки надані Президенту України. В усіх
інших сферах подібні преференції ма
ють бути за Кабінетом Міністрів, хоча
він не тільки може, а й повинен залу
чатись Президентом до формування
політичного курсу і у перелічених ви
ще трьох сферах.
Крім того, слід розуміти, що зміст
керівництва у згаданих сферах не зво
диться до вироблення політики, а
передбачає всю сукупність заходів що
до забезпечення її практичного запро
вадження. Тобто цей зміст охоплює
весь спектр функцій державного
управління у відповідних сферах. То
му поряд із чітким розмежуванням
преференцій з розробки державної
політики між президентом і урядом,
Конституція передбачає можли
вість, — шляхом прийняття відповід
них законів, — покладення на уряд
повноважень, необхідних для повно
цінної участі у виконанні Президен
том усіх інших завдань і функцій з
керівництва у закріплених за останнім
сферах державної діяльності.
Запобіганню можливих суперечок у
практиці співвідношення повноважень
суб’єктів, що беруть участь у реалізації
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виконавчої влади у сферах зовнішньо
політичної діяльності, національної
безпеки і оборони держави, краще за
все сприяв би, як здається, спеціаль
ний закон про засади формування і
здійснення державної політики у за
значених сферах. Цей закон повинен
би мати переважно компетенційний
характер (тобто стосуватись завдань,
функцій і повноважень), але водночас
він міг би містити процедури взаємо
стосунків відповідних суб’єктів, які
доповнювали б аналогічні положення
законів про Кабінет Міністрів та про
міністерства й інші центральні органи
виконавчої влади України.
Або ще один приклад у розглядува
ному контексті. Говорячи про компе
тенційні преференції Президента
України у згаданих вище трьох сферах
діяльності держави є підстави ствер
джувати, що для окремих органів,
котрі здійснюють державне управлін
ня у цих сферах, Кабінет Міністрів не
може бути єдиним вищим органом.
Адже щодо них здійснюється, так би
мовити, подвійне керування — з боку
уряду і президента водночас.
Причому в межах законодавчо
визначеного статусу таких органів по
вноваження президента з керування
цими органами не можуть мати дис
креційного характеру. Адже повнова
ження зі здійснення і зовнішньо
політичної діяльності, і забезпечення
як обороноздатності, так і національ
ної безпеки держави Конституція Ук
раїни покладає як на Президента, так і
на Кабінет Міністрів (пункти 1, 7
ст. 116).
Звідси при законодавчому запрова
дженні розглядуваного принципу слід
було б врахувати, що в деяких випад
ках він допускає наявність у системі
органів виконавчої влади окремих ор
ганів, що можуть перебувати під впли
вом не тільки уряду, а й Президента
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України. Разом із тим йдеться винят
ково про окремі випадки. Власне, ці
випадки вичерпно передбачені Кон
ституцією України — шляхом фіксації
в Конституції України переліку
керівників центральних органів вико
навчої влади, що входять до складу
Ради національної безпеки і оборони
України, через яку Президент здійс
нює координацію і контроль діяль
ності органів виконавчої влади у
відповідних сферах. Це міністри обо
рони, внутрішніх справ, закордонних
справ і голова Служби безпеки.
Вже сам факт їх включення до
складу названої Ради як самостійних
суб’єктів, поряд із Прем’єрміністром,
підтверджує особливе становище очо
люваних ними органів щодо уряду, а
точніше, можливість безпосередньо
го, — поза участю уряду, — впливу на
них з боку Президента. При цьому, од
нак, Конституція не допускає можли
вості їх підпорядкування виключно
Президенту України без якоїнебудь
участі уряду.
Більше того, згідно з Конституцією
України у безпосередньому віданні
Президента не можуть перебувати
будьякі інші органи виконавчої вла
ди, що мають завдання і функції поза
межами сфер зовнішньополітичної
діяльності, національної безпеки й
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оборони держави. Адже віднесення до
відання Президента таких органів
означає покладення на нього додатко
вих, — порівняно з визначеними Кон
ституцією, — прав і обов’язків (повно
важень), що Конституцією України
виключається (п. 31 ч. 1 ст. 106).
Отже, розглянуті суперечності у
конституційноправовому регулюван
ні статусів Кабінету Міністрів і Пре
зидента як суб’єктів своєрідного «по
двійного центру» виконавчої влади в
Україні свідчать про необхідність кра
щого збалансування повноважень цих
органів. Зміни повинні сприяти си
стемному вдосконаленню державного
механізму, і в тому числі посиленню
спроможності уряду консолідувати
зусилля усіх інших органів виконавчої
влади на формування і здійснення
державної політики. Водночас наве
дені міркування можуть викликати
неоднозначні погляди та оцінки фа
хівців стосовно тлумачення і розв’я
зання проблем, що породжуються
реаліями сьогодення. У будьякому
випадку наступні радикальні політи
коправові кроки мають спиратися на
різноманітний спектр думок, щоб не
зробити суспільство заручником
ззовні простих, а насправді недостат
ньо продуманих рішень.
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І. ШИЦЬКИЙ
суддя Верховного Суду України,
кандидат юридичних наук
Імітація судової реформи
та її наслідки
На сьогодні є очевидним, що судова
реформа в Україні не стала можливою
і не отримала оптимістичну перспек
тиву внаслідок очевидної невдачі
здійснених з 1992 р. і дотепер практич
них кроків удосконалення судової си
стеми, які вкрай загострили супереч
ності між правовим інтересом
суспільства і державою, яка реалізує
судову владу з упередженим результа
том пригнічення свободи, розриваючи
органічний зв’язок суду і демократії.
Безкінечна множина фактів юри
дичного і соціального буття україн
ського суспільства, повторення яких
займе більше місця і часу, ніж весь
період державної незалежності, від
сутність позитивного поступу та по
глиблення негативних явищ об’єктив
но вимагають критичного аналізу
практики попереднього «реформуван
ня» з метою перевірки на відповід
ність меті реформи, на адекватність її
змісту рівню і потребам розвитку
суспільних відносин, на ефективність
обраної методології, що дасть змогу
відкинути політичну лозунговість, по
пулістську фантазійність, юридичну
демагогію вкупі з нігілізмом і фетиши

зацією права, словом, все те, що розра
ховане на враження замість результа
ту. Таким чином, наслідки імітації
реформ з необхідністю виявлять
безальтернативність дійсної реформи
державної судової влади.
Підкреслимо, саме і виключно дер
жавної. Тому перше питання, без
вирішення якого неможлива судова
реформа, — це питання держави.

Розв’язання питання розбудови
громадянського суспільства
в Україні
Погляди на державу українських
науковців і політичних діячів не
містять розходжень. Ідея соціальної,
правової, демократичної держави не
опонується. Розходження, а точніше
прірва, пролягає між змістом ідеї й ре
зультатом її практичного втілення.
Якщо право і закон вважати інстру
ментом розбудови держави, то
політичний режим у такому порів
нянні виступить способом, а рукою
майстра має бути народна воля.
Так воно і є у повній відповідності
до практики демократії. Але демокра
тія не має єдиного визначення. Пред
ставницька, безпосередня, ліберальна,
плебісцитарна, ідентитарна, тоталітар
на, елітарна, соціальна, соціалістич
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на — тільки приклади її сучасних
форм. Додавши їх поділ за змістом,
принципами, метою і методами, ми
вийдемо на множину, яку складно
синтезувати в єдине загальне поняття
демократії формального змісту. Не
змінними ж залишаються громадянин,
народ, держава, влада, закон, право і
свобода. Історична практика, якій
відповідає теорія відокремлення дер
жави від класу, засвідчила переваги
розвитку держави як виразника плю
ралістичного консенсусу всього
суспільства, тобто ліберальнодемо
кратичну парадигму її розвитку, яку в
сучасному бутті уособлює держава
громадянського суспільства.
Проголошуючи рух у цьому цивілі
заційному напрямі, ми залишимося на
рівні лозунгу, якщо не буде докладено
зусиль до розв’язання основних теоре
тичних і методологічних питань розбу
дови держави громадянського суспіль
ства на українському ґрунті.

Сприйняття права
у співвідношенні до держави
Ми тривалий час вважаємо, що
розв’язання теоретичних і методо
логічних питань права становить
основу вирішення таких і щодо держа
ви. Така віра є наслідком фетишизації
позитивного права і корениться в на
шому недалекому минулому, коли
держава ледь не дотягла до рівня вста
новлення законів природи, замінивши
право примусом і звівши владу до
рівня імперативу. Але якщо суть права
розкривається у співвідношенні до
держави, то в припустимій умовно
віддільності право контурів держави
не окреслює.
Право є енергією руху держави,
здатне і живе у динаміці, як у загаль
нофілософському, так і конкретно
юридичному аспекті, але у будьякому
разі через відносність його зміст
визначається суттю держави і панівної
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політичної доктрини. Відміряна по
требою життя необхідність безпечної
свободи зумовлює появу держави, яка
надає їй темп впорядкованого взаємо
пов’язаного розвитку до історично
усвідомленої суспільної мети, нейт
ралізуючи згубну стихію конфліктно
го розширення індивідуальних свобод
і підкорюючи динаміку розвитку сво
боди природному простору та часу, не
обхідному суспільству для подолання
життєвих ризиків. Таким чином, сво
бода трансформується частиною через
державу в право юридичне, а части
ною залишається у свідомості поза
сферою юридичного упорядкування і
продовжує розвиток на природному
рівні.
Право проявляється через відно
шення, в якому індивідуальний чи
груповий інтерес відповідає загально
му інтересу, який є домінуючим. Но
сієм загального інтересу є держава,
яка матеріалізує його підкоренням
множини частин індивідуальних інте
ресів. Право виступає тільки одним із
способів підкорення, одним із інстру
ментів влади, який регулює і охороняє
відносини у суспільстві. Тому право не
може визначити зміст держави внаслі
док обмеженості службовою функ
цією щодо неї. Поставши як потреба
права, держава стає володарем права,
завжди перемагає у відношенні зі сво
бодою тому, що її суттю є влада, яка
розвиває свободу шляхом безперерв
ного її підкорення. Тому держава живе
як матеріальна форма суперечностей
між свободою і підкоренням, відобра
жаючи необхідність видової соціалі
зації множини як умову життя оди
ничної особи.
Відповідно зміст існуючого права
відображає частину змісту держави,
але право не здатне самостійно визна
чити свій необхідний зміст і не здатне
визначити необхідний зміст держави.
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Зміст держави, а через неї й права,
визначає суспільна воля на усвідомле
не підкорення загальному інтересу.
З’ясування загального інтересу та
формування відповідної суспільної
волі покликана здійснювати демо
кратія як форма державного устрою,
яка довела свою найбільшу при
датність для вирішення супереч
ностей між свободою і підкоренням.
Право ж здатне його пом’якшити
тільки до рівня прийнятного для існу
вання суспільства і необхідного для
збереження держави. Ця суперечність
не має ідеального розв’язання і у побу
дові демократичної держави повинно
використовуватись тільки у збалансо
ваній цілісності. Спроби замкнути
підкорення в оболонку свободи ведуть
до анархії і хаосу. Примушування до
свободи веде до абсолютного тоталі
тарізму. Отже, висновок є таким:
свобода і підкорення у практиці дер
жавотворення повинні розглядатися у
природній єдності, а межа демократії
розпочинається і закінчується у точці
їх балансу, зумовлюючи єдність і
рівність права та обов’язку як способів
соціалізації інтересу.
Таким чином, можна уявно виріши
ти питання ідеального соціального
порядку. Але якщо індивідуальний
інтерес перебуває під постійним моти
ваційним і цільовим впливом, мінли
вий і обмежений часом, то як припусти
ти можливість єдності, стабільності,
нескінченності інтересу колективу, на
селення, народу, людства? Неможливо.
Відповідно рівень пізнання індивіду
ального інтересу на рівні держави уза
гальнюється через абстрактне фіктивне
поняття народного інтересу. Але фікція
спільного інтересу, виразником якого
виступає держава, не може увібрати в
себе з індивідуального інтересу більше,
ніж допустимо усвідомленням необ
хідного забезпечення природної й
38

соціальної цілісності і цінності особи.
Цим обмежується природне підкорен
ня. Далі вступ у соціальний інтерес та
розширення публічного за рахунок осо
бистої свободи супроводжується
примусом і мотивація суспільною необ
хідністю впливає на легалізацію на
слідку, формує погодження, але не
змінює характеру. Вихід за межі су
спільно необхідного і вступ у сферу
особистого підкорення забезпечується
силою. Фізичне панування над життям
особи забезпечує тільки насилля.
Отже, доходимо висновку про на
явність чотирьох типів держави за
способом підкорення і обсягом обме
ження свободи.
Відповідно суспільство, зорганізо
ване на праві природної свободи, буде
істинно демократичним; засноване на
праві примусу меншості до консолі
дації з волею більшості — погоджено
демократичним; засноване на праві
підкорення приватності — деспотич
ним, а суспільство, в якому не лише
свобода, воля, приватність, а й життя
людини не мають соціальної цінно
сті — тоталітарне.
Звичайно, ніхто не проголосить ме
тою побудову держави за четвертим
чи третім типом; кожен розкритикує
державу другого типу. Але ж ніхто не
знайде прикладу існування суспіль
ства першого типу.
Як правило, держави громадянсь
кого суспільства належать до другого
типу, а вразливі для критики елементи
їх розбудови нейтралізуються втілен
ням окремих принципів від першого
типу і, чим більша питома вага свобо
ди в їх суті, тим більш демократичною
визнається держава у сучасному світі.
Для такої державної організації
джерельно необхідним є високий рі
вень культури і суспільної моралі,
високорозвинена ліберальна еко
номіка і право домінуючої свободи.
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Вітчизняна проблема для держави
полягає в тому, що теорія громадянсь
кого суспільства має фундаментом
високорозвинений ліберальноеко
номічний (капіталістичний) базис,
який зовсім не схожий на українські
реалії.
Якщо сучасний стан розвитку
України позначити як недокапіталізм,
то послідовність вимагала б вживання
такого префікса до всіх термінів у ха
рактеристиці складових держави і
суспільства. І якщо держава не позбу
деться ілюзії щодо здатності визнача
ти шляхи економічного розвитку
суспільства, не визнає приватність
економіки, не замінить конкуренцію з
суспільством консолідацією на основі
суспільного інтересу, то економіка за
лишиться недоліберальною. Відповід
но держава буде недодемократичною,
а закони — недоправовими.
Зрозуміло, що такий варіант — не
прийнятний. Але чому не зрозуміло,
що судова влада є частиною суті дер
жави, не існує окремо від держави і не
може змінитися, не змінивши держа
ви? Відповідь у тому, що держава
паразитує на економічній моделі,
заснованій на експлуатації всього
суспільства через державну власність і
політичному пануванні над приват
ною власністю. Суспільству вже
дозволено виробляти, але ще не дозво
лено безкарно присвоювати виробле
не. Такий економічний порядок потре
бує поверхневого ліберального при
криття і об’єктивно перешкоджає
демократичному розвитку держави і
становленню права громадянського
суспільства.
Вибори уже обраних через партійні
списки, а суд уже засуджених панів
ною політикою дозволяють імітувати
демократію і убезпечують від її здійс
нення. Тому реформи спрямовуються
на зовнішні видимі елементи і не сто
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суються суті, в тому числі у судовій
сфері. Цей процес не припиниться і
жодна судова система не буде прий
нятною, поки зміст і напрями судової
реформи будуть визначатися поточ
ним інтересом вузького прошарку по
літиків від присвоєння економіки і
впровадженого ними олігархічного
політичного режиму. З другого боку,
неможливо демократизувати суспіль
ство через ідеальну судову організацію
шляхом примушування до свободи.

Основна перешкода для судової
реформи — нестача демократії
і надлишок держави
Слід визнати, що основною пере
шкодою для судової реформи в Украї
ні є обмеженість цілей, які ставляться
при зміні економічного, політичного,
соціального і обслуговуючого їх пра
вового устрою, а загалом нестача
демократії й надлишок держави. Втру
чання держави в усі сфери суспільно
го життя проявляється великою
кількістю суперечливих законів
короткотермінової дії, які руйнують
правопорядок, правовідносини і пра
восвідомість, що виключає існування
свободи будьякого рівня. А якщо сво
бода недосяжна, то суд ніколи не буде
справедливим, а закон не стане джере
лом дійсного права, якщо не відобра
зить волі й інтересу всього суспільства
та не обмежить державну сваволю.
Але ж маска демократичної при
стойності повинна на чомусь тримати
ся і тримається на лозунгах про спра
ведливий, неупереджений і незалеж
ний суд. Про суд за правом, про спра
ведливий закон не йдеться. Тому й
декларується реформування судової
системи, а не суду. Система ж вибудо
вується так, що місця для справедли
вості, неупередженості й незалежності
в ній не залишається, метод правоза
стосування замінюється прийомом
формальної механістичної законовід
39

І. Шицький

повідності, який заснований на підмі
ні права текстом дозволів, заборон і
санкцій.
Слід відзначити мужність і силу
волі «системних» реформаторів — від
прямих заборон права у судочинстві
поки що утримуються, але інспектува
ти судові рішення і чистити від права
будуть нещадно. Інших наслідків не
очікується.

Судова реформа
в контексті сутності держави
і демократії
Ніяк не може постати суд, якщо
держава не уособлює демократію як
визначальний принцип забезпечення
права загальної й індивідуальної сво
боди. У цьому полягає суть питання
про державу і демократію в контексті
судової реформи, яку неможливо
здійснити на рівні, який не змінює
державу і не позбавляє владу товар
ного характеру. Для судової реформи
життєво необхідним є право загальної
й рівної для всіх соціальної цінності.
Безумовно, що речі, про які сказано
в коротких тезах, глибоко відомі авто
рам проекту закону про суд і судо
устрій, які не лише через технікоюри
дичні засоби вибудували пристойні
маскувальні конструкції організації
судової системи; деталюванням, мно
женням, суперечливістю процедур,
органів, статусів і повноважень уне
можливили практичне ефективне
функціонування системи, а й завуа
льовано торкнулися ключового еле
мента судової діяльності — методо
логії правозастосування, порушивши
закаменілість конструкцій жорсткого
поділу влад та їх суверенітетів.
Для прикладу достатньо положень
законопроекту про суд і судоустрій
щодо утворення чотирьох спеціалізо
ваних судових підсистем і звуження
об’ємного та підвищення якісного
рівня діяльності Верховного Суду.
40

Децентралізація судової системи —
гарантування особистої свободи
й обмеження держави
Побутове правовідчуття розуміє ці
положення як обмеження особистої
влади суддів. Правильно розуміє. За
кон номінує владу судову і обмежує
індивідуальний політичний вплив.
Професійній правосвідомості зрозу
міло, що через обрану авторами децен
тралізацію суд стає Верховним, але у
праві на відміну від звичного адмі
ністрування.
Закріплюючи перехід до інсти
туційної спеціалізації, автори складно
й опосередковано відкривають дорогу
до права як інструменту гарантування
особистої свободи й обмеження дер
жави, що, як відомо, розкриває суть
громадянського суспільства.
Очевидно, що така мета ставилася,
але значущість і цінність цього кроку
буде не в ідеях підкорення права нор
мативному правопорядку і виправ
данні певного інтересу до авторитар
ної дискретності судової влади як
можливого, але не обов’язкового фе
номену перехідного суспільства.
Такий крок цінний як розвиток демо
кратії через орієнтацію права до кон
кретних умов буття людини.
Беззаперечно, моноцентрична сис
тема забезпечується ієрархічною ін
станційною субординацією судів і
вибудовується по вертикалі, але її
доступність у вищих ланках різко зву
жується фізичними характеристика
ми і супроводжується обмеженнями
доступу до суду і обмеженнями неза
лежності суддів.
Децентралізована
судова система — якісний крок
до верховенства права
Децентралізована судова система
також інстанційна, однак можливості
стабілізації через ієрархічну суборди
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націю у міжсистемних зв’язках втра
чаються. Необхідність у єдності
правозастосування є незмінною, орга
нічно виходить на перший план і
забезпечує зв’язок демократії й судо
чинства судовим розвитком права.
Керованість сукупності судів, суд
дів і відношень між ними, суспіль
ством та іншими органами держави,
утворення цілісної судової системи
відбувається у процесі правозастосу
вання за алгоритмом єдності права, а
не шляхом введення у судову систему
чинників адміністративного підкорен
ня, які чужорідні базовим критеріям
організації суду.
Таким чином, автори фактично
визнали, що суди повинні виконувати
як функцію охорони, так і функцію
розвитку права через надання рішен
ням вищих судів значення актів, що
встановлюють порядок його застосу
вання, тобто замість суб’єктного
вертикального вводиться порядок
предметного горизонтального впоряд
кування правозастосування. Цим за
безпечується загальна доступність для
кожного учасника правовідносин до
рішень вищих судів і кладеться край
адміністративним маневрам навколо
судових справ та підсилюється
позиція незалежності судді.
Відповідно правом у прямому розу
мінні буде правило поведінки, орієн
товане на цінності сучасного світогля
ду, сформульоване судом на основі
інтерпретації нормативного джерела
не лише з урахуванням реконструйо
ваного факту, а й у світлі принципів
права.
Загалом це якісний крок до верхо
венства права, перегляд усталеної
теорії. Це практичний крок до природ
ного права і практичного визнання
юридичної герменевтики.
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Інституційна спеціалізація судів —
прикладна значущість
для судової організації
Не можна применшити і прикладну
значущість пропонованої новели для
судової організації.
Такий порядок дисциплінує суддю,
у тому числі в обов’язку до незалеж
ності; обмежує дискреційну владу в
питанні права і контрастно ідентифі
кує сваволю, а все це є передумовами
єдності судової практики, стабільності
й незалежності судового тлумачення
правових норм.
Сукупно така практика дасть змогу
отримати суспільну довіру до суду, адже
недовіру породили діаметральні рішен
ня однотипних справ. Власне, число
справ провокується суперечливою
практикою, яка вимагає збільшення
числа суддів, які знову ж множать
суперечності, оскільки система не орієн
тована на єдність права і справед
ливість.
При єдності судової практики не
справедливість отримує творця — нед
балого суддю, а тому на судових
інспекторах можна зекономити. Від
ступ від усталеної практики каталізує
водночас перевірку дійсності права і
професійності судді, оскільки не може
набути латентної форми.
У той самий час прецедент споку
шає до встановлення загального полі
тичного контролю над судами. У судо
вому аспекті політизація та інша
зацікавленість реалізується через
упередженість.
Протистояти упередженості ефек
тивно допомагають механізми підбору
суддів, проходження служби, відпо
відальності, але результативним
системним засобом подолання упере
дженості є відкритий змагальний
судовий процес, основою якого є
правова передбачуваність і теорія
доказування, над якою слід серйозно
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потрудитися, тому що суд — це процес
доказування відповідності фактів
існуючому праву або породжуваному
ними, це процес пошуку права сторо
нами, що відображає демократизм і
свободу, а не процес нав’язування пра
ва, що межує з насиллям.
Абсолютно зрозуміло, що весь нега
тив судочинства тримається на фор
мальному позитивізмі у праві й інкві
зиційній таємності у процесі, які на
перше місце виводять особу суддів, а
судді в багатьох випадках у своїй его
центричній компліментарності, не під
твердженій професійністю і відпові
дальністю, переходять будьякі межі й
готові спростувати закони природи.
Прецедент і змагальність ставлять
право на перше місце у суді, а суддю до
служби праву, а не голові суду та його
псевдополітичним покровителям. Пра
во у процесі стає предметом дискусії й
вибору, а не з’являється у судовому
рішенні у вигляді караючої блискавки з
таємничої сакральності позитивізму.
Такий підхід демонструє готовність
поміняти стереотипи захисту держави
на істину забезпечення свободи люди
ни, змусить перебудувати державний
механізм і вимагатиме перетворення
закріпленої у ст. 1 Конституції форму
ли на факт реальної дійсності, тому що
судова реформа у відриві від реформи
державної влади загалом є неможли
вою.
Власне, моно чи поліцентризм є
просто якісно безполюсними альтер
нативами множинного ряду органі
заційних форм. Їх вибір — обов’язок
законодавця, але зміст вибору пови
нен відображати право суспільства на
чесний і справедливий суд.

Існування п’яти центрів
у судовій системі піддає ризику
єдність правозастосування
Ідея обмеження держави у демо
кратичному суспільстві вимагає опти
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мізації державної організації. Число
судів на якість права не впливає. Тому
об’єктивних передумов для існування
п’яти центрів у судовій системі не
існує. Відкривши алгоритм єдності
правозастосування через припущення
множини судів, авторам проекту слід у
зворотному порядку перевірити не
обхідність множини касаційних судів
для забезпечення дієвості обраного
методу судового правозастосування.
Очевидно, що така множина піддає
ризику єдність правозастосування, ви
магає створення додаткових ме
ханізмів узгодження відносин між та
кими судами і їх відношення до права,
а тому має бути відкинута як така, що
не відповідає ідеї ефективного захисту
права, становить потенційну загрозу
нігіляції права і породжує складно
вирішувану проблему поділу інсти
туційної компетенції.
А загалом цей приклад — лише
крок у напрямі, а не вступ у поле пра
ва. Тим паче, що йдеться тільки про
проект.

Головне питання судової влади —
питання держави, основу якого
повинно становити питання
демократії як інструмента свободи
Усвідомлення Україною життєвих
ризиків, потреба безпеки суспільства
повинні вивести державу на шлях роз
витку свободи, прояснити невідпо
відність між існуючою зовні демокра
тичною формою держави та права і
свободою вільного розвитку суспіль
ства і людини як суттю демократії гро
мадянського суспільства, поставить на
порядок денний питання зміни всієї
державної організації, змінить акцен
ти у праві, що зробить можливим у
ході зміни всього правового масштабу
змінити судову систему і суд у суті.
Зміна вигляду зовнішніх форм не
відкриває демократичної перспективи
для судової влади. Її появі мають пере
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дувати суттєві демократичні зміни в
організації держави. Вдосконалення
галузевих характеристик — річ корис
на і необхідна, але координатна невиз
наченість поля застосування вдоско
наленого механізму не додасть га
рантій існуванню демократії, свободи і
права. Ці принципові явища повинні
стати суттю інтересів держави, а не
об’єктом протиставлення аксіоматизо
ваній державній гегемонії. Грома
дянське суспільство є необхідною
формою демократичної держави і ніяк
не може існувати як іграшка в руках
примхливої олігархії чи охлократії, а
тому альтернативи реформам відсутні.
Службова роль права зумовлює
неминучість компромісу між ним і
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владою на користь безладу, що спо
стерігається у теперішній ситуації.
Причина полягає у неадекватності ре
аліям існуючої методології державної
влади, яка вивела на арену життя
неспроможний політичний режим, пе
ревантажений баластом тоталітарної
методологічної спадщини.
Тому основним питанням судової
влади є питання держави, основу яко
го в свою чергу становить питання де
мократії як інструмента свободи. Ці
питання обов’язково будуть вирішені
тому, що демократія, як зауважено ще
Арістотелем, полягає також у почер
говій зміні володарювання на підко
рення.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОПРАВОВОГО СТАТУСУ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ

Р. МАРТИНЮК
кандидат політичних наук,
доцент кафедри державноправових дисциплін
правничого факультету
(Національний університет
«Острозька академія»)

К

онституційноправовий статус
глави держави (президента) за
змістом конституційних текстів
сучасних розвинених країн із рес
публіканською формою правління від
держави до держави, попри наявні
спільні риси, виявляє суттєву не
схожість. Конституційні тексти також
часто акцентують увагу на тому чи
іншому функціональному аспекті вла
ди президента: його представницьких
повноваженнях, арбітражній функції,
функції забезпечення конституційної
законності, повноваженнях у вико
навчій сфері, сфері національної без
пеки тощо. При цьому важливо зазна
чити, що інститут президента в
державній практиці розвинених країн
демонструє значну різноманітність не
лише в аспекті його формальноюри
дичних характеристик, але й реальної
ролі в системі стримувань і противаг,
зумовленої вже суто політичними
чинниками. Усе це суттєво ускладнює
можливість однозначної характери
стики функціональної природи інсти
туту президента та визначення більш
менш усталеного конституційнопра
вового статусу глави держави.

Самі ж національні відмінності кон
ституційноправової регламентації
статусу президента відображають
сприйняті в окремих країнах відмінні
доктринальні підходи до визначення
природи інституту президента та
функцій, які покликаний виконувати
глава держави. Зокрема, на історичній
батьківщині інституту президента —
у США ще в часи, коли цей інститут
був уперше запроваджений, у середо
вищі конституціоналістів склалося
сприйняття президента насамперед як
представника держави в цілому і голо
ви виконавчої влади. Американський
підхід до визначення конституційно
правового статусу президента передба
чає, що позбавлення глави держави
можливості здійснювати виконавчі
функції порушує реальний баланс влад
і призводить до компетенційного домі
нування в механізмі влади парламенту.
Важливим чинником, який зумовив
віднесення компетенції Президента
США до виконавчої сфери, став досвід
функціонування аморфної й нежит
тєздатної конструкції влади, регламен
тованої «Статтями про Конфеде
рацію» 1776 р. Відсутність у цій конст
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рукції посади глави держави, наділено
го необхідним комплексом повнова
жень, разом з організаційною неспро
можністю у внутріполітичній сфері за
конодавчого органу — Конгресу, при
рекло механізм влади, передбачений
«Статтями...», на цілковиту неефек
тивність. У новій конструкції влади,
запровадженій Конституцією США
1787 р., інститут президента мав стати
ключовою гарантією її високої функ
ціональності. Теоретично ж структур
на й функціональна інтеграція Глави
США до виконавчої гілки влади
обґрунтовується американським під
ходом до розуміння ідеї «жорсткого»
поділу влади. В умовах жорсткого
поділу влади уряду як незалежного ко
легіального вищого органу виконавчої
влади не існує, як не існує й посади
прем’єра, а всі традиційні повноважен
ня вищого органу виконавчої влади
віднесені до прерогатив президента.
Виконавча влада, таким чином, пер
соніфікована Президентом США і
надана йому в особистій формі.
Згаданому підходу на Європейсь
кому континенті в 1958 р. був проти
ставлений альтернативний погляд на
природу інституту президента. П’ята
Республіка у Франції стала першим
прецедентом реалізації концепції ра
ціоналізованого парламентаризму —
змішаної республіки, в якій статус
президента набував цілком нових
характеристик. Французький раціо
налізований парламентаризм зразка
1958 р. став результатом тривалого й
багато в чому унікального досвіду дер
жавного будівництва у Франції. Істо
рія виникнення й існування фран
цузьких республік дала зразки як
вкрай централізованої (Перша Фран
цузька Республіка 1793–1802 рр.), так
і надмірно децентралізованої конст
рукцій влади (Четверта Французька
Республіка 1946–1958 рр.) з відповід
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ним конституційноправовим стату
сом президента. Цей досвід був адек
ватно врахований розробниками Кон
ституції П’ятої Республіки, яка стала
результатом пошуку балансу між на
чалами централізації й децентралізації
влади. Сама ж композиція механізму
влади П’ятої Республіки, як і форми
організації конкретних державних
інститутів, що його утворювали, стали
в багатьох випадках зразком для
наслідування в новітніх основних
законах посткомуністичних європей
ських держав, що сприйняли фран
цузьку державноправову теорію.
Головною рисою концепції раціо
налізованого парламентаризму в
аспекті визначення конституційно
правового статусу президента є та, що
згадана концепція описує главу дер
жави як особу, яка не утворює окремої
гілки влади і, зокрема, не будучи фор
мально поєднаною із системою орга
нів виконавчої влади, виступає в ролі
«арбітра», забезпечуючи взаємодію в
системі органів державної влади зага
лом [1]. Визначення президента в си
стемі поділу влади як арбітра, згідно з
концепцією раціоналізованого парла
ментаризму, унеможливлює його
віднесення до будьякої з гілок влади,
адже останнє суперечило б виконанню
ним посередницької ролі в можливих
конфліктних взаєминах між вищими
органами держави. Згадана концепція
набула на європейських теренах такої
популярності, що із плином часу під
впливом французької державнопра
вової теорії в загальноєвропейському
фаховому середовищі склалася домі
нуюча парадигма мислення, яка ствер
джує, що ототожнення глави держави
з якоюнебудь однією з гілок влади ве
де до гіпертрофії влади президента,
що, у свою чергу, загрожує порушен
ням балансу державних влад, і, відпо
відно, небезпечними деформаціями у
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практиці здійснення принципу поділу
влади. Тому загалом європейський
континентальний підхід до пояснення
природи інституту президента перед
бачає, що його (інститут президента)
неможливо інтегрувати в жодну з
гілок влади.
Згадані вище підходи до визначен
ня конституційноправового статусу
президента дістають свій вираз у чин
них конституційних текстах і зумов
люють конституційну модель респуб
ліканської форми правління в кон
кретній державі. Вони ж засвідчують
той факт, що в теоретичному плані по
ложення глави держави в системі
поділу влади на сьогодні продовжує
залишатися предметом наукових дис
кусій. Як наслідок — у сучасний
період фактично відсутні держави з
тотожним конституційноправовим
статусом президента; компетенції
кожного з них притаманні іноді сут
тєві відмінності навіть у межах окре
мої моделі республіканської форми
правління.
В аналізі природи інституту прези
дента окремої уваги потребує з’ясуван
ня типової для конституційних текстів
розвинених республік формули «пре
зидент — глава держави». Тут важливо
зазначити, що за змістом сучасних
конституцій саме поняття «глава дер
жави» теж не дає можливості з належ
ним ступенем чіткості визначити
функціональну природу та структуру
конституційноправового статусу пре
зидента: глава держави в різних
країнах може виконувати досить не
схожі функції, а його конституційно
правовий статус у цьому аспекті вияв
ляє значну специфіку. Реально консти
туційноправовий статус президента
визначається, насамперед, усталеними
політичними традиціями та практикою
функціонування державних інститутів.
Не дивно, що в багатьох пострадян
46

ських державах проблема оптимізації
правового статусу глави держави шля
хом визначення необхідного обсягу
його повноважень у сфері державно
правової науки набуває виключної ак
туальності. Фактично єдина спільна
риса, притаманна конституційнопра
вовому статусу всіх президентів у всіх
формах правління — це зовнішньо
політичне представництво держави.
Конституційноправова регламентація
інших повноважень глави держави мо
же набувати істотних національних
відмінностей. Отже, аналіз консти
туційної формули «президент — глава
держави», принаймні, дає лише підста
ви вважати, що константація статусу
президента як глави держави у
змішаній республіці не повинна тлума
читися як визнання факту його зверх
ності стосовно інших елементів влад
ного механізму [2]. Водночас ця фор
мула не дозволяє конкретизовано виз
начити зміст та обсяг багатьох повно
важень президента.
На переконання дослідника, у з’я
суванні смислового наповнення при
веденої формули слід керуватися
усвідомленням того факту, що в усіх
формах правління (й у змішаній зок
рема) прерогативу глави держави
становить представництво держави в
цілому. Ця функція є об’єктивно при
належною інституту президента: глава
держави представляє державу в ціло
му, а не окремий сегмент механізму
влади. Тобто згадана функція при
наймні у формальноюридичному
плані мінімально детермінується спе
цифікою обраної форми правління. Це
також означає, що фундаментальне
повноваження президента на пред
ставництво держави в цілому має
відображати саме ті функції, які здійс
нюються державою в цілому, а не
будьяким її функціонально спеціалі
зованим органом влади. До інших
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повноважень глави держави (і це
видається особливо важливим у меха
нізмі реалізації його конституційно
правового статусу) мають належати
визначені основним законом інстру
менти (конституційноправові засо
би) реалізації його базисних повнова
жень, що випливають із природи
держави в цілому. Конкретизовано ці
повноваження можуть бути визначені
як забезпечення державної незалеж
ності, національної безпеки, правонас
тупництва держави, представництва
держави в міжнародних відносинах,
здійснення керівництва зовнішньо
політичною діяльністю держави, за
безпечення конституційної закон
ності, узгодженого функціонування
всієї системи органів влади держави.
Звертаючись до аналізу сучасного
конституційноправового
статусу
Президента України, важливо зазна
чити, що конструкція механізму влади
за змістом первинної редакції Консти
туції України у своїх головних рисах
виразно нагадує П’яту Республіку у
Франції. Принаймні Основний Закон
України безпосередньо сприйняв такі
важливі атрибути П’ятої Республіки
як спосіб формування Уряду, інститут
парламентської відповідальності Уря
ду, право Глави держави відправляти
Уряд у відставку за власною ініціати
вою та феномен дуалізму виконавчої
влади, що перебувала під керівни
цтвом двох суб’єктів — Прем’єрмі
ністра України і Президента України.
Проте інші важливі атрибути фран
цузького раціоналізованого парламен
таризму 1958 р., зокрема, парламент
ська інвеститура Уряду та право Глави
держави достроково припиняти по
вноваження Прем’єра лише за згодою
останнього, які відіграють, без пере
більшення, ключову й визначальну
роль у забезпеченні реального балансу
влад, були розробниками Основного
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Закону України «не помічені» і в
первинній редакції (як і чинній) Кон
ституції України відображення не
знайшли. Тим не менше, беручи до
уваги той факт, що в Україні запрова
джена змішана форма правління (тоб
то раціоналізований парламента
ризм), а змішана республіка за змістом
Конституції України в редакції від
28 червня 1996 р. виявляла очевидну
схожість із Французькою П’ятою Рес
публікою, є очевидним і те, що визна
чення конституційноправового ста
тусу Президента України має здійсню
ватися саме з позицій французької
конституційноправової теорії раціо
налізованого парламентаризму. Тут
варто наголосити, що французька кон
ституційноправова теорія розглядає
інститут глави держави насамперед як
представника держави в цілому, гаран
та національної єдності, який водно
час покликаний забезпечувати на
ступництво і стабільність державної
влади, взаємодію різних її гілок. Так,
ст. 5 Конституції Франції стверджує:
«Президент... забезпечує своїм арбіт
ражем нормальне функціонування
публічних влад, а також наступництво
держави» [3].
Визначаючи конституційноправо
вий статус Президента України у
змішаній формі правління, дослідник
виходить із тієї (як він вважає, най
важливішої) передумови, що напов
нення цього статусу має випливати з
функцій, що здійснюються державою
в цілому. Тому повноваження, які
здійснює Президент України, значно
більшою мірою, порівняно з повнова
женнями органів законодавчої, вико
навчої та судової влад, мають бути
спрямовані на забезпечення принципу
єдності (цілісності) державної влади.
Очевидно, що саме на виконання цьо
го завдання мають бути спрямовані
повноваження Президента України,
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які охоплюють сфери компетенції всіх
гілок влади. Отже, забезпечення
єдності державної влади Президентом
України має досягатися шляхом впли
ву на інші вищі органи державної вла
ди з метою координації, узгодження й
консолідації їхніх рішень та дій. Засо
бом концентрації влади й механізмів
управління в одній особі Президент
України має оперативно попереджува
ти, обмежувати, швидко та ефективно
вирішувати суперечності, кризи, що
можуть нести небезпеку для суспіль
ства. У такому контексті, як гарант до
держання Конституції України, кон
ституційної законності, Президент
України покликаний виконувати ста
білізуючу роль у функціонуванні дер
жавного механізму Республіки [4].
Для цього він і має забезпечувати таке
становище, за якого всі органи держа
ви виконуватимуть свої функції
узгоджено, не виходячи за межі своєї
компетенції.
Згадані повноваження мають відоб
ражати саму сутність інституту прези
дента в умовах змішаної форми
правління і, відповідно, утворювати
структуру його конституційноправо
вого статусу. Таким чином, відповідно
до положень розділу V Конституції
України і сприйнятої Основним Зако
ном французької конституційнопра
вової теорії Президент України займає
особливе положення в системі стриму
вань і противаг. Глава держави не нале
жить до жодної з гілок влади і в умовах
змішаної форми правління та прита
манного цій формі правління явища
розпорошення влади несе відпові
дальність за розв’язання стратегічних
питань розвитку всіх сфер суспільного
життя країни. Водночас Президент Ук
раїни покликаний гарантувати дотри
мання принципу єдності державної
влади в умовах її поділу, узгоджене
функціонування та взаємодію органів
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державної влади. Для цього він
об’єктивно має бути наділений повно
важеннями, які уможливлюватимуть
його легальне функціональне проник
нення у сферу компетенції інших влад
них структур, з тим, щоб легально
примушувати їх діяти в межах консти
туційних приписів. Тут може бути
виправданим нагадати про відому
формулу з Основного Закону України,
що «носієм суверенітету і єдиним дже
релом влади в Україні є народ», який,
проте, «здійснює владу безпосередньо
і через органи державної влади» (ст. 5).
Влада народу у самій своїй суті перед
бачає цілісність, телеологічну єдність
засобів і механізмів її реалізації.
Основним інститутом, покликаним
стояти на сторожі принципу єдності
влади має бути (поряд із Консти
туційним Судом України) Президент
України. В умовах низької політичної
і правової культури державних поса
довців конституційний принцип
єдності державної влади неминуче
перетворюватиметься на юридичну
фікцію, якщо тільки не буде забезпече
ний ефективними процесуальними
гарантіями. Серед них чи не найваж
ливішими мають стати визначені на
конституційному рівні арбітражні
повноваження Президента України.
У свою чергу визначення консти
туційноправового статусу Президен
та України у змішаній формі правлін
ня актуалізує аналіз проблеми вироб
лення механізму реалізації згаданого
статусу. Річ у тім, що за змістом ста
тей 102, 106 Конституції України, які є
ключовими в характеристиці консти
туційноправового статусу Президен
та України, залишається нез’ясованим
питання про те, як згадані статті
співвідносять функції та повноважен
ня Глави держави [5]. У сфері консти
туційноправової теорії повноваження
органу влади розглядаються як норма
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тивні інструменти реалізації його
відповідних функцій. Функції гаран
тування державного суверенітету,
територіальної цілісності України, до
держання Конституції України, прав і
свобод людини та громадянина, виз
начені у ст. 102 Основного Закону Ук
раїни, можуть мати реальний характер
лише за умови адекватного кореспон
дування їм відповідних повноважень
Глави держави. Тут доречне запитан
ня: які з повноважень Президента Ук
раїни за змістом ст. 106 Конституції
України кореспондують згаданим ви
ще функціям? Пошук змістовного
взаємозв’язку між формулюваннями
статей 102, 106 Конституції України
може бути здійснений на рівні консти
туційноправової теорії. Це, однак, по
роджує суб’єктивізм суджень про суть
такого взаємозв’язку, який міг би бути
подоланим лише офіційною позицією
Конституційного Суду України із цьо
го питання. Тому дослідник вважає,
що Конституція України мала б знач
но вищий нормативнорегулятивний
потенціал, якщо б пропонувала чітке і
зрозуміле визначення механізмів
реалізації конкретних функцій Прези
дента України через його конкретні
повноваження і не перетворювала б
питання про суть таких механізмів на
предмет конституційноправових дис
кусій.
Об’єктивний аналіз конституцій
ноправового статусу Президента
України за змістом чинної редакції
Конституції України вимагає зосере
дити увагу і на такій його принци
повій особливості, як безпосередня за
лежність Глави держави у здійсненні
багатьох наданих йому Основним
Законом України повноважень від
політичної позиції і наявності волі до
співробітництва інших владних струк
тур. Відсутність у Конституції Украї
ни положень про механізми узгоджен
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ня політичних позицій вищих органів
державної влади містить небезпеку
виникнення конфліктів на цьому
ґрунті, конкуренції за можливість реа
лізації повноважень, спроб обмеження
повноважень одного органу влади
іншим [6]. Наприклад, повноваження
Президента України, визначені ст. 102
Конституції України та пунктами 3, 17
ч. 1 ст. 106 Конституції України (ке
рівництво у сферах зовнішньої полі
тики, національної безпеки і оборони)
передбачають їх реалізацію через си
стему органів виконавчої влади. Вод
ночас практика здійснення Президен
том України функції із забезпечення
національної безпеки й обороноздат
ності країни, а також здійснення
керівництва у сфері зовнішньої полі
тики вже в перший рік функціонуван
ня системи стримувань і противаг за
змістом чинної редакції Конституції
України засвідчила принципову
залежність Глави держави від політич
ної позиції Уряду в цих сферах діяль
ності Президента України. Це, зро
зуміло, ставить під сумнів можливість
ефективного здійснення відповідних
повноважень Глави держави. Реально
Президент України може ефективно
реалізувати свій конституційнопра
вовий статус лише за сприятливих
політичних обставин: коли парла
ментська коаліційна більшість та
утворений нею Уряд будуть партійни
ми союзниками Глави держави, а ще
краще — представлятимуть із ним
єдину політичну силу. За інших умов,
тобто у випадку протистояння, реалі
зація конституційноправового стату
су Президента України зазнаватиме
суттєвих ускладнень, якщо не буде в
частині окремих повноважень зведена
нанівець. Відтак, на поточний момент
реалізація конституційноправового
статусу Президента України значною
мірою детермінується політичними
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чинниками і виявляє недостатність
конституційних гарантій цього стату
су. Глава держави в Україні чинною
редакцією Основного Закону позбав
лений конституційноправових меха
нізмів для виконання ним повнова
жень, передбачених ст. 102 Консти
туції України (здійснення Президен
том України статусу Глави держави,
гаранта державного суверенітету,
територіальної цілісності України,
додержання Конституції України,
прав і свобод людини та громадяни
на), передбачених пунктами 1, 3 ч. 1
ст. 106 Конституції України (забезпе
чення державної незалежності, націо
нальної безпеки і правонаступництва
держави, представництва держави в
міжнародних відносинах, здійснення
керівництва зовнішньополітичною
діяльністю держави, ведення перего
ворів та укладення міжнародних дого
ворів України тощо).

З огляду на ту обставину, що повно
важення Президента України перебу
вають у безпосередньому зв’язку з
діяльністю інших державних структур
і, насамперед, Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України, вони
(повноваження Президента) можуть
здійснюватися лише за умови досяг
нення тісної взаємодії зазначених
суб’єктів із Главою держави. Зокрема,
здійснення значного обсягу консти
туційних повноважень Президента
України, що функціонально перетина
ються з компетенцією Уряду, має
найбільш проблемний характер і зале
жить від перспектив нормативної рег
ламентації інституту відповідальності
Кабінету Міністрів України перед
Президентом України, передбаченого
ч. 2 ст. 113 Конституції України та п. 3
ст. 1 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» [7].
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У

сучасній українській державі
поряд із серйозною економіч
ною кризою є ґрунтовна полі
тична криза, яка значною мірою
зумовлена недосконалістю законодав
ства. Поєднання і посилення еконо
мічної та політичної криз може мати
непередбачувані наслідки як для
України, так і для всієї Європи. Адже
Україна – це велика європейська дер
жава, яка за площею вдвічі більша, ніж
Польща. І цілком зрозуміло, що нині
необхідно вжити всіх можливих захо
дів із метою недопущення загострення
ситуації, мінімізувати вплив як еко
номічної, так і політичної криз.
Щодо подолання політичної кризи,
то успіх значною мірою залежить від
можливості законодавчого врегулю
вання цього питання. Необхідно
насамперед належним чином розме
жувати сферу компетенції між Прези
дентом і Прем’єрміністром. Це питан
ня є досить актуальним у наш час для
держави і для всього суспільства в
цілому. Адже тривале протистояння
між Президентом і Прем’єрміністром
є певною загрозою для державного су
веренітету і територіальної цілісності.

І в міру його поглиблення зростати
муть сепаратистські тенденції, відбу
ватиметься розкол у суспільстві.
Сьогоднішня політична криза
стала фактично наслідком невдало
проведеної в 2004 р. конституційної
реформи. Відбулося розбалансування
системи влади в Україні, порушено
певну рівновагу. Закон України «Про
внесення змін до Конституції Украї
ни» від 8 грудня 2004 р. № 2222–ІV,
який набув чинності з 1 січня 2006 р.,
має ряд досить суттєвих недоліків і су
перечностей. Основним недоліком є
те, що були суттєво обмежені повнова
ження Президента України.
Очевидно, це стало реакцією тодіш
ньої влади на ті демократичні тен
денції, які відбувалися в державі.
Майбутнього Президента було свідо
мо позбавлено деяких владних повно
важень, закладено певний конфлікт
між Президентом і Прем’єрмініст
ром. І цей конфлікт з кожним роком
все більше посилюється з огляду на те,
що Глава держави не може реально
впливати на ту політику, яку прово
дить Прем’єрміністр.
При цьому Президент, як і раніше,
залишається Главою держави і є
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відповідальним (у моральному плані)
перед виборцями за реалізацію своєї
передвиборчої програми. Фактично в
Україні на сьогодні є два центри вико
навчої влади, повноваження між яки
ми належним чином не врегульовані.
З прийняттям Закону України
«Про Кабінет Міністрів» від 21 грудня
2006 р. мала місце спроба з одного
боку – чіткіше розмежувати сферу
компетенції між Президентом і
Прем’єрміністром, а з другого – було
намагання парламентської більшості,
яка на той час склалася, ще більше
звузити повноваження Глави держави.
Окремі норми цього Закону суперечи
ли Конституції України. Разом із цим
дискусійним залишається питання
щодо дотримання відповідної про
цедури при його прийнятті. З цього
приводу Президент у свій час зробив
відповідне подання до Конституцій
ного Суду.
Нова редакція Закону України
«Про Кабінет Міністрів», яка згодом
була прийнята, стала певною мірою
компромісним документом між Пре
зидентом і Прем’єрміністром. Разом
із цим новий Закон лише на незнач
ний період часу згладив ті супереч
ності, які мали місце. Адже основа
конфлікту між Главою держави і
Прем’єрміністром була закладена од
ночасно з проведенням конституцій
ної реформи 2004 р., коли Президента
фактично було позбавлено можли
вості впливу на Прем’єрміністра.
Відповідно до ч. 3 ст. 114 Консти
туції України кандидатуру для при
значення на посаду Прем’єрміністра
вносить Президент за пропозицією
коаліції депутатських фракцій. Таким
чином, Президент зобов’язаний вне
сти ту кандидатуру, яка буде визначе
на коаліцією, і не має можливості са
мостійно визначити кандидата, який,
на його думку, може належним чином
52

виконувати покладені на нього обо
в’язки і проводити політику, визначе
ну Главою держави. Президент також
позбавлений такого важливого інстру
менту впливу, як можливості припи
нення повноважень Прем’єрміністра
та прийняття рішення про його від
ставку. Таке право було передбачене у
свій час п. 9 ч. 1 ст. 106 Конституції
України в редакції 1996 р.
Використовуючи цей інструмент
впливу, Президент міг ефективно
впливати на діяльність Прем’єрмі
ністра і всього складу Кабінету Мініст
рів. У разі неефективної діяльності
Прем’єрміністра, невиконання дирек
тив і доручень Президента, останній
міг у будьякий час, без обґрунтування
причин, одноособово прийняти рішен
ня про припинення повноважень та
відставку Прем’єрміністра. У свою
чергу Прем’єрміністр відповідно до
ч. 6 ст. 115 Конституції України в
редакції 1996 р. зобов’язаний був пода
ти Президенту заяву про відставку
Кабінету Міністрів.
Таким чином, законодавчо було за
безпечено єдність виконавчої влади,
мала місце її спільна основа. І між
Президентом і Прем’єрміністром не
могли виникнути якісь серйозні супе
речності. Прем’єрміністр був фактич
но підпорядкований і підзвітний у
першу чергу Главі держави.
Відповідно до проведеної у 2004 р.
конституційної реформи лише Вер
ховна Рада України може вирішити
питання про припинення повнова
жень Прем’єрміністра, відставку
Кабінету Міністрів. Прем’єрміністр,
маючи більшість у Верховній Раді, має
можливість (незважаючи на результа
ти своєї діяльності) обіймати відпо
відну посаду протягом п’яти років,
тобто строку повноважень Верховної
Ради. І, очевидно, потрібно на законо
давчому рівні, шляхом внесення змін
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до Конституції та законів, додатково
передбачити можливість, підстави,
способи припинення повноважень
Прем’єрміністра і членів Кабінету
Міністрів.
У наш час Президент може припи
нити повноваження Прем’єрміністра
лише шляхом розпуску Верховної
Ради і проголошення нових виборів.
Адже у разі обрання нового складу
Верховної Ради відповідно до ч. 1
ст. 115 Конституції Кабінет Міністрів
зобов’язаний скласти повноваження
перед новообраною Верховною Радою
України. Але цей механізм є досить
тривалим, складним, законодавчо
належним чином не врегульованим,
потребує значних коштів і зусиль. По
ряд із цим, як свідчить практика, це
може призвести до значного загост
рення ситуації в країні, поставити її на
межу громадянського протистояння.
Доцільно також реформувати зако
нодавчий орган влади – Верховну Ра
ду України. Але при цьому не потрібно
обмежуватися лише механічним змен
шенням кількості депутатів з огляду
на те, що значно скоротилася і продов
жує скорочуватися кількість населен
ня. Варто перейти до принципово
нової моделі парламенту, запровадити
двопалатний парламент, який би
надав представництво регіонам. Дво
палатний парламент може стати стабі
лізуючим чинником, врівноважити
взаємовідносини між Президентом та
Прем’єрміністром.
Від верхньої палати парламенту по
винно залежати призначення міністрів.
І лише верхня палата парламенту в разі
наявності певних передумов повинна
ініціювати процедуру імпічменту.
У верхній палаті парламенту мають
бути представлені області та АР Крим.
Кожна область, а також АР Крим по
винні делегувати по чотири депутати.
При цьому недоцільно окремо виділя
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ти м. Київ і м. Севастополь. Адже таке
виокремлення – це ще певний пере
житок радянської системи. Віковий
ценз для депутатів верхньої палати
парламенту має становити не менше
як 35 років.
Нижня палата парламенту повинна
обиратися виборцями за відкритими
партійними списками. Поряд із цим
першу п’ятірку списку, так би мовити
«партійну еліту», повинна обирати вся
нація, а за інших кандидатів мають го
лосувати населення того чи іншого
регіону. Кількість депутатів нижньої
палати парламенту повинна станови
ти 250 осіб, а верхньої – 100 (по чоти
ри від кожної області та АР Крим).
Президент має отримати додаткові
можливості для розпуску парламенту.
Фактично він повинен мати право
розпускати парламент тоді, коли буде
вважати за необхідне. Потрібно уточ
нити повноваження Глави держави в
зовнішньополітичній діяльності, у
сфері оборони і безпеки країни, надав
ши йому можливість здійснювати
пряме керівництво зазначеними
сферами. Розширивши в цілому по
вноваження Президента, доцільно та
кож передбачити механізм, який би
унеможливлював узурпацію влади в
країні з боку Глави держави.
Необхідно також провести в країні
реальну судовоправову реформу, яка
б дала можливість створити в країні
дієві, не корумповані, незалежні від
впливу політичних партій і блоків,
судові органи. Потребує також рефор
мування система місцевого самовряду
вання, адміністративнотериторіаль
ного устрою.
Таким чином, на часі є проведення
ґрунтовних реформ, які б забезпечили
стабільний економічний і політичний
розвиток країни. Ці реформи мають
бути виваженими, системними, науко
во обґрунтованими. Для проведення
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таких реформ повинна бути досягнена
злагода в середовищі політичної еліти,
яка має усвідомити всю важливість
цього питання. Доцільно також прий
няти нову Конституцію, в якій було б
комплексно врегульовано взаємовід
носини між гілками влади, відображе
но ті зміни, що відбулися в державі.
Але враховуючи те, що прийняття но
вої Конституції потребує певного часу
й особливого підходу, першим кроком
на шляху реформ має стати внесення
змін до чинної Конституції, які б дали
можливість Президенту України при
значати за згодою Верховної Ради
Прем’єрміністра та, у разі необхід
ності, припиняти його повноваження і
приймати рішення про відставку. Такі
зміни забезпечать єдність системи ви
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конавчої влади, стабілізують певним
чином ситуацію в державі, нададуть
можливість Президенту реально впли
вати на діяльність Кабінету Міністрів і
унеможливлять в майбутньому наяв
ність серйозних суперечностей між
Президентом і Прем’єрміністром.
І, очевидно, нині, напередодні пре
зидентських виборів, коли практично
кожен із впливових політичних ліде
рів може бути реальним кандидатом
на посаду Президента, є досить спри
ятливий момент для внесення відпо
відних змін до Конституції. У разі їх
неухвалення конфлікт між новообра
ним Президентом і Прем’єрміністром
буде продовжуватися і надалі, адже
цей конфлікт закладений у самому
змісті конституційної реформи 2004 р.
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роцес розвитку місцевого само
врядування в Україні нині як
ніколи потребує ретельного
аналізу і публічного обговорення.
Ідею реформування організації пуб
лічної влади в Україні підтримують
усі політичні сили, рухи і громадські
об’єднання. Проблема полягає в іншо
му: необхідно досягти консенсусу що
до напрямів, змісту і глибини реформ,
вирішити наскільки радикальними
мають бути суспільні трансформації.
Зміни «косметичного» характеру
впроваджувалися в Україні протягом
останнього десятиліття, але бажаного
результату вони не дали, а недоліки
системи публічної влади маскувалися
імітацією реформування. У результаті
ми отримали поглиблення процесів
відсторонення людини від влади, зни
ження авторитету органів публічної
влади й довіри до неї населення,
розрізненість громадянських, політич
них та економічних інтересів в україн
ському соціумі, яке базується на супе
речностях між фінансовопромисло
вими групами, політичними партіями,
адміністративнополітичними угрупо
ваннями, що мають власні регіональні
або галузеві пріоритети.
Будемо щирими, правова політика
у сфері місцевого самоврядування

нині істотно відстає від потреб та ре
алій сучасного суспільного розвитку.
Законодавець переважно керується
методом спроб і помилок, часто допус
каються просто механічні запозичен
ня тих чи інших юридичних інсти
тутів, конструкцій з іноземного кон
ституційного й муніципального зако
нодавства і використання в законодав
чих актах різних концептуальних
підходів. Адже навіть у Конституції
України та Європейській хартії місце
вого самоврядування, ратифікованій
нашим парламентом, закладені різні
концептуальні підходи до визначення
поняття, системи і засад місцевого са
моврядування. У результаті органи
публічної влади не мають єдиних кон
ституційноправових орієнтирів, сучас
ної юридичної ідеології, що базується
на загальноцивілізаційних цінностях і
враховує особливості розвитку Ук
раїни.
Ідея суспільного прогресу іноді не
коректно ототожнюється з ідеєю пра
вового руху як прирощуванням нових
юридичних актів [5, 9]. Часто прий
няття нових нормативних актів, удос
коналення існуючих розглядають як
панацею у вирішенні проблем місце
вого самоврядування, соціальноеко
номічного, культурного розвитку
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адміністративнотериторіальних оди
ниць. Просте кількісне накопичення
юридичних актів не приводить одно
значно до якісної зміни правового
регулювання суспільних відносин.
Необхідно вже задумуватися над
іншою проблемою — надмірності зако
нодавчих і підзаконних актів. Нині
парламент, звітуючи про свою роботу,
наводить кількісні показники прийня
тих законопроектів — чим більше, тим
краще. Водночас різке розширення
системи правових актів, насамперед
законів, істотно ускладнює реалізацію
принципів верховенства права і закон
ності в діяльності органів та посадо
вих осіб публічної влади, процес реа
лізації права в цілому, спричиняючи
велику кількість правопорушень.
Останнє, у свою чергу, сприймається
як неефективність чинного закону і
провокує нові й нові зміни у законо
давстві. Зрештою, сьогодні набуває
особливої актуальності питання поси
лення систематизації і кодифікації за
конодавчих актів, а ще важливіше —
проблема добротності правових актів.
За роки незалежності створено пев
не законодавче підґрунтя для роботи
органів і посадових осіб місцевого
самоврядування. Проте правова рег
ламентація статусу територіальних
громад, як і раніше, залишається неза
довільною. У правових актах досить
часто не враховуються природа,
інтереси й потреби місцевого самовря
дування. Безсистемність і суперечли
вість чинного законодавства є серйоз
ною перешкодою для подальшого
розвитку цього інституту громадян
ського суспільства. Значна кількість
правових актів, які регулюють відно
сини у сфері місцевого самоврядуван
ня, донині не приведені у відповідність
до положень Конституції України.
На сучасному етапі розвитку місце
вого самоврядування необхідно посту
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пово обмежувати рівень імперативної
регламентації державою відносин у
цій царині, а ширше застосовувати
диспозитивні, рекомендаційні норми,
які дозволяють, так би мовити, під
страхувати діяльність місцевих рад, не
обмежуючи їх самостійності. Такі нор
ми потрібні на випадок, якщо те чи
інше питання не вирішено правовим
актом органу місцевого самоврядуван
ня. Сьогодні у правовій системі країни
зберігаються до 60 % заборонних норм
(при світових стандартах — до 18 %) і,
головне, ця тенденція, у будьякому
разі у сфері публічного права збері
гається [3, 28].
Слід також започаткувати науково
аналітичну оцінку чинних норматив
них актів і з огляду на неї розробити
рекомендації з удосконалення право
вого регулювання у сфері місцевого
самоврядування. Особливу увагу по
трібно приділяти юридичній техніці,
термінам і категоріям, які застосову
ються в нормативних актах, адже не
достатньо чітка регламентація відно
син призводить до непорозумінь, про
тистояння й відкритих конфліктів.
Усунути юридикотехнічні дефекти в
чинному законодавстві, а також запо
бігти їм можливо за допомогою теоре
тичних передумов та «інструментів»
юридикотехнічного вдосконалення
законодавства — наукових напрацю
вань попереднього періоду, сучасних
вітчизняних і зарубіжних досліджень,
а також практичних — певних право
вих актів та організаційних заходів [4,
137].
Залишається не вирішеною проб
лема адаптації національного законо
давства до міжнародноправових стан
дартів організації місцевої влади. Для
багатьох законів характерним є
муніципальний патерналізм, а не ство
рення умов для самореалізації грома
дян через узгоджене функціонування
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механізмів самоорганізації й самоуп
равління соціальних організмів [2,
275]. Нормативноправові акти не зав
жди враховують пріоритет прав люди
ни, не відповідають новим економіч
ним відносинам, часто приймаються
на хвилі політичного популізму, не
підкріплені фінансово, в результаті
чого залишаються нереалізованими
або ж реалізуються лише частково.
Для подальшого розвитку місцево
го самоврядування в Україні потрібно
невідкладно вирішити такі питання:
а) поглиблення децентралізації влади;
б) запровадження повноцінного регіо
нального місцевого самоврядування,
створення виконавчих органів район
ними й обласними радами; в) усунен
ня двовладдя на місцевому рівні шля
хом удосконалення правового статусу,
функціональної переорієнтації облас
них та районних державних адмі
ністрацій; г) розширення повнова
жень обласних рад і їх виконавчих
органів шляхом передачі їм значної
частини управлінських функцій з
розв’язання регіональних проблем
соціальної політики, економічного й
науковотехнічного розвитку; ґ) удос
коналення територіального устрою
країни.
Шляхи подальшого розвитку міс
цевого самоврядування запропонова
но в проекті Закону України «Про
внесення змін до Конституції Украї
ни», реєстр. № 4290 (далі — Проект),
внесеному Президентом України.
У статті 159 Проекту закріплено право
обласних і районних рад утворювати
свої виконавчі комітети, їх порядок
формування і повноваження мають
визначатися законом. Це сприятиме
подальшому розвитку місцевого само
врядування, але, враховуючи значний
перелік питань, що належать до їх
відання, на нашу думку, доцільно як і
на рівні громад передбачити право об
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 5 • ISSN 0132 1331 •

ласних і районних рад утворювати ви
конавчі органи, а не лише виконавчі
комітети. Потребує додаткового обго
ворення і всебічного аналізу пропо
зиція щодо розділення керівництва
районної й обласної ради та її вико
навчого комітету (ч. 6 ст. 159 Проек
ту). Як свідчить вітчизняний досвід,
це може стати ґрунтом для конфліктів,
тому керівництво виконавчим коміте
том бажано покласти на голову відпо
відної ради.
Функціонування на одному рівні
місцевих державних адміністрацій і
органів місцевого самоврядування ча
сто призводило до дублювання і кон
курування владних органів, тому
ліквідація державних адміністрацій як
місцевих органів виконавчої влади і
створення фактично на їх основі вико
навчих комітетів районних і обласних
рад сприятиме подальшому розвитку
місцевого самоврядування. Однак аб
солютно усі повноваження місцевих
державних адміністрацій не можуть
бути делеговані органам місцевого са
моврядування, тому бажано на кон
ституційному рівні визначити засади
функціонування та порядок створен
ня територіальних органів виконавчої
влади, принципи їх взаємовідносин з
суб’єктами місцевого самоврядування.
Розвитку інституту місцевого само
врядування в Україні сприяло б за
кріплення на конституційному рівні
заборони делегування повноважень
місцевого самоврядування органам
виконавчої влади.
Наближенню депутатів місцевих
рад до виборців має сприяти положен
ня ч. 2 ст. 156 Проекту, яким встанов
лено, що депутатом ради громади мо
же бути обраний житель цієї громади,
який має право голосу. Але тільки цьо
го замало. Для отримання позитивних
зрушень необхідно удосконалювати
виборче законодавство й закон про
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статус депутатів місцевих рад. Йдеть
ся, насамперед, про посилення взає
мозв’язку депутатів з виборцями, і не
лише напередодні та під час виборів, а
й протягом усього строку повнова
жень ради, розробку дієвих механізмів
громадського контролю за діяльністю
системи органів місцевого самовряду
вання та їх посадових осіб.
Подальший розвиток місцевого
самоврядування значною мірою зале
жить від вирішення проблеми рефор
мування територіального устрою
країни. У Проекті пропонується, по
перше, «селище» змінити на «містеч
ко», подруге, міста, містечка, села або
об’єднання кількох населених пунктів
визначити в системі адміністративно
територіального устрою України од
ним терміном «громади». При цьому
згідно з ч. 2 ст. 155 Проекту громадою
є адміністративнотериторіальна оди
ниця та сукупність громадян України,
які проживають на її території.
В окремих європейських країнах
існує практика визначення одним тер
міном (комуна, громада, муніци
палітет) місцевого колективу жителів
і адміністративнотериторіальної оди
ниці, однак запровадження такого по
рядку в Україні може бути пов’язане із
значними труднощами. Одночасне ви
користання для визначення тери
торіальних одиниць термінів «село,
містечко, місто», «громади», «населені
пункти» може внести плутанину в за
конотворчу роботу парламенту й пра
возастосовну діяльність органів дер
жавної влади й місцевого самовряду
вання. На нашу думку, реформа тери
торіального устрою не може бути «ко
сметичною» чи направленою виключ
но на зміцнення управлінських систем
публічної влади, вона повинна
здійснюватися відповідно до консти
туційних принципів, мати інновацій
ний характер і орієнтацію на потреби
58

людини, територіальних громад і
суспільства в цілому.
На посилення дієвості місцевого
самоврядування направлені положен
ня ч. 4 ст. 157 Проекту, де закріплено
право ради громади в порядку, перед
баченому законом, передавати за дого
вором окремі свої повноваження
іншим радам. Користуючись цим ме
ханізмом, ради зможуть об’єднувати
свої зусилля, матеріальнофінансові
ресурси (ч. 2 ст. 158 Проекту) для ре
алізації повноважень, які вони не
можуть самостійно здійснювати. Про
позиції щодо адміністративного ук
рупнення територіальних громад не
отримали підтримки в суспільстві,
тому необхідне розроблення еконо
мічних та інших механізмів, які б сти
мулювали їх об’єднання.
Стримувати розвиток місцевого
самоврядування потенційно може
закріплене в ч. 2 ст. 162 Проекту право
глави державної адміністрації зупиня
ти дію актів органів місцевого само
врядування з одночасним зверненням
до суду. Особливо небезпечним є
надмірне використання главою дер
жавної адміністрації цього права, адже
таким чином можна повністю забло
кувати роботу органів місцевого само
врядування громади, району чи навіть
регіону. Право зупиняти дію актів
органів місцевого самоврядування
щодо реалізації самоврядних повнова
жень має бути закріплене лише за
судом.
На законодавчому рівні актуаль
ним є невідкладне вирішення ряду
теоретикометодологічних, матеріаль
нофінансових, правових й організа
ційних питань. Головними серед них є:
1) розробка комплексу заходів, на
правлених на заохочення громадян до
участі у вирішенні питань місцевого
значення; 2) упорядкування та зако
нодавче регулювання зв’язків та взає
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мовідносин між владними органами
регіону; 3) перерозподіл функцій і по
вноважень між органами державної
влади і місцевого самоврядування з
метою уникнення дублювання, підви
щення ефективності управлінської
діяльності; 4) визначення механізмів
стимулювання депресивних тери
торій, однак не за рахунок зменшення
економічного потенціалу більш розви
нених територій; 5) удосконалення
бюджетного законодавства, створення
умов для формування належної ма
теріальнофінансової основи місцево
го самоврядування; 6) налагодження
ефективної загальнонаціональної та
регіональної систем підготовки, пере
підготовки й підвищення кваліфікації
службовців органів місцевого само
врядування; 7) розробка і реалізація
системи інформаційного, методично
го, наукового забезпечення діяльності
органів і посадових осіб місцевого са
моврядування.
Центральною позицією будьяких
нововведень повинно стати наближен
ня влади до людей. Для цього слід
зміцнити громаду, дати якнайбільше
прав і ресурсів для їх забезпечення ту
ди, де людина найбільше звертається
до влади у повсякденному житті. Такі
перетворення можливі лише за умови
тісної координації їх з проведенням
структурних реформ в інших сферах
суспільного життя: житловокому
нального господарства, охорони здо
ров’я, освіти, пенсійного забезпечен
ня, податкової, бюджетної сфери то
що. З огляду на різноманітність само
врядних відносин важливого значення
набуває проблема системності їх пра
вового регулювання. Умовою її досяг
нення є, зокрема, послідовне враху
вання в нормотворчій діяльності
єдності публічних і приватних ас
пектів самоврядних відносин [1, 111].
Одним із пріоритетних напрямів
реформування місцевого самовряду
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вання в Україні є децентралізація
публічної влади. Водночас не слід за
бувати, що децентралізація не є уні
версальним засобом покращання міс
цевого управління. Надто велика ав
тономізація місцевої влади може при
звести до розбалансування системи
управління, збільшення диспропорцій
регіонального розвитку, унеможлив
лення концентрації ресурсів для
загальнодержавного управління і, як
наслідок, до посилення соціального
напруження в окремих адміністратив
нотериторіальних утвореннях. Тому
головним завданням територіальної
організації влади стає досягнення оп
тимального поєднання централізації та
децентралізації, побудова високоефек
тивної інституційної системи пуб
лічної влади, раціонального розмежу
вання повноважень владних органів.
Для розвитку місцевого самовряду
вання не повною мірою використо
вується потенціал статутів терито
ріальних громад, їх наявність чи
відсутність часто нічого не змінює. Са
ме у статуті територіальна громада
має можливість самостійно: 1) визна
чити систему органів місцевого само
врядування та їх взаємовідносини
(поділ функцій та компетенції); 2) за
наявності районного поділу в місті ус
тановити компетенцію районних у
місті рад та їх виконавчих органів;
3) закріпити правила щодо обов’язко
вого інформування громадян про за
ходи, які проводяться органами місце
вого самоврядування; 4) упорядкува
ти процедуру проведення громадсь
ких слухань, загальних зборів грома
дян за місцем проживання, порядок
внесення, розгляду і реалізації місце
вих ініціатив.
Процес розбудови місцевого само
врядування нерозривно пов’язаний із
формуванням сучасних уявлень про
демократію, права та свободи людини
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і громадянина, що є конституційною
основою становлення й розвитку гро
мадянського суспільства. Глибока
суть останнього полягає в задоволенні
інтересів і потреб кожної конкретної
особистості, територіальних громад і
суспільства в цілому, в розумній мірі
свободи, організованості й відпові
дальності з метою створення гідних
умов життя населення.
Необхідно запроваджувати принци
пово нову систему підготовки, пе
репідготовки та підвищення кваліфі
кації муніципальних службовців на за
садах використання новітніх техно
логій менеджменту. Слід мати на увазі,
що реформування муніципальної
служби у нинішніх умовах має бути зу
мовлено сучасними завданнями і
функціями публічної влади, переходом
до системи управління, яка базується
на поєднанні державного управління з
місцевим самоврядуванням, форму
ванні високоефективного, професійно
го стабільного апарату управління,
спроможного якісно, кваліфіковано і
чесно працювати, виконувати вимоги
громадян і задовольняти їх потреби.
При цьому діяльність службовців
повинна ґрунтуватися на загальних
моральних і правових принципах спра
ведливості, гуманізму, законності, глас
ності й неупередженості.
На шляху становлення й розвитку
Україна потребує опрацювання влас

ної концепції місцевого самовряду
вання, його інститутів, механізмів
здійснення влади й розвитку демокра
тії. У Конституції й законах України
має бути встановлене таке співвідно
шення особи, органів публічної влади
та інших суспільних інститутів, яке
дало б змогу не лише змінити сьогод
нішній менталітет людини, а й сприя
ти формуванню вільної особи з
високою політичною, економічною і
правовою культурою, свідомої своєї
цінності й гідності.
Успіх розвитку місцевого самовря
дування значною мірою залежить від
його сприйняття і підтримки з боку
громадськості, що є можливим лише
за умови достатнього рівня довіри до
місцевих рад та їх виконавчих органів.
Проте місцевим органам влади поки
що не вистачає довіри й підтримки з
боку населення. Це зумовлено
переважно недостатнім рівнем від
критості, «прозорості» їх діяльності.
Тому слід активно застосовувати
різноманітні форми спілкування й
взаємодії з громадськістю, переходи
ти від примітивного інформування до
рівноправного діалогу, якомога ширше
залучати громадян у публічну дис
кусію для визначення пріоритетів та
механізмів реалізації реформ у сфері
місцевого самоврядування, у процес
вироблення публічноправових рі
шень.
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Я

к засвідчує міжнародний та
національний досвід розбудови
національного законодавства,
формування сучасної та ефективної
ієрархічної структури законодавства є
складним, багатоаспектним правовим
процесом, що невіддільний від про
цесів формування конституційного
базису розвитку права та держави.
Найбільш фундаментальне значення
для формування ефективної моделі
ієрархічної структури законодавства
має конституція як документ політи
коправового характеру, в якому зна
ходять своє закріплення найбільш
важливі та значимі засади та цінності,
що відображають сутність та зміст
суспільного розвитку, державотвор
них процесів. Прийнята Верховною
Радою України 28 червня 1996 р. Кон
ституція України [1] визначила осно
воположні напрями не лише права та
держави, а й законодавства, надаючи
йому особливе місце у системі регуля
торів суспільних відносин.
В юридичній літературі окремі ас
пекти правового статусу Конституції

України у системі законодавства дослі
джувалися у працях С. Алексєєва,
С. Бобровник, В. Горшеньова, О. Зай
чука, А. Зайця, В. Забігайла, В. Журав
ського, М. Козюбри, А. Колодія, В. Ко
пєйчикова, Ю. Леонова, С. Лисенкова,
Є. Назаренко, О. Скакун, Н. Оніщенко,
Н. Пархоменко, П. Рабіновича та ін.
Проте, незважаючи на наявність дослі
джень з порушеної проблематики, про
блема визначення ролі Конституції
України у формуванні ефективної
ієрархічної структури законодавства
залишається відкритою, що зумовлено
об’єктивними передумовами станов
лення в Україні громадянського
суспільства, ефективної моделі права
та держави.
З правової точки зору, Конституція
(від лат. constitutio — устрій, установ
лення) — Основний Закон держави,
що має найвищу юридичну силу та
регулює найважливіші суспільні
відносини, має особливий порядок
прийняття, внесення змін і охорони,
захисту, гарантування. У цілому спра
ведливою є позиція О. Оніщенко, яка
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підкреслює, що термін «конституція»,
як правило, вживається у двох значен
нях: конституція фактична (реальна,
існуюча в дійсності організація держа
ви і суспільства та взаємовідносини їх
з людиною) і конституція юридична
(як політикоправовий документ) [2,
10]. Причому, якщо у матеріальному
значенні її варто розуміти як писаний
акт або сукупність актів чи конститу
ційних звичаїв, що проголошують та
гарантують права і свободи людини та
громадянина і визначають основи
суспільного ладу, форму державного
правління, форму державного устрою,
систему органів державної влади,
місцевого самоврядування та інші пи
тання конституційного значення, то у
формальному — як документ, тобто
основний закон держави, який прий
мається і змінюється в особливому по
рядку, встановленому, як правило, ним
самим, і який має найвищу юридичну
силу [2, 10]. Тому за своєю суттю кон
ституція — це особливий інститут, що
регулює найважливіші суспільні
відносини, встановлює основи кон
ституційноправового порядку, за
яким ніхто не може бути примушений
робити те, що не передбачено законом
на основі поєднання інтересів особи,
суспільства та держави [3, 102].
Теоретикоправовий аналіз поло
жень Конституції України засвідчує,
що у ній знайшли своє конституційно
правове закріплення не лише основопо
ложні та концептуальні ідеї щодо сут
ності й розвитку української держави та
суспільства, а й положення щодо фор
мування та розвитку українського зако
нодавства. У цьому контексті, з огляду
на сутність та зміст положень Основно
го Закону України, можна відзначити,
що у ньому знайшли своє закріплення:
1) мета та основоположні завдання
формування ієрархічної структури за
конодавства; 2) визначено основопо
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ложність Конституції України як пра
вового базису формування ієрархічної
структури законодавства; 3) засади
формування та функціонування нормо
творчого процесу; 4) конституційно
правова модель ієрархічної структури
законодавства.
Характеризуючи основні цілі та
завдання формування ієрархічної
структури законодавства, необхідно
підкреслити, що Основний Закон Ук
раїни визначає Україну як суверенну і
незалежну, демократичну, соціальну і
правову державу (ст. 1). Для форму
вання такої моделі держави в Україні
мають бути сформульовані не лише
політичні, соціальноекономічні, а й
правові, зокрема окреслені у чинному
законодавстві, передумови. Зазначе
ним пріоритетам має відповідати си
стема національного законодавства,
що перебуває на стадії становлення і
одними із завдань якої є забезпечення
незворотності державотворних про
цесів, вироблення найбільш опти
мальних напрямів, форм реалізації
конституційноправових положень.
Цим законодавець визначив мету не
лише розвитку суспільства, держави, а
й національного законодавства.
Видається, що у цьому контексті
роль законодавства — створити та
забезпечити правові механізми реалі
зації та втілення положень Консти
туції України у життя. Насамперед, це
стосується фундаментальних поло
жень Основного Закону України, які
визначають сутність та ціннісні орієн
тири розвитку суспільства та держави
(статті 2–20), систему прав та свобод
особи, її обов’язки (статті 21–68).
Призначення законодавства полягає у
виробленні найбільш оптимальних
моделей реалізацій та захисту перера
хованих вище прав людини та грома
дянина, що також виступає важливим
чинником його ефективності.
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Характеризуючи основоположність
норм Конституції України щодо націо
нальної моделі ієрархічної структури
законодавства, слід підкреслити, що
вона проявляється через призму пра
вових конструкцій як «найвища юри
дична сила Конституції» і «верховен
ство Конституції», що відображають та
уособлюють її сутність.
Насамперед, Конституція є Основ
ним Законом України, який має найви
щу юридичну силу (ст. 8), і у зв’язку з
цим положення національного законо
давства мають відповідати консти
туційноправовим нормам, бути зорієн
тованими на їх практичне виконання.
Цю тезу підтверджує і та обставина, що
норми Конституції України є нормами
прямої дії (ст. 8), а отже, підлягають
безпосередньому виконанню.
Найвища юридична сила Консти
туції України у системі актів законо
давства зумовлена тим, що вона за
своєю суттю та правовою природою є
установчим нормативноправовим ак
том держави і саме з цього випливають
такі її властивості, як: первинність,
«першопочатковість», пріоритетність
у встановленні засад суспільного та
державного ладу, правового становища
(правосуб’єктності) людини у су
спільстві та державі; універсальність
(її норми стосуються всіх основних
сфер суспільного та державного жит
тя); винятковість; унікальність у регу
люванні основних засад держави і
суспільства; підвищена юридична
стабільність [4, 46–47].
Сутність такої ознаки Основного
Закону України, як «верховенство
Конституції», вказує на особливе його
місце у правовій системі та системі пра
ва, його основоположність у суспіль
стві та державі. Поперше, «верховен
ство Конституції» як властивість Ос
новного Закону України є невід’ємною
складовою принципу «верховенства
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права». У контексті цього дослідження
варто підкреслити, що у правовій дер
жаві зазначена властивість прояв
ляється ще в тому, що Конституція
визначає умови життєдіяльності усьо
го соціального організму, тобто поря
док створення, існування і функціону
вання державних органів і громадських
інституцій, соціальних спільнот, відно
шення до них, а також між собою
окремих громадян [5, 14]. Подруге,
«верховенство Конституції» прояв
ляється у тому, що її норми мають пря
му дію, а це означає, що навіть у разі на
явності інших актів законодавства пра
возастосовний орган має посилатися
спочатку на норми Конституції Украї
ни, а потім на інші нормативноправові
акти. Потретє, верховенство Консти
туції є одним із ключових наслідків
визначення принципу верховенства
права, який із позиції його консти
туційного закріплення проявляється в
тому, що право має найбільший со
ціальний регулятивний потенціал і
значущість у системі регуляторів люд
ської поведінки, в результаті чого пра
вовими актами регулюються найбільш
важливі сфери суспільного життя. При
цьому особливо підкреслюється, що
йдеться лише про принципове визнан
ня верховенства права над іншими ре
гуляторами, тому що Конституція на
дає дуже важливого значення й усім
іншим неправовим регулятивним кате
горіям: моралі в цілому, традиціям, виз
наючи їх основою для самоіден
тифікації нації та особи, важливою де
термінантою прав, свобод та обов’язків
людини і громадянина [6, 15].
Характеризуючи
Конституцію
України як акт прямої дії, необхідно
вказати, що наслідком цього є безпосе
реднє застосування її норм до суспіль
них відносин.
З огляду на цю логіку, Пленум Вер
ховного Суду України у Постанові
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«Про застосування Конституції Украї
ни при здійсненні правосуддя» роз’яс
нив положення безпосереднього
застосовування норм Конституції Ук
раїни [7].
Таким чином, властивість «верхо
венство Конституції» забезпечується
тим, що усі акти законодавства, які ух
валюються уповноваженими органа
ми в державі, мають відповідати Кон
ституції України, тобто узгоджуватися
з її положеннями та забезпечувати її
розвиток, механізми реалізації.
Науковотеоретичне дослідження
показує, що сутність такої властивості
Основного Закону України, як «най
вища юридична сила», з огляду на
його правову природу, означає: верхо
венство (пріоритетність) Конституції
України щодо інших актів національ
ного законодавства (йдеться про
підпорядкованість та субординацію їх
щодо Основного Закону України);
підвищену недоторканність та ста
більність Конституції України порів
няно з іншими актами законодавства,
на що вказує специфічна процедура
внесення змін та доповнень до неї
(статті 154–159 Конституції України);
можливість визнання неконституцій
ними або незаконними актів законо
давства, які не відповідають нормам
Конституції України. Теоретикопра
вовий аналіз положень Основного За
кону засвідчує, що в ньому визначено
засади нормотворчого процесу через
визначення: 1) вичерпного переліку
законодавчих повноважень Верховної
Ради України (статті 85, 91–92);
2) нормотворчих повноважень Прези
дента України, органів виконавчої
влади, а також органів місцевого само
врядування (статті 106, 113–119,
140–143); 3) основних етапів законо
давчого процесу (статті 91–94).
Важливою рисою Конституції Ук
раїни є те, що вона визначає правові
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підвалини нормотворчої діяльності
народу України, територіальних гро
мад через референдум та інші форми
безпосередньої демократії (статті
69–74). Так, Основний Закон України
передбачає, що всеукраїнський рефе
рендум призначається Верховною
Радою України або Президентом Ук
раїни відповідно до їхніх повнова
жень, встановлених Конституцією.
При цьому всеукраїнський референ
дум проголошується за народною
ініціативою на вимогу не менш як
трьох мільйонів громадян України, які
мають право голосу, за умови, що
підписи щодо призначення референ
думу зібрано не менш як у 2/3 обла
стей і не менш як по 100 тис. підписів
у кожній області.
За Основним Законом України
органи державної влади та місцевого
самоврядування здійснюють свої
повноваження відповідно до Консти
туції та законів України (статті 6, 19,
140–143). За логікою цієї норми,
діяльність органів державної влади та
місцевого самоврядування щодо при
йняття актів законодавства має ґрун
туватися виключно на основі Консти
туції та законів України.
Важливим аспектом Конституції
Україні є конституційноправове за
кріплення моделі ієрархічної структу
ри законодавства: 1) у ній знайшов за
конодавче закріплення статус Консти
туції як Основного Закону держави
щодо ключових аспектів розвитку
суспільства, держави та права, а також
стосовно законодавства, що випливає
зі змісту Конституції України (ст. 8);
2) вона визначає основи чинності на те
риторії України міжнародних дого
ворів (ст. 9), визначаючи їх співвідно
шення із Основним Законом України;
3) вона закріплює правовий статус за
конів як основоположних актів парла
менту, які покликані регламентувати
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найбільш суттєві та значимі, з точки зо
ру інтересів особи, суспільства та дер
жави, відносин; 4) у ній знаходять своє
закріплення питання сутності та стату
су актів законодавства, які видаються
Президентом України (статті 102, 106),
Кабінетом Міністрів України (стат
ті 113, 116), закріплюючи за ними ста
тус підзаконних нормативноправових
актів; 5) у ній знаходять своє за
кріплення окремі риси актів законодав
ства міністерств, інших органів вико
навчої влади (статті 117–120), органів
АР Крим (статті 135–139) та органів місце
вого самоврядування (статті 140–143),
констатуючи їх підзаконний характер;
6) вона визначає та конкретизує місце
окремих рішень Конституційного Су
ду України у системі актів законодав
ства шляхом провадження останнім
функції конституційноправового кон
тролю за конституційністю законодав
ства.
Слід зазначити, що Основний За
кон України визначає механізми здій
снення конституційного та судового
контролю за дотриманням як Консти
туції України, так і інших актів націо
нального законодавства України. На
самперед, варто наголосити, що функ
ції такого контролю покладені на суди
загальної юрисдикції. Як відомо, їх
юрисдикція поширюється на усі пра
вовідносини, що виникають у державі
(ст. 124 Конституції України). Судові
рішення ухвалюються судами іменем
України і є обов’язковими до виконан
ня на всій території України. У сучас
них умовах зростає роль судів адмі
ністративної юрисдикції у забезпе
ченні чинності актів національного
законодавства [8]. Водночас необхідно
зазначити, що повноваження судів за
гальної юрисдикції у забезпеченні
конституційного судового контролю

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 5 • ISSN 0132 1331 •

за дотриманням Конституції України
доповнюється компетенцією Консти
туційного Суду України. За своїм кон
ституційноправовим статусом Кон
ституційний Суд України є єдиним
органом конституційної юрисдикції в
Україні.
Отже, основоположність Консти
туції України, насамперед, полягає у
тому, що вона є правовим фундамен
том ієрархічної структури законодав
ства та першою її ланкою, що дає
підстави вважати: уся система націо
нального законодавства ґрунтується
на нормах Основного Закону України.
Тобто можна констатувати, що Кон
ституція України є основоположним
актом парламенту, з точки зору визна
чення будови, змісту та юридичної си
ли окремих актів законодавства Ук
раїни, а отже, ієрархічної структури
національного законодавства. У кон
тексті подальшого процесу становлен
ня національного законодавства роль
та значення Конституції України має
посилюватися в формуванні його
ієрархічної структури. Слід зауважи
ти, що Основний Закон України має
визначати основоположні засади та
принципи ієрархічної структури зако
нодавства, забезпечувати її цілісність,
системність та узгодженість. Саме та
ким підходам має відповідати процес
формування нової редакції Консти
туції України, який було розпочато в
Україні. З позицій сьогодення консти
туційноправове закріплення осново
положних засад та принципів ієрар
хічної структури законодавства, ме
ханізмів контролю за їх виконанням
слугуватиме важливим чинником
ефективності не лише Конституції
України, а й національного законодав
ства України в цілому.
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В

Україні робота з кодифікації за
конодавства розпочалася ще з
початку 90х років ХХ ст. відпо
відно до Концепції Верховної Ради
про судовоправову реформу в Ук
раїні. І лише в 2003 р. після тривалого
обговорення кількома скликаннями
Верховної Ради України був прийня
тий ГК України [1], який став основою
для вирішення ряду проблем, що ви
никають при організації і здійсненні
господарської діяльності. З 1 січня
2004 р. Кодекс набув чинності. Чоти
рирічна практика господарювання
продемонструвала позитивну роль ко
дифікації норм права. Незважаючи на
це, не припиняються дискусії, що
пов’язані з ГК України. Цього разу
пропонується замість Кодексу, що
встановлює правові основи господа
рювання, прийняти Закон України
«Про принципи господарської діяль
ності». Причому прихильники такого
кроку не наводять аргументів,
відсутній якийнебудь економічний
розрахунок. У черговий раз нам про
понують спочатку ввязатись «в бій», а
потім думати про наслідки.
Негативні наслідки такого кроку
аргументують багато вчених і прак
тиків: В. Мамутов, Б. Розовський,
В. Щербіна, А. Васильєв, О. Беляне

вич, О. Вінник, О. Подцерковний,
С. Демченко та ін.
Мета цієї статті проаналізувати
правові наслідки заміни ГК України
господарським законом. Зупинимося
на основних моментах.
Поперше, проект закону, який
підготовлено Міністерством юстиції
України, є декларацією намірів, що не
дозволяє реалізувати норми, які міс
тяться в ньому. На практиці не все так
просто і однозначно, як підносять цю
ситуацію чиновники. Проголосувати і
замінити ГК України можна дуже
швидко, а ось вирішити проблеми, які
неминуче спричинить такий необач
ний крок, буде не просто, а в деяких
випадках неможливо. Затвердження
такого роду законів породжує необ
хідність підготовки чергових право
вих актів. Як наслідок, збільшується
масив правових актів, які не викону
ються через відсутність механізму їх
реалізації. Закон не повинен бути дек
ларацією. Приймати потрібно норми
права, які наповнені змістом, лише в
цьому випадку закон працюватиме.
Можуть заперечити, що і ГК України
містить відсильні норми права. Неве
лика кількість таких норм присутня в
ГК. Саме тому доцільно продовжити
роботу з кодифікації, інкорпорації гос
подарського законодавства, а не пере
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креслювати все на етапі, коли викона
не 90 % копіткої багаторічної роботи
широким колом фахівців. На доціль
ності продовження роботи з удоскона
лення правового регулювання госпо
дарських правовідносин шляхом
«розширення Господарського кодексу,
інкорпорації в нього положень зако
нів, які регулюють відносини у сфері
господарювання» загострює увагу
Голова Вищого господарського суду
України С. Демченко [2, 7]. Вищим
господарським судом України систе
матизовані практичні питання засто
сування норм ГК і ЦК України і пред
ставлені роз’яснення [3]. Як бачимо,
необхідність вдосконалення, а не
заміни ГК декларативним законом
підтверджують представники феміди,
які щодня стикаються з проблемами
правового регулювання господарської
діяльності і на практиці застосовують
норми ГК.
Подруге, ГК України зводить в
єдину систему регулювання більше
200 законів про господарську діяль
ність. «Як відомо, масив господарсь
кого законодавства налічує багато со
тень законів і інших нормативних ак
тів. Кодифікувати цю множину
потрібно і можна, але у декілька ета
пів. Створення Господарського кодек
су України — це важливий, але всета
ки не єдиний, а тільки перший етап
кодифікації» [4, 65]. «Необхідно по
ступово вдосконалювати Господарсь
кий кодекс, доповнювати його не
обхідними нормами, а не руйнувати
зроблене трудом багатьох спеціалістів
кодифіковане зібрання» [5]. Фахівці
наголошують про доцільність подаль
шої кодифікації господарського зако
нодавства. Основою цього процесу
може стати Концепція модернізації
господарського законодавства на базі
ГК, яка розроблена НАН України [6].
ГК України є «міцною підставою для
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модернізації господарського законо
давства» [7]. «Ефективність законо
давства забезпечується не тільки його
змістом, але і формою. Про це свідчить
досвід Німеччини, Франції, Австрії,
які недавно модернізували свої кодек
си, які регулюють господарську діяль
ність, істотно доповнивши їх. І еко
номіка названих країн знаходиться на
більш високому рівні, ніж у нас» [8].
Прийняття замість Кодексу Закону
«Про принципи господарської діяль
ності» призведе до декодифікації гос
подарського законодавства, а також
спричинить скасування нормативно
правових актів, що базуються на ГК
України. Не можна забувати і про те,
що у разі заміни ГК декларативним за
коном, втратять силу ті норми права,
яких немає в ЦК [9]. Відсутні вони і в
інших законодавчих актах, зокрема у
законі, що запропоновано Мін’юстом.
Тому ухвалення декларативного зако
ну замість ГК вигідно насамперед
недобросовісним суб’єктам господа
рювання, оскільки дасть змогу корис
туватися лазівками в законодавстві,
зробить можливим рейдерство в Ук
раїні.
Потретє, однією з основних тез
прихильників заміни ГК України дек
ларативним законом, є нібито неузго
дженість ГК і ЦК. Разом із цим не
вказуються конкретні норми права, які
вимагають узгодження. Законодавець
на стадії затвердження розмежував
сфери дії ЦК і ГК, виключивши з ЦК
України норми права, що виходять за
межі його предмета і належать до гос
подарських правовідносин. Але з не
зрозумілих причин частина цих змін
Апаратом Верховної Ради України не
була врахована у процесі редагування.
Тому логічніше було б виправити допу
щену помилку й узгодити ГК і ЦК Ук
раїни шляхом виключення з останньо
го тих норм права, які стосуються гос
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подарських відносин і явно виходять за
рамки предмета регулювання ЦК. Ад
же ГК покликаний регулювати відно
сини у сфері господарювання, а пред
метом регулювання ЦК України є
цивільноправові відносини. Причому
за основу можна взяти особливість гос
подарської діяльності, яка полягає в
об’єднанні організаційного і майнового
елементів, що не властиво цивільно
правовим відносинам. Виключення з
ЦК чужорідних норм, які стосуються
господарської діяльності зроблять ЦК
зрозумілим для громадян. «Наявність
Господарського кодексу України ство
рює також можливість звільнити Ци
вільний кодекс від чужорідних незро
зумілих громадянам норм, що стосу
ються професійної господарської
діяльності. Зробити Цивільний кодекс
зрозумілим, таким, яким прагнув зро
бити перший Цивільний кодекс його
ідеолог — Наполеон, що поставив
завдання створити кодекс, який “кожна
людина могла б зрозуміти і прочитати,
кодекс, який міг би донести до кожного
громадянина принципи поведінки”» [4,
66]. Наведемо приклади. Глава 5 ЦК
України «Фізична особа — підприє
мець» регламентує організаційномай
нові відносини між державою і грома
дянином у процесі організації і здійс
нення господарської діяльності. Стат
ті 83–90, 93, 95–112 глави 7 «Загальні
положення про юридичну особу»,
глава 8 «Підприємницькі товариства»
встановлюють порядок організації і
здійснення господарської діяльності
юридичними особами. Глава 76 «Ко
мерційна концесія» визначає порядок
укладання, зміни, розірвання договору
комерційної концесії, тобто організа
ційні моменти і порядок здійснення
цього договору в процесі господарю
вання. Приведені норми права і за
назвою, і за змістом не належать до
цивільноправових норм, що очевидно.
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Виключивши вказані норми права з
ЦК України, відразу ж зникне пробле
ма неузгодженості двох кодексів,
оскільки ГК регулюватиме господар
ські правовідносини, а ЦК — цивільні,
що цілком логічно.
При підготовці й ухваленні ГК
порушувалося питання про співвідно
шення його норм з нормами ЦК і було
вирішено на основі принципу пріори
тету спеціальних норм перед загаль
ними нормами, що знайшло віддзерка
лення в кодексах. У ряді випадків у
ЦК є відсилання до ГК і навпаки. Для
припинення різночитання із цього
приводу доцільно закріпити відповід
ну норму в положеннях ГК за принци
пом Торгового уложення Німеччини,
де йдеться, що «правила Цивільного
Уложення застосовуються в комерцій
них справах остільки, оскільки Торго
вим Уложенням не встановлене інше»
[10].
Почетверте, необдумане і ско
роспішне скасування норм права, що
регулюють господарські правовідно
сини, вже мало місце в Україні в
2005 р. і продемонструвало не лише
свою неефективність, але й явне пору
шення конституційного порядку
зміни законодавства. Йдеться про ска
сування пільг і гарантій для інвесторів
у спеціальних економічних зонах, на
територіях пріоритетного розвитку, а
також в умовах інших різновидів
спеціального режиму господарювання
Законом України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2005 рік» та дея
ких інших законодавчих актів» від
25 березня 2005 р. [11].
У 2008 р. у зв’язку зі зміною чинно
го законодавства України Законом
України «Про Державний бюджет Ук
раїни на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів Украї
ни» від 28 грудня 2007 р. [12] ряд на
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родних депутатів звернулися до Кон
ституційного Суду України. У Рішен
ні Конституційного Суду України від
22 травня 2008 р. № 10рп/2008 [13]
наголошується, що Закон про держ
бюджет є основним фінансовим доку
ментом держави. Через своє спеціаль
не призначення цей Закон не повинен
регулювати відношення в інших сфе
рах суспільного життя. Конституція
України не надає Закону про держбю
джет вищу юридичну силу щодо ін
ших законів. Отже, Конституційний
Суд України дійшов висновку, що За
коном про Держбюджет не можна вно
сити зміни до інших законів, припиня
ти їх дію або скасовувати їх, оскільки
це створює суперечність в законо
давстві, і, як наслідок — скасовує або
обмежує права і свободи людини та
громадянина. У Рішенні Конститу
ційного Суду України наголошується,
що у разі потреби припинення дії за
конів, внесення в них змін і доповнень,
мають прийматися окремі закони.
Незважаючи на Рішення Консти
туційного Суду України, й донині за
конодавство України не приведене у
відповідність до викладених вище ви
мог, не компенсовані втрати інвесто
рам у результаті незаконного (на дум
ку Конституційного Суду) скасування
пільг і гарантій. Чи може така ситу
ація сприяти поліпшенню міжнарод
ного іміджу України, збільшенню
інвестиційних надходжень? Ще одне
важливе запитання: хто відповідатиме
за такі незаконні, шкідливі дії? Оче
видно, відсутність відповідальності за
неправомірне скасування тих чи
інших норм права породжує черговий
виток непродуманих, необґрунтова
них дій. Ця ситуація наочно показує
доцільність, важливість глибокого і
всебічного економікоправового ана
лізу питання, перш ніж приймати
будьякі рішення. Тим більше, якщо ці
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рішення ухвалюються на загальнодер
жавному рівні.
Поп’яте, в науковій літературі,
пресі йдеться про необхідність залу
чення інвестицій, а також створення
сприятливих
економікоправових
умов для інвесторів. Проте основними
питаннями для інвесторів при вкла
денні коштів є стабільність законодав
ства і гарантії держави. В. Мамутов
вказує, що «наявність Господарського
кодексу України сприяє підвищенню
рівня стабільності законодавства, що
має важливе економічне і юридичне
значення, полегшує системне вивчен
ня і подальше вдосконалення законо
давства» [4, 66]. Постійні розмови
про відміну ГК України відлякують
потенційних інвесторів, оскільки
«правила гри» змінюються з блиска
вичною швидкістю, адже саме ГК Ук
раїни надає інвесторам реальні, а не
декларативні гарантії захисту інвести
цій. Державні гарантії для суб’єктів
інвестиційної діяльності передбачені
й іншими законодавчими актами
(Закон України «Про інвестиційну
діяльність» від 18 вересня 1991 р.
[14], Закон України «Про режим іно
земного інвестування» від 19 березня
1996 р. [15]), але ці законодавчі акти
встановлюють обмеження застосуван
ня державних гарантій. Так, у Законі
України «Про інвестиційну діяль
ність» вказується, що державні гаран
тії захисту інвестицій — це система
правових норм, які направлені на
захист інвестицій і не стосуються
питань фінансовогосподарської діяль
ності учасників інвестиційної діяль
ності і сплати ними податків, зборів
(обов’язкових платежів). Але саме зо
бов’язання держави у фінансовогоспо
дарській сфері є найбільш важливими
для інвесторів при виборі країни для
вкладення інвестицій і основою для
розрахунку подальшої економічної
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діяльності. Практика залучення інве
стицій свідчить, що їх об’єм залежить
від дієвості правового механізму за
безпечення державних гарантій, які
встановлюються
законодавством.
Власне, Закон України «Про інве
стиційну діяльність» містить лише
декларацію про державні гарантії, яка
не може бути практично застосована
інвесторами для захисту своїх закон
них прав і інтересів. Саме норми ГК
України надають інвесторам мож
ливість скористатися реальними, а не
декларативними гарантіями для
захисту своїх інтересів при зміні зако
нодавства України. Так, ст. 397 ГК Ук
раїни [1] передбачає, що при зміні
законодавства на вимогу іноземного
інвестора у випадках і в порядку, вста
новлених законом, застосовуються
державні гарантії, які визначаються
законодавством, що діяло на момент
вкладення інвестицій. Таким чином,
ГК України не передбачає обмежень
для застосування гарантії від зміни
законодавства щодо фінансовогоспо
дарської діяльності суб’єктів господа
рювання. Ця гарантія застосовується
на вимогу інвестора щодо будьяких
питань, якщо змінилося законодавст
во у порівнянні з тим, яке діяло на
момент вкладення інвестицій. Запро

понований замість ГК проект закону
України «Про принципи господар
ської діяльності» не лише не містить
якихнебудь гарантій, а не згадує про
них взагалі. З огляду на це, держава не
вважає за доцільне щонебудь гаран
тувати суб’єктам господарювання,
зокрема стабільність законодавства.
Отже, заміна ГК декларативним за
коном матиме негативні економіко
правові наслідки і значно знизить
інвестиційну привабливість України.
Необхідно зазначити, що кодифікація,
модернізація господарського законо
давства це складна і трудомістка робо
та, яка, зрештою, приносить позитивні
результати для суспільства в цілому.
У результаті такої роботи значно спро
щується діяльність суб’єктів господа
рювання, державних органів, суддів,
оскільки відпадає необхідність пошу
ку тієї або іншої норми права в розріз
нених правових документах, вирі
шується проблема неузгодженості
норм права. Знищувати, відміняти
набагато простіше, ніж творити. Тіль
ки незрозуміло що потім, до яких ре
зультатів це може привести? Україна
проголосила курс на європейську
інтеграцію, тому європейські цінності
мають бути присутніми в усьому, зок
рема і в правотворчості.
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спец. вищ. навч. закл. / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. ;
за ред. І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. — X. : Одіссей, 2009. — 320 с.
У підручнику на підставі чинного законодавства, практики його
застосування й досягнень правової науки розглядаються статус судових
і правоохоронних органів, порядок їх формування, принципи
організації та функціонування. Особлива увага приділена судовій владі,
визначенню системи і змісту її функцій, класифікації її принципів.
Значне місце в роботі займає викладення принципів і порядку побудови
судової системи України, їх відповідності міжнародним стандартам
щодо незалежності, неупередженості й доступності правосуддя.
Підручник розраховано на студентів, слухачів, курсантів вищих
юридичних навчальних закладів. Він також буде корисним викладачам,
правознавцям+практикам, усім, кого цікавить організація судів та
інших правоохоронних органів в Україні.
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М

еханізм правового регулю
вання повноважень містить
такий регулюючий засіб, як
принципи, що виступають як основні
правовстановчі начала. Принципи
відіграють вирішальну роль в обґрун
туванні державної політики, яка
закріплюється шляхом встановлення
повноважень. Оскільки повноваження
є правовою категорією, похідною від
права, остільки принципи права одно
часно мають бути визначальними для
цієї правової категорії. На моногра
фічному рівні принципи права достат
ньо досліджені А. Колодієм у публі
кації «Принципи права України», яка
була підготовлена та видана в
1998 р. [1]. Основуючись на дослі
дженні змісту та ознак принципів пра
ва, автор дійшов висновку, що розгля
дати поняття принципів слід як в
об’єктивному, так і в суб’єктивному
значенні, зважаючи на суб’єктивний і
об’єктивний його аспекти. Незважаю
чи на те, що при формуванні повнова
жень враховуються обидві сторони
права, але оскільки повноваження є
позитивним правовим проявом, зви
чайно, для них важливішими є прин
ципи об’єктивного права, визначені
А. Колодієм: загальнообов’язковість
норм права, несуперечності норм

об’єктивного права, принцип поділу
правової системи на загальносоціаль
не й юридичне право і диференціації
останнього на публічне та приватне,
матеріальне і процесуальне, регуля
тивне й охоронне, об’єктивне і суб’єк
тивне, відповідності між суб’єктивним
та об’єктивним правом, формально
правової рівності суб’єктів права тощо
[1, 105]. Спираючись на загальні прин
ципи об’єктивного права, оскільки
правова регламентація повноважень
здійснюється саме в його нормах, до
тримуючись цих принципів при фор
муванні повноважень, слід зазначити,
що повноваження мають певні особ
ливості, які покладені в підвалину
принципів, характерних для цього
правового феномену.
Поза всяким сумнівом, повнова
ження формуються на основі принци
пу верховенства права і їх зміст про
низаний цим принциповим положен
ням. Зміст цього принципу полягає в
тому, щоб повноваження держави, її
органів встановлювалися таким
чином, коли останні служать для лю
дини й громадянина, а не навпаки —
людина, громадянин служить державі.
У повноваженнях має передбачатися
підпорядкування державних органів
потребам реалізації та захисту прав і
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свобод людей. Таким чином, принцип
верховенства права, насамперед, по
в’язується з правами і свободами лю
дини та громадянина, їх забезпечення
у відносинах з державою. Як правиль
но зазначається в сучасній юридичній
літературі, принцип верховенства пра
ва у відносинах між громадянами і
державою набуває визначального зна
чення, коли він пов’язується з невід
чужуваними правами і свободами лю
дей, в яких, власне, реалізується ідея
справедливості права, як іманентна
властивість людини, що характеризує
її як представника всього людського
роду «незважаючи на певні концепту
альні розбіжності у їх трактуванні між
Заходом і Сходом (євроатлантичною
та іншими цивілізаціями) в умовах
глобалізації набувають все більш
універсального, позатериторіального
й позанаціонального характеру, стаю
чи загальноцивілізаторською, загаль
нокультурною цінністю, незалежно
від націй, ідеологій, а тому стали
об’єктом міжнародного правового ре
гулювання» [2].
Одночасно особа є об’єктом держав
ноправового впливу, який спрямова
ний у межах встановлених для органів
влади та органів місцевого самовряду
вання повноважень на забезпечення
сполучення реальних прав та свобод
громадян з їх обов’язками та відпо
відальністю перед суспільством. Зміст
повноважень має виглядати таким чи
ном, щоб вони забезпечували у відно
синах держави та особи взаємну
відповідальність, де держава забезпе
чує людині всю повноту прав та свобод,
а особа, громадянин, використовуючи
ці права та свободи, не повинні наноси
ти шкоди інтересам суспільства, держа
ви, правам інших громадян [3].
До верховенства права доцільно
віднести такі положення. Якщо в пра
вовому регулюванні стосовно грома
74

дян має бути найповніше враховано
загальнодозвільне положення «дозво
лено все, що прямо не заборонено за
коном», то при визначенні повнова
жень органів влади діє положення —
«дозволено лише те, що прямо перед
бачено законом». Це цілком відповідає
призначенню держави забезпечувати
права і свободи громадян. Однак у цьо
му разі необхідні застереження щодо
держав, демократія яких ще розви
вається. У постсоціалістичних держа
вах світу взагалі програми комуністич
них партій (як відомо, ці організації
були керівними в суспільстві) перед
бачали відмирання держави, а з нею і
права, регулятором суспільних відно
син мала виступати комуністична мо
раль. Перехід до соціальної, правової,
демократичної держави ще тільки роз
починався, суспільні відносини пра
вом були врегульовані далеко не повно
і негайне впровадження цього поло
ження в повноваження органів влади
означало усунення їх від контролю за
порушеннями всіма приватними осо
бами норм суб’єктивного права, діями,
які порушують права інших індивідів
та суспільства в цілому. Саме тому
доцільно впроваджувати загально
дозвільні положення щодо приватних
осіб поступово, згідно з поступовим
формуванням правової держави.
Впровадження принципу верховен
ства права у повноваженнях передба
чає демократизацію українського
суспільства, дає змогу здійснювати
перехід від жорстких адміністратив
нокомандних методів управління,
насамперед в економічній сфері, до
більш гнучких способів регулювання
суспільних відносин.
Отже, принцип верховенства права
в повноваженнях становить врахуван
ня пріоритетності прав і свобод люди
ни та громадянина при їх розбудові, за
конодавчому закріпленні й реалізації.
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Системний підхід до повноважень
передбачає використання принципу
оптимального охоплення суспільних
сфер, що підлягають регулюванню.
Принцип оптимального охоплення
суспільних сфер, що підлягають регу
люванню, є принципом повноважень,
через реалізацію якого здійснюється
максимальне охоплення управлін
ським впливом суспільних відносин
та стримування від надмірного втру
чання державних органів у різні сфери
суспільного життя. Перша обставина
цього принципу полягає в тому, що
державні повноваження мають бути
встановлені таким чином, щоб вони
були узгоджені із повноваженнями
інших організацій громадянського
суспільства, разом із ними у всіх про
явах органічно були пов’язані з об’єк
тивно необхідним впливом на суспіль
ство, як об’єктом управління. Права та
обов’язки мають бути диференційо
вані таким чином між різними суб’єк
тами суспільного управління, щоб во
ни містили закономірно необхідні по
тенціальні можливості впливати на
суспільні процеси, оздоровлюючи йо
го і надаючи йому нові імпульси до
прогресивного розвитку.
Друга обставина передбачає вста
новлення повноважень у такий спосіб,
щоб вони не заважали суспільному роз
витку. Насамперед це стосується дер
жавних повноважень. Держава не по
винна надмірно впливати особливо на
відносини у виробничій сфері. Ми вже
маємо гіркий негативний досвід
адміністративнокомандної системи. Її
негативна сутність зводилася до того,
що управління здійснювалося на заса
дах, які не стимулювали суб’єктів ви
робничих відносин до високопродук
тивної праці, економічно не зацікавлю
вали у прикінцевих її результатах, у
повноваженнях органів управління пе
редбачалися можливості керування
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шляхом віддавання розпоряджень, на
казів, інструкцій тощо. Практично
адміністративнокомандна система пе
редбачала зрощування партійного і дер
жавного апарату, діставала свій вираз у
передбаченні в повноваженнях різних
державних органів можливостей бюро
кратичної централізації керівництва
господарським і соціальним життям,
безконтрольності й безгосподарності
управлінського апарату. У межах цих
повноважень передбачалася можли
вість застосування прямих приписів та
виключно примусових заходів, які роз
глядалися єдиними засобами досягнен
ня управлінських завдань. Самостій
ність об’єктів управління в умовах,
коли від них вимагалося бездумне ви
конання, а їх діяльність регулювалася
органами управління переважно забо
ронами або дозволами, була категорією
достатньо умовною. Апарат управління
разом із повноваженнями органів, які в
нього входили, мав всі підстави назива
тися бюрократичною надбудовою над
сферою управління.
Не можна сказати, що в цей період
не зверталася увага на неефективність
повноважень і державного управління в
цілому, але вони зводилися в основно
му до змін організаційних форм управ
ління, відрізнялися непослідовністю та
не зачіпали головного — перегляду пов
новажень держави в ринкових відноси
нах. Реакція на такий стан управління в
державі була різною, особливо вияви
лася в політичних діях партійного
керівництва — напрям на скорочення
державноуправлінського
апарату.
Причому, доводилися до керівництва
центральних органів управління кон
кретні кількісні показники кадрових
скорочень, а найчастіше — кількість по
сад управлінського апарату, яка мала
підпадати під ліквідацію, подавалася у
відсотках до загальної штатної чисель
ності. Це робилося без проведення
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будьяких досліджень на предмет від
повідності кількості та якості управ
лінського персоналу виконуваним пов
новаженням щодо здійснення завдань і
функцій управління, обсягом роботи з
їх реалізації. Це дезорганізовувало дер
жавний апарат, ділянки роботи, які в де
яких випадках і в попередньому складі
працівники виконували з великою
напругою, після скорочення апарату
взагалі не могли належним чином за
безпечуватися.
Не можна сказати про те, що в но
вий період розвитку українського
суспільства все змінилося кардиналь
но. Незважаючи на перехід економіки
України до ринкових відносин, у зв’яз
ку з цим проведенням адміністративної
реформи, у результаті якої державні
органи отримали інші повноваження,
ніж вони мали при адміністративноко
мандній системі, підхід до чисельності
апарату міністерств та інших органів
виконавчої влади залишився той
самий. Ми є свідками огульного відсот
кового підходу до скорочення чисель
ності цих органів, не виважених кроків
до наукового обґрунтування оптимі
зації кількості й якості управлінського
апарату та відповідного статусу органів
центральної влади.
Оскільки в суспільстві є справи, які
належать до самоврядних (такі, що ма
ють недержавну природу), приватні
справи (мають вирішуватися фізични
ми та юридичними особами приватно
го сектору), справи політичного ха
рактеру (вирішуються політичними
партіями), справи самоорганізації гро
мадян (підпорядковані громадським
організаціям), тому повноваження ма
ють відповідати вирішенню цього
різновиду справ. Держава не повинна
втручатися у справи інститутів грома
дянського суспільства, не підміняти
їх, її повноваження мають визначати
ся з урахуванням відповідності. Як
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правильно зазначав Л. Юзьков, «дер
жава не втручається у справи суспіль
ства і людини, а лише за дорученням
народу здійснює правове регулювання
суспільних відносин, забезпечує належ
ний порядок в суспільстві» [4]. Загальні
питання визначення повноважень ци
ми інститутами повинні бути закріп
лені законодавством, на основі якого
керівні органи цих недержавних утво
рень мають визначати повноваження,
узгоджуючи у відповідних випадках їх
із органами, які мають повноваження
легалізації недержавних об’єднань та
суб’єктів господарської діяльності.
Вирішення
питань
місцевого
значення у правовій демократичній
державі належить до територіальної
громади безпосередньо, або до її орга
нів, які створюються на основі виборів.
Тому виокремлюються серед інших по
вноваження територіальної громади, а
також органів місцевого самоврядуван
ня тому, що місцеве самоврядування є
автономною формою публічної влади,
природним правом громадян на вирі
шення цієї форми організації місцевого
управління.
У приватному секторі важливу
роль відіграють повноваження органів
управління господарюючими суб’єк
тами. Вони мають також законодавчо
визначену самостійну природу. Втру
чання органів влади в підприємниць
ку діяльність в нашій державі інколи
настільки потенційно і має тенденції
до самозростання, що його припинен
ня вирішувалося навіть на рівні Пре
зидента України. 23 липня 1998 р.
Президент України видав Указ «Про
деякі заходи з дерегулювання під
приємницької діяльності» № 817,
яким передбачив проведення переві
рок контролюючих органів лише за
наявності відповідних підстав, що
передбачені в самому Указі [5].
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Політичні партії, громадські органі
зації також мають певну сферу право
вої діяльності й визначені повнова
ження відповідного об’єднання грома
дян у цілому та їх керівних органів.
Громадянське суспільство передба
чає мінімізацію державного втручання
в свою життєдіяльність. Держава має
пропонувати свої послуги в управлінні
суспільством лише там, де без її допо
моги воно ніяк не може обійтися.
Принцип оптимального охоплення
суспільних сфер, що підлягають регу
люванню, передбачає раціональний
розподіл повноважень між державни
ми та недержавними інституціями для
забезпечення життєдіяльності суспіль
ства.
Принцип субординації повнова
жень може розглядатися також як
один із найголовніших принципів їх
організації. З допомогою визначення
повноважень встановлюються субор
динаційні відносини між різними ор
ганами виконавчої влади. Б. Ку
рашвілі прямо підкреслював, форму
люючи поняття субординації, що їй
притаманна наявність такого поло
ження органів, коли визначені владні
повноваження вищестоящого до ниж
честоящого органу чи посадової особи
[6]. Як зазначається в юридичних дже
релах, «повна підпорядкованість
(підлеглість) передбачає наявність у
вищого органу всіх або переважної
більшості важелів керівного впливу,
зокрема вирішення щодо підлеглого
органу установчих питань, визначен
ня його правового статусу, кадрових
питань, здійснення контролюючих
функцій, отримання звітності, засто
сування заходів відповідальності» [7].
Це правильна точка зору щодо повної
підпорядкованості. Однак суборди
наційні відносини можуть виражатися
і в більшому, чи меншому ступені
підпорядкованості, наприклад, визна
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чення правового статусу, як правило,
здійснюється не органом управління,
а в законодавчому порядку, застосу
вання заходів відповідальності залеж
но від її виду може застосовуватися не
обов’язково вищестоящим органом, а
контролюючим або наглядовим орга
нами.
Субординація органів виконавчої
влади характеризується насамперед
різним змістом повноважень у системі
цих органів. Повноваження керуючо
го органу і підлеглого органу різні, ад
же в повноваженнях першого наявна
влада, встановлені можливості засто
сування заходів примусу з метою до
сягнення передбачуваних у приписах
проведення другим необхідних дій
для досягнення відповідної мети. То
му можна сказати, що субординацій
ний стан мають не стільки органи,
скільки їхні повноваження.
Субординація органів і суборди
нація повноважень є різні за формою і
змістом явища. Є органи, які не пере
бувають у субординаційних відноси
нах, водночас їх повноваження мають
відносно субординаційний характер.
Наприклад, прийняття законів є ви
ключним повноваженням парламенту,
за якими мають функціонувати орга
ни виконавчої влади та інші суб’єкти
управлінських відносин. Разом із тим
у визначенні повноважень парламенту
можуть брати участь і виборці, коли
конституція приймається референду
мом і сам парламент, коли він приймає
конституцію, або затверджує резуль
тати референдуму, і глава держави, ко
ли він цей Основний Закон підписує.
Тому конституція, яка має відповідну
процедуру прийняття, не є результа
том використання компетенції лише
парламенту, вона є результатом вико
ристання прав виборців, парламенту
та президента, і незважаючи на визна
чення нею повноважень органів усіх
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гілок влади, уже в ній проводиться
розмежування і нерівність повнова
жень парламенту та уряду. Повнова
ження парламенту і повноваження
органу виконавчої влади мають субор
динаційну характеристику, оскільки
приписи у прийнятих парламентом за
конах є обов’язковими для виконання.
Тут, звичайно, немає прямого підпо
рядкування органів виконавчої влади
парламенту, але в повноваженнях пар
ламенту наявні елементи субординації
щодо повноважень органів виконавчої
влади.
На основі принципу субординації
будуються повноваження органів ви
конавчої влади, їх система функціонує
саме на основі нерівності повноважень
вищестоящих і нижчестоящих орга
нів. Уряд держави, як правило, має
компетенцію значно ширшу, ніж будь
який інший орган виконавчої влади,
має право скасовування їхніх рішень,
а також рішень урядових органів.
Міністерство або інший центральний
орган виконавчої влади має повнова
ження, які передбачають здійснення
управлінських функцій стосовно його
територіальних органів.
Повноваження в системі місцевого
самоврядування також субординацій
ні, адже вся повнота влади в цій си
стемі належить громаді, повноважен
ня виконавчих органів рад є вужчими
і підпорядкованими повноваженням
самих рад. Так, згідно з ч. 2 ст. 2 Зако
ну України «Про місцеве самовряду
вання в Україні» місцеве самовряду
вання здійснюється територіальними
громадами сіл, селищ, міст як безпосе
редньо, так і через сільські, селищні,
міські ради та їх виконавчі органи, а
також через районні та обласні ради,
які представляють спільні інтереси те
риторіальних громад сіл, селищ, міст.
Тобто повноваження сільських, се
лищних, міських рад та їх виконкомів
78

є похідними від повноваження грома
ди на місцеве самоврядування. Вико
навчі органи зобов’язані виконувати
приписи не лише відповідних рад, але
й зборів громади. Звідси система пов
новажень має складатися із повнова
жень територіальної громади, рад,
їхніх виконавчих органів (також утво
рень, передбачених ст. 141 Консти
туції України).
Отже, принцип субординації пов
новажень є обов’язкове співвідношен
ня повноважень одного рівня з повно
важеннями іншого рівня, на основі
різниці ступеня наповнення їх влад
ною правовою енергією.
Одним із найважливіших прин
ципів повноважень є принцип легітим
ності. Легітимність тісно пов’язана з
демократією, народовладдям. Адже як
що повноваження визначені у спосіб,
що відповідає сподіванню людей, вони
будуть наразі цим людям, слугувати їх
потребам та інтересам, забезпечувати
їх права та свободи. Держава, її органи,
органи місцевого самоврядування бу
дуть на сторожі людських потреб, на
даватимуть можливості реалізувати
суб’єктивні права громадян, не будуть
втручатися в права приватних осіб, за
винятком необхідності недопущення
порушення прав і свобод з їх боку що
до інших осіб, коли останні є пріори
тетними для людини. Легітимність як
принципова ознака повноважень відоб
ражає їх зміст, адже немає нелегітим
них повноважень, якщо в неприродний
спосіб суб’єкт перебирає на себе права і
вважає, що вони є складовими його
повноважень, ці права неможливо ро
зуміти як повноваження, адже вони не
є закономірними.
Таким чином, принцип легітим
ності повноважень полягає у правово
му формуванні їх способом, що визна
чений закономірностями розвитку де
мократичної, незалежної, соціальної,
правової держави.
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Як принцип повноважень може ви
глядати чіткість їх визначення. Недо
статньо легітимно визначити повнова
ження, наприклад органу виконавчої
влади, необхідно, щоб права та
обов’язки, що є їх змістом, були одно
значними, ясно вираженими і тлума
чилися реалізатором відповідно до
завдань та мети, яку ставив перед со
бою законодавець, чи інший компе
тентний суб’єкт, створюючи цей орган.
Нечітко визначені повноваження
заважають здійснювати державне
управління, призводять до прийняття
неадекватних потребам об’єкта управ
ління рішенням, у результаті певні
сегменти суспільних відносин можуть
паралізуватися, регулюватися не
відповідно закономірностям суспіль
ства і гальмувати поступальний про
гресуючий його розвиток. Такі повно
важення здебільшого стимулюють не
прогрес розвитку об’єкта управління,
а його регрес, а інколи можуть і взагалі
призвести до його ліквідації.
Отже, чіткість визначення повнова
жень — це встановлення в нормах прав
і обов’язків з ясністю та одно
значністю змісту як для їх носія, так і
для суб’єкта, в інтересах якого вони
мають реалізовуватися.
Принцип прозорості також є одним
із принципів повноважень, що прояв
ляється у відкритості, вільному досту
пі до носіїв правових актів, в яких во
ни визначені. Кожен має право знайо
митися з повноваженнями держави,
територіальних громад, державних і
муніципальних органів та відповідних
посадових осіб. Найважливішим пра
вовим актом, в якому визначені пов
новаження, є конституція. У консти
туціях розвинених держав, як прави
ло, встановлюються повноваження за
конодавчого органу, президента, уря
ду, органів судової влади, прокуратури
тощо. Тексти конституцій завжди є до
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ступними для вивчення членами
суспільства. Громадяни можуть про
читати їх як в офіційних виданнях за
конодавчих органів, так і на сайтах
електронних носіїв, в Інтернеті, вони
поширюються також шляхом видання
окремих брошур та книг із коментаря
ми норм Основного Закону. Законо
давчі акти, акти президента, уряду, в
яких визначені повноваження відпо
відних органів та посадових осіб, та
кож доступні громадянам. Ці правові
акти друкуються в офіційних видан
нях цих органів. В Україні, наприклад,
видається комплексний щомісячний
журнал «Офіційний вісник України»,
де публікуються всі правові акти, зок
рема і ті, в яких визначаються повно
важення державних органів.
Україна, прагнучи стати правовою,
демократичною державою, багато чого
зробила для впровадження принципу
прозорості як самих повноважень
органів влади, так і органів місцевого
самоврядування. Однак ще залишили
ся резерви щодо реалізації цього прин
ципу. Насамперед не завжди оприлюд
нюються проекти правових актів
президента, уряду, центральної вико
навчої влади, що встановлюють пов
новаження їхніх органів та посадових
осіб, реалізація яких тим чи іншим
чином має зачіпати права і свободи
людини та громадянина. За приклад
Україна могла б взяти практику зако
нотворення США. Як вважає профе
сор Північного університету штату
Огайо К. Говарт, принцип прозорості є
важливим принципом права, він поля
гає в тому, що незалежні агенції (а са
ме вони здійснюють нормотворчу
діяльність в США) мають діяти
відкрито та офіційно. «Саме цей прин
цип викликає необхідність у тому, що
ці урядові правила та норми мають бу
ти занесені у Федеральний Реєстр, що
в свою чергу вимагає опублікування
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для обговорення більшості правил і
норм до того, як вони набудуть чин
ності, а також вимагає від агенцій
оприлюднення їхніх рішень та причин
прийняття того чи іншого рішення,
якщо вони застосовують правові дії»
[8]. У спеціальному виданні в США
друкуються проекти правових актів,
які мають намір приймати незалежні
агенції. Після ознайомлення з ними
заінтересованих суб’єктів правовідно
син агенції організують прийом та
вивчення зауважень, які надходять на
ці нормопроекти. Лише після глибо
кого аналізу можливостей викори
стання звернень вони можуть бути
враховані або відхилені і вже потім
приймається належний правовий акт,
в якому визначаються правила
поведінки суб’єктів правовідносин, зо
крема повноваження різних держав
них органів.
Безпосередньо пов’язаний із попе
реднім головним вихідним положен
ням принцип підконтрольності повно
важень. Будьякий рівень повнова
жень є підконтрольним певним
суб’єктам правових відносин. Оскіль
ки у правовій демократичній державі
влада належить народу, остільки наро
ду підконтрольні повноваження як
держави в цілому, так і її органів, та
органів місцевого самоврядування.
Контроль за законністю використання
повноважень здійснюється також
відповідними державними інститу
ціями, зокрема спеціальними контро
люючими органами держави [9]. Як
вважає О. Андрійко, держава є одним
із головних суб’єктів здійснення кон
трольної функції в суспільстві, бо вона
має реальні механізми впливу на
суспільні відносини [10]. На думку
В. Геращука, такі повноваження мають
насамперед законодавчий орган, орга
ни виконавчої влади, інші державні та
недержавні організації [11]. Кон
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трольні повноваження за В. Геращу
ком мають державні органи загальної
компетенції (надвідомчий контроль),
вищі за підпорядкованістю органи
відомчої компетенції (відомчий конт
роль), спеціалізовані органи міжві
домчої компетенції, створені для
реалізації суто контролюючих повно
важень за предметною спрямованістю
(міжвідомчий контроль) [12]. Кон
троль може бути безпосереднім з боку
носія влади — виборців, коли, напри
клад, питання стосується реалізації
можливостей у вирішенні питань,
віднесених до повноважень регіону
або адміністративнотериторіальної
одиниці, коли вони вільно беруть
участь у вирішенні питань, віднесених
до компетенції цього територіального
утворення. Громадяни мають право
брати участь в проведенні незалежної
наукової, творчої та громадської екс
пертиз, коли вони є спеціалістами в га
лузі відповідних знань при підготовці
і прийнятті рішення на реалізацію
певних повноважень органів влади чи
органів місцевого самоврядування.
Контроль за реалізацією повноважень
з боку громадян також здійснюється
шляхом реагування на рішення, дії чи
бездіяльність органів влади, коли во
ни не збігаються із їх потребами, інте
ресами або взагалі не відповідають
нормам права, у формі звернень до
суб’єктів права, до компетенції яких
належить поновлення правових відно
син.
Приватні повноваження, як і публіч
ні, є підконтрольними відповідним
суб’єктам правовідносин. Наприклад,
повноваження адвоката в цивільному
судовому процесі підконтрольні особі,
інтереси якої він представляє, повнова
ження за довіреністю також підконт
рольні довірителю, який у будьякий
час може відмовитися від представ
ництва своїх інтересів і самостійно за
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хищати їх, або законних представників,
опікунів і піклувальників — підконт
рольні службі у справах неповнолітніх
або інших державних органів.
Отже, принцип підконтрольності
повноважень полягає в постійному
спостереженні компетентних суб’єктів
правових відносин за легітимністю та
додержанням норм і правил при фор
муванні їх змісту, повнотою реалізації,
обумовленою потребами та інтереса
ми людини та громадянина й відпо

відному поновленні правовідносин у
разі порушень цих закономірностей.
Ми показали лише основні засад
ничі положення відносно повнова
жень. Повноваження як загальнопра
вова категорія потребують глибокого
вивчення, адже від чіткості визначен
ня повноважень органів різних гілок
влади значною мірою залежить нор
малізація діяльності держави, вихід
України із політичної кризи.
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Вийшов друком підручник:

Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч.
закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. дра
юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, дра юрид. наук,
проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Х. : Право, 2009. — 584 с.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з
теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів
України. У ньому відображено останні досягнення юридичної науки.
Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень
законодавства та юридичної практики.
Для студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів
юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами
загального вчення про державу і право.
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О. ГОЛОВЧЕНКО
(Київський національний
університет внутрішніх справ)

П

итання правоздатності та суб’єк
тивних прав людини (фізичної
особи) є одним із найваж
ливіших у загальній теорії права та в те
орії цивільного права. Це питання
досліджується в юридичній науці не
вперше. Окремі аспекти співвідношен
ня суб’єктивного права та правоздат
ності висвітлювалося у працях відомих
російських науковців: С. Алексєєва,
Ю. Гревцова, В. Грибанова, О. Йоффе,
Є. Крашенинникова, А. Певзнера,
Й. Покровського, Ю. Толстого та ін.
В Україні правоздатність особи у взає
мозв’язку з загальноправовими та ци
вільноправовими аспектами прав лю
дини розглядалася у працях О. Дзери,
Н. Кузнєцової, В. Луця, П. Рабіновича,
О. Скакун, І. Бірюкова, М. Стефанчук
та інших дослідників.
Аналіз останніх досліджень і публі
кацій, в яких започатковано розв’язан
ня цієї проблеми, зокрема з’ясування
структури категорій «суб’єктивне
право» та «правоздатність фізичної
особи», надає певні можливості для
конкретизації правових механізмів,

форм і методів захисту прав людини
та громадянина, підстав виникнення
правових відносин та правових зв’яз
ків, у процесі яких формуються моти
вації щодо самостійної діяльності для
набуття передбачених законом прав і
обов’язків у різних сферах життє
діяльності людини.
Вирішити це завдання неможливо
без урахування вже сталих і уніфіко
ваних визначень категорій «суб’єктив
не право» та «правоздатність фізичної
особи». Беручи до уваги такого роду
розробки, а також складний характер
суб’єктивного права, в якому діалек
тично поєднані матеріальні, правові й
соціальнозначимі цінності, певний
інтерес становить визначення суб’єк
тивного права як виду і міри можливої
(дозволеної) поведінки уповноваже
ної особи, яка забезпечується вико
нанням обов’язків іншими суб’єктами
і можливістю застосування до них
державного примусу [1, 485].
Суб’єктивне право складається з
тріади таких структурних елементів:
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1) вид і міра можливої (дозволеної)
поведінки уповноваженої особи, в
якій виявляється її самодіяльність,
свобода вибору варіанта поведінки в
межах наданого суб’єктивного права,
користування матеріальними і духов
ними благами на підставі існуючих
відносин власності та товарообігу, тоб
то право на власні дії; 2) право (мож
ливість) вимагати від інших осіб по
ведінки, яка забезпечує здійснення
своєї діяльності, тобто право на чужі
дії; 3) право (можливість) вимагати
застосування засобів державного при
мусу до зобов’язаних осіб.
Суб’єктивне право не можна роз
глядати відокремлено від інших су
міжних правових явищ. Виступаючи
як самостійне утворення, воно тісно
пов’язане з об’єктивним правом, юри
дичним обов’язком, законним інтере
сом і, звичайно, правоздатністю.
В юридичній літературі залежно від
сфери суспільного життя суб’єктивні
права поділяються на фізичні, особи
стісні, економічні, політичні, соціаль
ні, культурні тощо [2, 34].
Виникнення суб’єктивного права
пов’язується з наявністю чи відсут
ністю передбачених у правовій нормі
відповідних життєвих обставин (юри
дичних фактів). Тобто крім правової
норми для виникнення суб’єктивного
права необхідна також наявність виз
наченого юридичного факту чи їх су
купності (юридичного складу). Вод
ночас наявність в особи суб’єктивного
права неможливе за відсутності в неї
правоздатності. Як зазначав Ю. Тол
стой, «будьяке правовідношення мо
же виникнути лише за наявності пев
них передумов. До них належать:
1) норма права; 2) правоздатність;
3) юридичний факт.
Норма права та правоздатність ма
ють назву абстрактних чи загальних
передумов, юридичний факт — кон
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кретної чи приватної його передумо
ви» [3, 3]. З ним погоджується й
Є. Крашенинников [4, 41]. Отже, для
того щоб набути певні права, потрібно
мати відповідні передумови, а саме —
правоздатність.
Узагальнюючи наведені точки зору,
суб’єктивне право особи можна визна
чити як закріплену в правових нормах
і забезпечену законом можливість
певної поведінки громадянина або ор
ганізації, спрямованої на досягнення
мети, пов’язаної з її інтересами та при
родними правами. Правоздатність є
передумовою суб’єктивного права, а
тому вона є абстрактною (загальною)
категорією. Суб’єктивне право є необ
хідним елементом конкретного пра
вовідношення і, відповідно, виникає
на основі юридичного факту. Суб’єк
тивне право виникає як можливість
самостійно здійснювати певні дії (оби
рати варіанти поведінки), так і мож
ливість вимагати певної поведінки
(дій або утримання від дій) від іншої
особи (інших осіб), оскільки така по
ведінка зумовлює здійснення суб’єк
тивного права, яке забезпечується
юридичним обов’язком інших суб’єк
тів. Суб’єктивні права особи поділя
ються на фізичні, культурні, еконо
мічні, політичні, соціальні. У разі
порушення суб’єктивного права воно
захищається у примусовому порядку
шляхом звернення до суду або до
іншого передбаченого законом дер
жавного органу.
О. Скакун слушно зазначила, що
правоздатність — не кількісне вира
ження прав і обов’язків суб’єкта, а
постійний громадянський стан особи;
не саме володіння правами та обов’яз
ками, а здатність їх мати [5, 356].
В енциклопедичній літературі пра
воздатність поділяється на: 1) загаль
ну — це принципова здатність воло
діти будьякими з передбачених чин
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ним законодавством правами й
обов’язками; 2) галузеву — це мож
ливість набувати права в тих чи інших
галузях права; 3) спеціальну —
здатність, що пов’язана з певними
особливостями суб’єкта, або така, що
потребує спеціальних знань чи яко
стей (наприклад, правоздатність ліка
ря, міліціонера, інваліда, дитини
тощо) [6, 45, 46, 681].
Цивільна правоздатність фізичної
особи визначена ЦК України як
здатність мати цивільні права та
обов’язки (цивільну правоздатність)
усіма фізичними особами. Цивільна
правоздатність фізичної особи виникає
у момент її народження. У випадках,
встановлених законом, охороняються
інтереси зачатої, але ще не народженої
дитини. У випадках, встановлених за
коном, здатність мати окремі цивільні
права та обов’язки може пов’язуватися
з досягненням фізичною особою
відповідного віку. Цивільна право
здатність фізичної особи припиняється
у момент її смерті (ст. 25).
Отже, правоздатність — це закріп
лена у законодавстві й забезпечена
державою можливість особи бути
носієм юридичних прав і обов’язків.
Основним принципом, яким керуєть
ся право розвинених країн, є принцип
рівної правоздатності незалежно від
статі, майнового стану, кольору шкіри,
раси, займаної посади тощо. Право
здатність набувається з народженням і
зникає зі смертю людини. За життя
правоздатність може бути обмежена
лише у судовому порядку.
Слід з’ясувати як саме співвідно
сяться поняття «правоздатність» та
«суб’єктивні права особи». Чи є вони
рівнозначними, рівноправними, чи
перше охоплює наступне, адже загаль
на правоздатність — це принципова
здатність володіти будьякими перед
баченими законодавством правами і
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обов’язками. Отже, правоздатність є
необхідною «передумовою» виникнен
ня суб’єктивного права, тому суб’єк
тивні права, які виникають у конкрет
ної особи за умови її правоздатності, не
можуть бути «елементами» правоздат
ності. К. Флєйшиц абсолютно спра
ведливо наголосила, що не можна виз
нати можливість виникнення та існу
вання протягом певного часу право
здатності без необхідних для неї еле
ментів [7, 264]. Не можна вважати
складовою правоздатності й ті права,
які закріплені в об’єктивних нормах
права, адже такі норми лише визнача
ють межі можливої поведінки, а право
здатність забезпечує лише можливість
бути носієм таких прав. Індивідуально
визначену сукупність суб’єктивних
прав, належних особі, із тих суб’єктив
них прав, що виникають на підставі
певних юридичних фактів, варто вва
жати правовим статусом особи [8], але
не правоздатністю. І, справді, до право
вого статусу особи слід віднести лише
ту множину суб’єктивних прав, які
конкретно визначена особа здатна на
бувати в той чи інший відрізок часу.
Правовий статус особи є динамічною
категорією та увесь час змінюється.
Водночас правоздатність статична, во
на є величиною сталою і незмінною.
Звісно, дієслово «набувати» перед
бачає ще незакінчену дію, яка має три
валий активний характер, а дієслова
«мати», «володіти» становлять резуль
тат, наслідок. Таким чином, для того
щоб набути спеціальну й галузеву пра
воздатність, потрібно докласти певних
зусиль або чекати якийсь час. Цей ар
гумент ніби спростовує тезу про неза
лежність правоздатності від віку,
фізичного чи психічного стану. Проте
існує загальна правоздатність людини,
яка єдина і неподільна, не надається
частинами, не поділяється на частини,
і відомо апріорі, що кожна людина на
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буває її від дня народження і навіть в
утробі матері.
Утім, як слушно зазначає І. Бірю
ков, з фактом народження не лише ди
тина набуває правоздатність і стає
носієм природного суб’єктивного не
майнового цивільного права, а й у її
батьків значно розширюється обсяг
цивільної правоздатності і виникають
додаткові суб’єктивні цивільні права
та обов’язки [9, 16–20]. Це дещо супе
речить твердженню О. Йоффе про те,
що безпосередньо із правосуб’єктності
суб’єктивних прав не виникає [10, 60],
але збігається з позицією С. Братуся,
який стверджував, що правоздатність і
правосуб’єктність — поняття рівно
значні [11, 36].
Д. Чечот вказував на те, що право
здатність у суб’єкта є завжди, неза
лежно від наявності в нього суб’єктив
ного права, адже особа, яка стала
суб’єктом цивільного права, відразу ж
набуває здатності бути носієм суб’єк
тивних цивільних прав. Інакше бути
не може [12, 14, 16, 20]. Так кожна осо
ба може придбати певну річ, але лише
з моменту придбання в неї виникає
суб’єктивне право власності на неї. То
му можна стверджувати, що право
здатність і суб’єктивне право співвід
носяться, як можливість і дійсність.
У повсякденному житті існує знач
на кількість обставин (юридичних
фактів), які активізують людину. На
приклад, для того щоб особа набула
правового статусу, вона має здати ча
стину свого майна в оренду. У цих ме
жах, які є складовими правового стату
су, особа може набути відповідні
суб’єктивні права, але для цього вона
повинна бути наділена правоздатністю,
потрібна також наявність певного юри
дичного факту. Суб’єктивні права, пе
редбачені нормами об’єктивного права,
є лише потенційною можливістю, ви
никнення яких пов’язується з юридич
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ними фактами, а їх здійснення відбу
вається в конкретних правовідносинах.
Правоздатність — це істотне над
бання цивілізації, досягнення людст
ва, багаторічного осмислення суспіль
ством себе як єдиного цілого та особи,
як невід’ємної та водночас неповтор
ної, у багатьох аспектах самодостат
ньої частини такого суспільства. Пра
воздатність — не суб’єктивне право, а
можливість бути носієм юридичних
прав і обов’язків, які визначені об’єк
тивним правом, тобто законодавством
конкретної держави. Вище вже з’ясо
вано, що здатність мати права та
обов’язки не означає можливості їх
одночасної реалізації. Користування
ними залежить від конкретних жит
тєвих обставин. Соціальне забезпе
чення, наприклад, враховує різно
манітні соціальні випадки, зокрема і
вік. Наявність чи відсутність умов
(підстав) для реалізації певного права
не змінює суті правоздатності у сфері
названого забезпечення. Мається на
увазі, що правоздатність можуть мати
всі суб’єкти права незалежно від віку
(новонароджені, малолітні, неповно
літні), стану фізичного і психічного
здоров’я — адже більшість з перерахо
ваних категорій зможуть у майбутньо
му перетворити свої потенційні права
на реальні, обрати певний варіант по
ведінки, запропонований нормотвор
цем, або взагалі утриматися від актив
них дій. До правоздатності можна за
стосувати концепцію про річ, предмет
чи явище «у собі» Г. Гегеля. Так, на
сінина містить всю силу дерева, хоча
ще ним не стала [13, 59].
Отже, правоздатність не можна
ототожнювати із суб’єктивними
правами, якими володіє громадянин.
Правоздатність — це лише основа для
правоволодіння. За кожним громадя
нином закон визнає здатність мати
безліч майнових та особистих немай
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нових прав, але конкретний громадя
нин, як правило, має лише частину
цих прав. Співвідношення між право
здатністю і суб’єктивним цивільним
правом таке, як між можливістю і
дійсністю. Як можливість перетво
рюється на дійсність за певних умов,
так і правоздатність перетворюється
на суб’єктивне право через юридичні
факти. Наприклад, кожен громадянин
може мати майно на праві приватної
власності, але для виникнення у кон
кретного громадянина права власності
на певну річ потрібні певні умови
(створення речі, придбання речі шля
хом цивільноправових угод тощо).
Таким чином, як слушно зазначає
М. Стефанчук, набуття конкретних
суб’єктивних прав означає реалізацію
правоздатності [14, 197–200].
Відмінність правоздатності від
суб’єктивного права полягає у тому,
що вона: невіддільна від особистості,
людину не можна позбавити право
здатності, «відібрати» її у неї або обме
жити; не залежить від статі, віку, про
фесії, національності; не передається, її
не можна делегувати іншим; стосовно
суб’єктивного права вона первинна,
висхідна, відіграє роль передумови;
суб’єктивне право конкретне, а право
здатність — категорія абстрактна.
Отже, можна висловити декілька
пропозицій.
Поперше, з появою незалежної ук
раїнської держави, прийняттям Кон
ституції України, ряду законодавчих
актів, ситуація почала змінюватися на
користь зміцнення ролі й авторитету
особи. Конституція України з перших
основних положень проголошує, що
людина, її життя і здоров’я, честь і
гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. Права і свободи
людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності дер
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жави. Держава відповідає перед люди
ною за свою діяльність. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави (ст. 3).
Це означає, що у правовій державі
першочерговим завданням правосуд
дя та інших державних органів має бу
ти захист економічних, соціально
політичних, фізичних, культурних,
природних прав і свобод людини та
громадянина.
Подруге, формування основ демо
кратичної, соціальної, правової держа
ви передбачає вдосконалення норм,
що опосередковують юридичнозна
чимі дії. Слід ще раз підкреслити, що
створені в минулому правові механіз
ми були засобом концентрації влади
державного апарату над людиною.
Держава має забезпечити реальну
(фактичну) гарантованість прав і сво
бод людини та громадянина. Адже
декларативне проголошення прав і
свобод людини не можна розглядати
як гарантії. Зафіксовані в Конституції
України гарантії, на жаль, поки юри
дично виваженими не можна назвати,
як того вимагають стандарти правової
держави.
Потретє, система взаємовідносин
між особою і державою не буде повною
і гармонійною, якщо не надавати зна
чення такому принципу, як виконання
особою конституційних обов’язків та її
відповідальність за порушення закон
них прав інших осіб. Йдеться про на
лежне виконання чинного законодав
ства усіма без винятку суб’єктами пра
ва. У зв’язку з цим вважаємо ненор
мальним явищем, коли обов’язки (пра
ва) людини формуються на консти
туційному рівні, а права (обов’язки)
держави (її органів) — в інших норма
тивних актах або взагалі не кореспон
дують одне одному.
Слід звернути увагу на тезисність і
декларативність сформульованих обо
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в’язків громадян в Основному Законі
держави. Обов’язкам громадян при
свячена найменша кількість статей
(всього чотири — статті 65–68). Немає
сумнівів у тому, що лише детальне
формулювання в конституції обо
в’язків громадян забезпечить рівнова
гу у співвідношенні правоздатності та
суб’єктивними правами, сприятиме
більш ефективному забезпеченню
прав і свобод людини та громадянина.
Правоздатність і суб’єктивне право
особи хоча й виникають одночасно,
проте їх подальша доля залежить від
якості й ефективності чинного законо
давства.
Завершальним може бути висно
вок, згідно з яким дослідження співвід

ношення правоздатності та суб’єктив
ного права фізичної особи під кутом
зору розмежування цих категорій ще
не дає змогу визначити всю специфіку
правової природи цих розмежувань і
потребує додаткового аналізу. Зокре
ма, потребують теоретичного переос
мислення позиції щодо співвідношен
ня суб’єктивного права і правоздат
ності, обсягу та підстав виникнення
цивільної правоздатності, відповід
ності складових суб’єктивного права
міжнародноправовим стандартам у
галузі прав людини. Ця проблема не
може бути поза увагою дослідників
проблем конституційного права.
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В. РОЖОК
провідний спеціаліст
відділу представництва держави
в цивільних справах
Секретаріату Урядового уповноваженого
у справах Європейського суду з прав людини
липня 1997 р. Україна ратифіку
17
вала Конвенцію про захист прав
людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція), яка відповідно до
ч. 1 ст. 9 Конституції України стала ча
стиною національного законодавства
України. Відповідно до ст. 19 Конвен
ції для забезпечення дотримання дер
жавами — учасницями Конвенції взя
тих на себе зобов’язань за Конвенцією
та протоколами до неї створюється
Європейський суд з прав людини
(далі — Суд).
З моменту ратифікації Україною
Конвенції Судом було направлено
Уряду України близько 1 130 справ
для надання Урядом України заува
жень, у 415 з яких було винесено від
повідні рішення щодо суті та 171 ухва
лу щодо неприйнятності справи. Пе
реважна більшість з них стосувалася
скарг заявників за ст. 6 (право на спра
ведливий судовий розгляд) та ст. 13
(ефективні засоби внутрішнього пра
вового захисту) Конвенції, а також

ст. 1 Першого протоколу до Конвенції
(право власності).
У переважній більшості справ, які
стосуються стверджуваних порушень
вказаних вище статей, заявники скар
жаться на невиконання чи тривале ви
конання рішень національних судів,
винесених на їх користь.
Пунктом 1 ст. 6 Конвенції кожному
гарантовано право на звернення до су
ду з позовом стосовно його прав та
обов’язків цивільного характеру.
У справі «Горнсбі проти Греції» Суд за
значив, що виконання рішення, ухва
леного будьяким судом, має розціню
ватися як складова судового розгляду
[1]. Здійснення права на звернення до
суду з позовом стосовно його прав та
обов’язків цивільного характеру було б
ілюзорним, якби внутрішня правова
система допускала, щоб остаточне су
дове рішення, яке має обов’язкову си
лу, не виконувалося б на шкоду однієї
зі сторін. Крім того, невиконання
рішення є втручанням у право на мир
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не володіння майном, гарантоване ст. 1
Першого протоколу до Конвенції.
З іншого боку, виносячи рішення з
констатацією порушення у зв’язку з
невиконанням рішень національних
судів, винесених на користь заявників,
Суд зобов’язує державу виплатити за
явникам суми, присуджені їм за цими
рішеннями, а також відшкодувати не
матеріальну шкоду. Остання полягає у
грошовій компенсації за тривалість
виконання, що призводить до додат
кових збитків Державного бюджету.
Важливим аспектом при визна
ченні Судом своєї позиції щодо трива
лості виконання рішень національних
судів є наявність частки державного
майна у підприємства боржника. А са
ме, коли в ролі боржника виступає
приватне підприємство і рішення не
виконується у зв’язку з нестачею
коштів такого підприємства, держава
не може бути відповідальною за від
сутність у боржника — приватного
підприємства коштів на виконання
рішення. В ухвалі щодо прийнятності
у справі «Агротехсервіс проти Украї
ни» від 19 жовтня 2004 р. Судом було
зазначено, що «боржником є приватне
підприємство, а не держава. Тому
відповідальність держави у цій справі
поширюється лише на дії органів дер
жавної влади в процесі виконання
рішення суду». Аналогічні висновки
були зроблені Судом в ухвалі щодо
прийнятності у справі «Главчева про
ти України» (заява № 26291/02).
Інша справа, коли боржником є
підприємство державної форми влас
ності. Так, Суд зазначив у рішенні у
справі «Вараніца проти України», що
стверджувана відсутність коштів у
підприємства державної форми влас
ності не може виправдовувати затрим
ку виконання рішення суду [2].
Нижче хотіли б виокремити причи
ни тривалого виконання рішень націо
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нальних судів, які приводять до знач
них збитків Державного бюджету, про
які йшла мова вище.
Серед таких причин необхідно за
значити такі: недоліки законодавства;
непередбачення коштів на відповідні
цілі у державному бюджеті; неузгодже
ність дій між державними органами.
Суттєвими прогалинами в націо
нальному законодавстві залишаються
деякі дискримінаційні по відношенню
до осіб, на користь яких виносяться
рішення національних судів, положен
ня законів України «Про введення мо
раторію на примусову реалізацію май
на» та «Про відновлення платоспро
можності боржника або визнання його
банкрутом».
Слід зауважити, що у справі «Пі
вень проти України» Суд констатував
порушення ст. 6 Конвенції та зазначив,
що невиконання судового рішення не
може бути виправданим внаслідок не
доліків законодавства, які унеможлив
люють його виконання [3]. Суд дійшов
висновку щодо відсутності в законо
давстві України нормативної бази
щодо завдань, покладених на органи
виконавчої влади, та констатував по
рушення п. 1 ст. 6 Конвенції [4].
Так, Закон України «Про введення
мораторію на примусову реалізацію
майна» закріплює заборону на реалі
зацію основних фондів виробничого
призначення державних підприємств
та підприємств, де частка держави ста
новить не менше 25 %. Ця заборона у
багатьох випадках фактично унемож
ливлює виконання рішень судів про
стягнення боргів. Крім цього, вказа
ний Закон фактично є дискриміна
ційним щодо кредиторів.
Крім того, протягом дії мораторію
на задоволення вимог кредиторів,
який діє протягом всієї процедури
банкрутства, забороняється проводи
ти стягнення за виконавчими та інши
89
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ми документами. При цьому на прак
тиці процедура банкрутства може роз
тягуватись до 7 років.
Закон України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» значно
впливає на тривалість виконання
рішень судів, оскільки проведення
ліквідаційної процедури або процеду
ри санації може невиправдано затягу
вати виконання судових рішень про
стягнення боргів із цих підприємств.
При цьому державна виконавча служ
ба практично позбавлена можливості
виконати рішення суду, оскільки після
порушення провадження у справі про
банкрутство забезпечити виконання
рішення суду поза межами процедури
банкрутства практично неможливо.
З огляду на постійне збільшення
кількості справ щодо України, що сто
суються невиконання рішень націо
нальних судів, виникає потреба в удо
сконаленні законодавства України для
посилення засобів юридичного захис
ту, якими можуть скористатись грома
дяни України у разі невиконання
рішень, винесних на їх користь, в ро
зумний строк. Зрозуміло, що для
поліпшення ситуації навколо вико
нання рішень національних судів, що
маємо на сьогодні, необхідно внести
відповідні зміни до Закону України
«Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкру
том» та скасувати мораторій на при
мусову реалізацію майна. Крім того,
такі зміни дозволять уникнути знач
них витрат, які несе держава через
виплату з державного бюджету сум
справедливої сатисфакції та судових
витрат за рішеннями Суду у разі кон
статації порушень.
У рішенні в справі «Шмалько проти
України» Суд констатував, що орган
державної влади не має права посила
тися на брак коштів на виправдання
90

неспроможності виконати судове
рішення про виплату боргу [5]. Отже,
невиконання рішення не може бути
виправданим внаслідок відсутності
бюджетних видатків.
Неузгодженість дій між державни
ми органами при виконанні рішень
національних судів полягає у відсут
ності взаємної координації дій дер
жавними органами. Так, у справі «Не
федов проти України» заявник був ви
мушений подавати свій виконавчий
лист до різних органів влади: відділу
державної виконавчої служби Калі
нінського управління юстиції м. До
нецька, відділу державної виконавчої
служби районного управління юс
тиції, відділу державної виконавчої
служби районного суду м. Києва та
Департаменту державної виконавчої
служби Міністерства юстиції України
[6].
З метою підвищення ефективності
діяльності державної виконавчої
служби з виконання рішень судів та
вдосконалення процедури їх примусо
вого виконання Президентом України
було видано Указ № 587/2006 від
27 червня 2006 р., яким було передба
чено створення Національного плану
дій із забезпечення належного вико
нання рішень судів (далі — План). За
Планом було передбачено розроблен
ня та подачу в установленому порядку
ряду законопроектів.
Серед них внесення змін до Закону
України «Про виконавче проваджен
ня», яким передбачено: скасування
інституту добровільного виконання
боржником рішення про стягнення
коштів або скорочення строку для та
кого виконання рішення; обов’язок
боржника утримуватися від вчинення
дій, які унеможливлюють чи усклад
нюють виконання судових рішень;
конкретизацію дискреційних повнова
жень державних виконавців; спрощен
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ня процедури примусового виконання
судових рішень; посилення правового
і соціального захисту, забезпечення
безпеки державних виконавців і
членів їх сімей; внесення змін до КК
України щодо посилення відповідаль
ності за умисне невиконання або пере
шкоджання виконанню судового
рішення, що набрало законної сили.
Крім того, Планом передбачено: по
дання в установленому порядку про
позицій щодо запровадження ме
ханізму застави на рухоме і нерухоме
майно боржника за судовим рішенням
про стягнення грошових коштів; роз
роблення за участю Національного
банку України проекту закону щодо
включення до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців відомостей зокре
ма про відкриті виконавчі проваджен
ня щодо юридичних та фізичних
осіб — боржників тощо.
Планом передбачено розроблення
та подання в установленому порядку

проектів законів про внесення змін до
законодавчих актів з питань банкрут
ства, про визнання таким, що втратив
чинність, Закону України «Про вве
дення мораторію на примусову реалі
зацію майна».
Також важливим моментом у Плані
є передбачення на відповідний рік
коштів на відшкодування шкоди,
завданої фізичним та юридичним
особам органами державної влади, у
випадках, коли стягнення здійснюєть
ся з Державного бюджету України.
Таким чином, з метою запобігання
констатації Судом порушень прав та ос
новоположних свобод людини, необ
хідно привести чинне законодавство у
відповідність до положень Конвенції та
протоколів до неї, вирішити питання
щодо передбачення державою коштів
на погашення заборгованості держав
них підприємств, а також випрацювати
ефективні механізми виконання рішень
судів, де боржником є держава або
підпорядковані їй суб’єкти.
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Щ

е й досі в Україні триває аг
рарна реформа, розпочата
наприкінці 90х років ХХ ст.
як сукупність поступових перетворень
з метою побудови високоефективного
та потужного сільського господарства,
яке спроможне повноцінно та всебічно
задовольнити потреби населення Ук
раїни в продуктах харчування. У таких
умовах значна роль відводиться
здійсненню державного регулювання
сільського господарства в Україні й
особливо — механізмам забезпечення
продовольчої безпеки.
Наукові розробки щодо висвітлен
ня питань реалізації гарантій права на
соціальне забезпечення здійснювали:
Н. Болотіна, Ж. Пустовіт, І. Сирота,
Б. Сташків, але соціальні стандарти в
контексті забезпечення продовольчої
безпеки України не були предметом
проведених зазначеними фахівцями
досліджень. Питанням правового за
безпечення продовольчої безпеки в
Україні приділяли значної уваги у
своїх працях: О. Гойчук, О. Дяченко,
В. Єрмоленко, В. Курило, О. Скидан

та ін. Дослідження змісту державного
управління сільським господарством
показало, що воно все ще здійс
нюється в манері кризового управлін
ня з усунення провалів та директивно
го перерозподілу, що не відповідає ре
аліям сьогодення. Цей спосіб управ
ління можна охарактеризувати як
засіб консервації проблем структурно
го характеру. Тому реальний шлях оз
доровлення сільського господарства
України i головне завдання держави в
цьому напрямі полягає у запрова
дженні раціональної системи його
державної підтримки та у переході до
опосередкованих ринковими механіз
мами методів регулювання агропро
мислового виробництва. Як свідчить
міжнародний досвід, держави з ефек
тивною економікою характеризують
ся тим, що мають розвиненими як
промисловий, так i аграрний сектори.
Розвиток аграрного сектору забезпе
чується політикою державного про
текціонізму. У класичному розумінні
протекціонізм розуміється як держав
на політика, спрямована на заохочен
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ня вітчизняної економіки, її захист від
іноземної конкуренції. Тому система
державного регулювання аграрного
виробництва в умовах ринкового гос
подарювання виконує ряд досить важ
ливих функцій, серед яких основною є
доступність продуктів харчування для
усіх верств населення. Головні завдан
ня держави полягають у створенні
державних запасів продовольства, на
громадженні резервних фондів, орга
нізації систематичного моніторингу за
динамікою ринкових цін та затрат ви
робництва, підтримання на належно
му рівні продовольчого забезпечення
населення.
В. Янчук визначав, що державно
правове регулювання сільського госпо
дарства становить сукупність заходів
щодо визначення системи органів дер
жавного управління, прийняття і на
лежне виконання аграрних законів і
нормативноправових актів про сіль
ське господарство, закріплення кола
повноважень цих органів [1, 190].
О. Погрібний вважає, що державне ре
гулювання сільського господарства має
на меті досягнення максимальної ефек
тивності для задоволення попиту насе
лення на продукти харчування, сиро
вину й продовольство рослинного та
тваринного походження [2, 149].
В. Жушман дотримується позиції, що
державне регулювання сільського гос
подарства — це економічний вплив
держави на виробництво, перероблен
ня і реалізацію сільськогосподарської
продукції, сировини і продовольства, а
також виробничотехнічне обслугову
вання і матеріальнотехнічне забезпе
чення агропромислового виробництва
[3, 20]. Жоден із вказаних фахівців не
визначав поняття державноправового
регулювання забезпечення продоволь
чої безпеки України. Вважаємо, що в
умовах сьогодення державноправове
регулювання забезпечення продоволь
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чої безпеки з урахуванням набуття Ук
раїною членства у СОТ є сукупністю
заходів держави щодо запровадження
загальнонаціональної стратегії продо
вольчого забезпечення населення, при
скорення прийняття законопроекту
«Про продовольчу безпеку», запрова
дження обов’язковості маркування
сільськогосподарської продукції, яка
містить генетично модифіковані орга
нізми (ГМО), визначення державних
органів, які є відповідальними за ство
рення та підтримання державного про
довольчого резерву та поставок про
дукції для споживчих потреб населен
ня. Справедливо визначають фахівці
аграрної науки Г. Бистров та М. Козир,
що необхідність державного регулю
вання зумовлена тим, що держава є
відповідальною щодо забезпечення на
лежних соціальних умов для своїх гро
мадян, забезпечення у достатній кіль
кості продовольством та іншими сіль
ськогосподарськими товарами, а також
створення сприятливих для життя
умов, захисту прав та інтересів не лише
виробників, але й споживачів продо
вольства [4, 115].
В умовах проведення аграрної ре
форми роль держави полягає у забез
печенні необхідних потреб населення
в якісних харчових продуктах, у до
сягненні збалансованого раціону хар
чування населення (білки, жири, вуг
леводи, вітаміни та інші поживні речо
вини). Тому соціальна політика дер
жави передбачає запровадження роз
виненої системи соціальних стан
дартів, гарантій та нормативів, які є
показниками достатнього рівня життя
громадян і визначають спроможність
населення придбати продукти харчу
вання відповідно до фізіологічних
потреб. Законодавчо визначено, що
державний норматив мінімального
споживання — це соціально прийнят
ний рівень споживання продуктів хар
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чування, непродовольчих товарів та
послуг, керуючись соціальними або
фізіологічними потребами, а державні
соціальні гарантії — встановлені зако
нами мінімальні розміри оплати праці,
доходів громадян, пенсійного забезпе
чення, соціальної допомоги, розміри
інших видів соціальних виплат, які за
безпечують рівень життя не нижчий
від прожиткового мінімуму [5]. В Ук
раїні до основних державних соціаль
них стандартів з позиції забезпечення
продовольчої безпеки належать:
індекс споживчих цін, прожитковий
мінімум та рівень забезпечення про
житкового мінімуму (гарантований
мінімум).
Споживчий кошик для населення,
що законодавчо визначається як
індекс споживчих цін, становить по
казник, що характеризує динаміку за
гального рівня цін на товари та послу
ги, які купує населення для невироб
ничого споживання [6]. Індекс спо
живчих цін є показником зміни вар
тості фіксованого набору споживчих
товарів та послуг у поточному періоді
до його вартості у базисному періоді.
Індекс споживчих цін є найваж
ливішим показником, який характе
ризує інфляційні процеси в економіці
країни і використовується для
вирішення багатьох питань державної
політики, аналізу і прогнозу цінових
процесів в економіці, перегляду розмі
рів грошових доходів та мінімальних
соціальних гарантій населення. Дер
жава шляхом прийняття відповідних
законодавчих актів визначає розмір
соціальних виплат для різних кате
горій населення, адже законодавець не
враховує фактор наявності регіональ
них відмінностей у споживанні про
дуктів харчування (середній показник
на душу населення) та фактор коли
вання вартості окремих продуктів у
різних регіонах України. Згідно з нор
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мами Всесвітньої організації охорони
здоров’я, людині необхідно споживати
не менше 2 800 Ккал на добу. Держав
на аграрна політика має передбачати
розробку та реалізацію програм про
довольчого забезпечення країни та су
часний стан продовольчої безпеки ви
магає виділення її у рамках еко
номічної політики держави як са
мостійної проблеми, вирішення якої
передбачає розроблення стратегії роз
витку системи продовольчої безпеки
та її параметрів. Стратегія національ
ної продовольчої безпеки має охоплю
вати питання нарощування обсягів
виробництва продовольства, підви
щення якості та конкурентоспромож
ності продуктів харчування і сільсько
господарської продукції, сталий
соціальний розвиток села, підвищення
рівня життя населення. Продовольча
безпека держави є механізмом
стабільного та безперебійного забезпе
чення населення продуктами харчу
вання за рахунок обсягів внутрішнього
виробництва, є структурним елемен
том системи побудови нормального та
повноцінного харчування, тому ре
алізація державної аграрної політики в
сучасних умовах є одним із пріоритет
них напрямів економічного розвитку
українського суспільства. Негативним
аспектом аграрної політики в Україні
все ще й досі залишається невизна
ченість стратегії ринкових перетво
рень, внаслідок чого сільське господар
ство й надалі залишається найменш
реформованим сектором економіки, а
проведення аграрної реформи затягну
лося на невизначений час.
Постанова Кабінету Міністрів Ук
раїни «Про затвердження наборів про
дуктів харчування, наборів непродо
вольчих товарів та наборів послуг для
основних соціальних і демографічних
груп населення» від 14 квітня 2000 р.
№ 656 регламентує набір продуктів
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харчування для таких категорій насе
лення: діти, працездатне населення та
пенсіонери. Поживний склад серед
ньодобових наборів продуктів харчу
вання для дітей у 2000 р. було розра
ховано залежно від вікової групи: для
дітей від 7 до 10 років — 2 400 Ккал,
від 11–13 років — 2 675 Ккал, від
14–17 — 2 925 Ккал. Щоденна норма
споживання продуктів харчування
для працездатного населення визначе
на у розмірі 2 790 Ккал. Відповідно до
законодавства показники наборів про
дуктів харчування повинні перегляда
тися кожні 5 років, адже зазначені дані
ще й досі діють з 2000 р. і протягом ос
танніх восьми років не змінювалися.
Закон України «Про мінімальний
споживчий бюджет» 1991 р. [7] визна
чає склад мінімального споживчого
бюджету, який становить набір продо
вольчих і непродовольчих товарів та
послуг у натуральному і вартісному ви
раженні, що забезпечує задоволення
основних фізіологічних і соціально
культурних потреб людини. Мінімаль
ний споживчий бюджет формується
нормативним методом на основі систе
ми споживчих кошиків. До споживчих
кошиків належать науково обґрунто
вані, збалансовані за потребою стан
дартні набори товарів і послуг, основані
на мінімальних нормах і нормативах
споживання, що розробляються науко
вими установами та організаціями
відповідного профілю. При цьому на
бори продуктів харчування для дітей
віком до 18 років формуються на ос
нові рекомендованих для відповідного
віку раціональних норм. Мінімальний
споживчий бюджет розробляється для
основних соціальнодемографічних
груп у середньому на душу населення
та на одного члена сім’ї різного складу.
Зазначимо, що натуральноречова
структура мінімального споживчого
бюджету формується із споживчих ко
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шиків за такими основними статтями
видатків людини або сім’ї на такі про
дукти харчування: м’ясо і м’ясопродук
ти, молоко і молокопродукти, масло
тваринне, яйця, риба і рибопродукти,
картопля, овочі й баштанні культури,
фрукти та ягоди, хліб і хлібопродукти,
олія та маргарин, цукор і кондитерські
вироби.
Споживчий кошик для бідного на
селення — мінімальний набір товарів
та послуг, при цьому вартість мінімаль
ного споживчого кошика розрахо
вується, керуючись реальною вартістю
продуктового кошика та його питомої
ваги у складі сукупних витрат бідного
населення країни. Методика комплекс
ної оцінки бідності, схвалена спільним
наказом Міністерства праці та соціаль
ної політики, Міністерства фінансів та
Міністерства економіки, Державного
комітету статистики України від
5 квітня 2002 р. № 171 визначає, що
аналіз бідності на рівні регіону перед
бачає розрахунок таких показників: ме
жа бідності для регіону розрахована,
керуючись рівнем регіональних цін;
рівень бідності в регіоні; глибина
бідності в регіоні. Також на сучасному
етапі застосування показника витрат, а
не доходів, є більш доцільним. Це зу
мовлено поширеністю незареєстрова
ної діяльності, внаслідок чого доходи
не віддзеркалюють фактичного рівня
життя переважної більшості населен
ня. Тому вартісне значення межі
бідності є основою для віднесення на
селення до категорії бідних.
Законодавством України визначе
но, що прожитковий мінімум — вар
тісна величина достатнього для забез
печення нормального функціонуван
ня організму людини, збереження
його здоров’я набору продуктів харчу
вання, а також мінімального набору
непродовольчих товарів та мінімаль
ного набору послуг, необхідних для за
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доволення основних соціальних і
культурних потреб особистості [8].
Обсяг прожиткового мінімуму міс
тить два елементи — фізіологічний та
соціальний. Фізіологічний мінімум —
це вартісне вираження матеріальних
цінностей, конче необхідних для її
існування. У світовій практиці він ста
новить 85–87 % загального прожитко
вого мінімуму, а решта припадає на
соціальну частину — певний набір ду
ховних цінностей мінімально прийня
того рівня життя. Ю. Прудов визна
чає, посилаючись на зарубіжний
досвід, поняття соціального мінімуму,
який є соціальнопсихологічним стан
дартом, що відповідає уявленням
більшої частини населення про гідний
рівень споживання [9, 115]. В Україні
прожитковий мінімум визначається
нормативним методом у розрахунку
на місяць на одну особу. Крім того,
прожитковий мінімум визначається
диференційовано залежно від віково
го критерію або ж залежно від соціаль
ної та демографічної групи особи: для
дітей віком до 6 років, для дітей віком
від 6 до 18 років, для працездатних
осіб, для осіб, які втратили працездат
ність. Такий поділ зумовлений особ
ливостями людського організму, у йо
го потребах залежно від віку, стану, ак
тивності.
Прожитковий мінімум як держав
ний соціальний стандарт застосо
вується: для загальної оцінки рівня
життя в Україні, що є основою для ре
алізації соціальної політики та розроб
лення окремих державних соціальних
програм; встановлення розмірів
мінімальної заробітної плати та міні
мальної пенсії за віком; визначення
розмірів соціальної допомоги, допомо
ги сім’ям з дітьми, допомоги по без
робіттю, а також стипендій та інших
соціальних виплат, керуючись вимога
ми Конституції України та чинного за
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конодавства України; встановлення
величини неоподаткованого мінімуму
доходів громадян; формування Дер
жавного бюджету України та місцевих
бюджетів.
Спільним наказом Міністерства
праці та соціальної політики, Міні
стерства економіки та Державного
комітету статистики України «Про за
твердження Методики визначення
прожиткового мінімуму на одну особу
та для осіб, які відносяться до основ
них соціальних і демографічних груп
населення» від 12 червня 2000 р.
№ 347 визначається єдиний порядок
розрахунку прожиткового мінімуму
на місяць на одну особу. Для визна
чення вартісних величин набору про
дуктів харчування, набору непродо
вольчих товарів та набору послуг ви
користовуються середні споживчі
ціни, які щомісячно розраховуються
Державним комітетом статистики Ук
раїни. Вартість набору продуктів хар
чування в розрахунку на рік для однієї
особи кожної окремої соціальнодемо
графічної групи населення визна
чається як сума вартостей споживан
ня кожного продукту, включеного до
набору продуктів харчування відпо
відної групи населення. Вартість спо
живання кожного продукту харчуван
ня визначається шляхом множення
норми його споживання на ціну. Для
здійснення розрахунку прожиткового
мінімуму запроваджені показники
статевовікової структури населення
України, що містить: дітей віком до
6 років, дітей віком від 6 до 18 років,
працездатних осіб та осіб, які втрати
ли працездатність.
Стаття 58 Закону України «Про
Державний бюджет на 2008 рік» визна
чає показники прожиткового мінімуму
на одну особу на 2008 р., при цьому
розміри прожиткового мінімуму збіль
шуються кожні три місяці. Так, розмір
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прожиткового мінімуму для працездат
них осіб на 2008 р. становить:
з 1 січня — 633 грн, з 1 квітня — 647 грн,
з 1 жовтня — 669 грн на одну особу. Для
порівняння, ці самі показники у 2007 р.
відповідно до ст. 62 Закону України
«Про Державний бюджет на 2007 рік»
становили: з 1 січня — 525 грн, з
1 квітня — 561 грн, з 1 жовтня —
568 грн. Отже, на жаль, спостерігається
тенденція до інфляційних процесів, які
регламентовані державою в основному
фінансовому законі, а розміри показ
ників прожиткового мінімуму є занад
то мізерними.
Законодавством України, крім по
казників прожиткового мінімуму,
визначено поняття гарантованого міні
муму, що є суспільноекономічною мо
деллю, згідно з якою держава здійснює
підтримку малозабезпечених грома
дян. Відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу ма
лозабезпеченим сім’ям» від 1 червня
2000 р. визначені показники рівня за
безпечення прожиткового мінімуму,
який називається гарантований міні
мум. Так, у 2008 р. рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований
мінімум) для призначення допомоги
встановлюється для працездатних осіб
у сумі 133 грн, непрацездатних осіб —
187,5 грн, інвалідів — 200 грн на місяць.
З огляду на це, держава має здійснюва
ти реалізацію соціальної політики, зок
рема виконувати показники прожитко
вого та гарантованого мінімумів щодо
підтримання малозабезпеченого насе
лення країни, з метою попередження
голоду, своєчасного та безперебійного
постачання продуктів харчування для
задоволення споживчих потреб грома
дян. Формування набору продуктів
харчування належить до компетенції
Кабінету Міністрів України з метою за
безпечення потреб дитини повноцін
ним харчуванням для розвитку орга
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нізму, задоволення організму працю
ючої особи у відтворенні працездат
ності, збереження працездатності для
безробітних громадян, відновлення у
необхідних випадках працездатності
для особи, яка її втратила; підтримання
повноцінного функціонування орга
нізму людей похилого віку. Адже
запропоновані показники не відобра
жають реальні потреби малозабезпече
ного населення ні у збалансованому
харчуванні, ні у мінімальних спожив
чих потребах. Б. Сташків вказує, що на
основі Закону України «Про Держав
ний бюджет на відповідний рік» визна
чається
механізм
фінансування
соціальних витрат на наступний рік
[10, 21], тому вважаємо за необхідне пе
редбачити у Державному бюджеті на
2009 р. збільшення розмірів прожитко
вого та гарантованого мінімумів з ме
тою державної підтримки, насамперед,
малозабезпеченого населення України.
Отже, держава у процесі проведення
аграрної реформи бере на себе обов’я
зок щодо фінансової підтримки мало
забезпеченого населення України,
адже, враховуючи розмір інфляції в Ук
раїні та її наслідки, що передбачають
постійне зростання цін на продукти
харчування, показники гарантованого
мінімуму виглядають лише як часткова
допомога. Завданням державноправо
вого регулювання забезпечення продо
вольчої безпеки має стати підвищення
відповідальності державних органів,
які формують та реалізують соціальну
політику, запровадження державних
соціальних стандартів та гарантій, ви
конання яких надавало б можливість
малозабезпеченим громадянам одер
жувати повноцінне та раціональне хар
чування, а сільське господарство було б
спроможним всебічно задовольняти
потреби населення якісними продукта
ми харчування.
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Д

ля юридичної науки в її сьогод
нішньому вимірі принцип вер
ховенства права не є terra incog
nito для науковців. З точки зору біль
шості принцип верховенства права
насамперед полягає у дотриманні держа
вою прав і свобод людини та громадяни
на, які становлять межу, є рубіконом, що
не може переступити влада з тим, щоб не
перетворитися на деспотію [1].
Погоджуючись у цілому з такою
думкою, слід звернути увагу на те, що
проголошення мети забезпечення
прав людини і громадянина як прин
ципу діяльності держави, не могло за
побігти в сучасній Україні неправово
му перерозподілу власності, масовому
порушенню прав особи, про що
свідчать численні звернення громадян
країни до Європейського суду у
Страсбурзі, ні іншим фактам сваволі
держави стосовно своїх громадян.
Отже, зазначений принцип не є доско
налим: або з точки зору його неповно
ти, або відсутності механізмів чи
гарантій реалізації, або таким, що роз
рахований на іншу історичну ситу
ацію, інший стан суспільства. Спро
буємо розібратися в цій суперечності.
З нашої точки зору, принцип верхо
венства права потребує свого допов
нення поряд із зазначеним вище кри
терієм — дотримання природних прав
громадян — новими складовими. Та
кими, наприклад, як визнання служ

бової ролі держави у досягненні
суспільством своїх цілей, інакше ка
жучи — підпорядкування держави
суспільству, де головною метою дер
жави виступає служіння суспільству, а
не навпаки.
У зв’язку з цим повинні бути
змінені акценти в ідеї розбудови
держави, якою послуговувалися як
політики на початку 90х, так і сучасні
українські політики. Зазначена ідео
логія призвела до депопуляції україн
ського суспільства — з 51 мільйона на
селення УРСР у 1990 р. населення су
часної України зменшилось до
46 мільйонів. Хто буде відповідати за
це? На жаль, питання риторичне.
Окрім політиківідеалістів, нега
тивну роль у цьому зіграли й окремі
науковці, в тому числі юристина
уковці, які свідомо чи несвідомо спри
яли створенню нових ідеологем, що
знову, як і за радянських часів, дефор
мувало громадянську свідомість на
користь державного Молоху. У зв’язку
з цим необхідно навести влучне, до
шкульне, але справедливе зауваження
В. Бачиніна, який засвідчив, що дис
функціональною стала юриспруден
ція, яка стала на шлях вітрильного
лавірування. Зберігши мову та зовніш
ні ознаки теорії права, вона засобом
розмаїтих софізмів підмінила право
легізмом і в результаті перетворилася
на теорію неправа [2, 174].
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Проте абсолютизація ідеї розбудо
ви держави на шкоду теорії формуван
ня громадянського суспільства при
зводить до деструктивного перерод
ження суспільного організму, де дер
жава з службового інструменту
суспільства перетворюється на його
господаря, який в особі колективного
утворення — державної бюрократії,
усвідомлюючи спільний корпоратив
ний інтерес, з влади робить високо
рентабельний бізнес. І дійсно, тільки
для політиківромантиків не було оче
видним, що гасло розбудови держави
автоматично призведе до непра
вомірного посилення ваги державного
апарату, який, як відомо, насамперед
опікується власними інтересами. За
відсутності природного контролера —
розвиненого громадянського суспіль
ства останній вийшов зпід підпоряд
кування суспільства і почав працюва
ти на задоволення власних потреб —
незаконного збагачення за рахунок
використання адмінресурсу і набли
ження до фінансів та інших активів
держави.
Для протидії цьому в сучасній ук
раїнській державі, як зазначалося, не
має природного запобіжника — розви
неного громадянського суспільства.
Існуючі правові механізми протидії
використання влади всупереч інтере
сам суспільства, такі, наприклад, як
поділ влади, які в свій час розглядали
ся багатьма відомими вченими та
політиками (Дж. Локком, Ш. Мон
теск’є, Т. Джефферсоном, А. Гамільто
ном та ін.) як противага монополізації
влади і зловживання нею, на жаль, не
спрацьовують у сучасних умовах Ук
раїни та інших пострадянських держа
вах. Всі гілки влади — законодавча, ви
конавча, судова — усвідомили спіль
ний інтерес, який став для них загаль
ним — незаконне збагачення — та ста
ли єдиною корпорацією із задоволення
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власних економічних потреб за раху
нок всього суспільства та його грома
дян.
Тому на порядку денному, з нашої
точки зору, — актуальне питання щодо
створення нових інституційних ме
ханізмів контролю за владою з боку
суспільства. Йдеться, зокрема, про
здійснення постійного контролю за
діями державних чиновників, у тому
числі вищого рангу — Президента, де
путатів Верховної Ради не раз на п’ять
років, — коли їх обирають і таким
чином дають оцінку зробленому, — а
проведення кожного року опитування
населення, яке їх висунуло, на пред
мет відповідності займаній посаді.
Якщо оцінка того чи іншого політика
буде незадовільною, останній повинен
піти у відставку, а у випадку встанов
лення фактів зловживання владою —
притягатися до відповідальності.
У науці вже висловлювалися думки
щодо встановлення конституційної
відповідальності вищих посадових
осіб держави [3, 4].
Аналогічні механізми з певними
особливостями можна застосовувати і
до судової гілки влади. Наприклад,
збір громадськими організаціями (на
самперед — професійними об’єднан
нями адвокатів та юристів) інформації
про найбільш одіозні судові справи з
наступною оцінкою дій конкретних
суддів незалежними юристами (теоре
тиками та практиками) та подальши
ми відповідними організаційними
наслідками з боку компетентних дер
жавних структур.
Таким чином, принцип верховенст
ва права буде доповнюватися двома
новими складовими: підпорядкування
держави суспільству, що означатиме
розуміння держави як службового
інструменту суспільства з досягнення
ним своїх цілей, тобто визначення
пріоритету суспільства перед держа
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вою та здійснення контролю за діяль
ністю влади на постійній основі.
Процес моніторингу дій влади
може здійснюватися також на інших
засадах, організаційних зокрема.
Наприклад, можливе створення все
української громадської організації,
яка від імені суспільства буде контро
лювати владу на постійній основі.
Інакше кажучи, йдеться про створен
ня паралельної до органів держави
громадської структури, яка від імені
суспільства буде укладати з посадов
цямикерівниками контракт на здійс
нення владних повноважень та здійс
нювати контроль за його дотриман
ням. Додаткові бюджетні фінансові
витрати, які виникнуть у зв’язку з
цим, з нашої точки зору, будуть наба
гато меншими, ніж фінансові втрати,
яких зазнає сучасна українська держа
ва від корупції своїх посадовців.
Отже, принцип верховенства права,
який є синонімом забезпечення прав
громадян, має бути доповнений пра
вом громадян на чесну та прозору вла
ду аж до права на її повалення у випад
ку зловживання влади своїми повно
важеннями, що, до речі, опосередкова
но передбачено Загальною декла
рацією прав людини і громадянина [4,
430].
Окрім реалізації зазначеного вище
принципу, запропонований механізм
буде також слугувати втіленню в жит
тя й іншого правового принципу — на
родного суверенітету, який «завдяки»
зусиллям депутатів Верховної Ради
України зазнав певного вихолощення
в чинному законодавстві.
Із зазначеного вище, з нашої точки зо
ру, закономірно випливає висновок про
існуючу тотальну безвідповідальність
влади перед суспільством. Отже, відпо
відальність держави перед громадянами
за порушення їх прав є наступною скла
довою принципу верховенства права.
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Безвідповідальність держави перед
суспільством розкривається в трьох
аспектах її діяльності: нормотворчій,
правозастосовній та правоохоронній.
Прорахунки в нормотворчій діяль
ності виявляються в прийнятті компе
тентними органами держави дефект
них як точки зору змісту, так і форми,
законодавчих актів. У першому випад
ку йдеться про неправові закони та
підзаконні акти, тобто ті, які порушу
ють правові принципи, в другому —
про недоліки законодавчої техніки,
коли з’являються нормативноправові
акти, приписи яких важко реалізувати
на практиці з причини їх суперечнос
тей, наявних у них прогалин.
Як приклад, що ілюструє перший
випадок, можна назвати Закон Украї
ни «Про всеукраїнський та місцеві ре
ферендуми». З нашої точки зору цей
Закон неправомірно обмежує повно
важення народу на безпосереднє уп
равління власними справами, заборо
няючи йому висловлюватися з приво
ду обрання на посади державних чи
новників. Правопорушуючими можна
назвати також всі нормативноправові
акти, які не встановлюють рівної
відповідальності держави та громадя
нина в різних правовідносинах, що
існують між ними. Так, наприклад,
бухгалтер будьякого підприємства
повинен сплатити штраф за порушен
ня термінів здавання звітності, між
тим як співробітник податкової за не
своєчасне прийняття такого звіту, чи
нення перешкод у своєчасній його по
дачі штучними зауваженнями або
інше недобросовісне виконання ним
своїх функцій ніякої — рівнозначної з
бухгалтером підприємства — відпо
відальності не несе.
Як приклад, що підтверджує дру
гий випадок, слід навести різний по
рядок реєстрації представництв нере
зидентів в Україні. Так, відповідно до
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Закону України «Про зовнішньоеко
номічну діяльність» представництва
компаній нерезидентів реєструються
центральним органом виконавчої вла
ди з питань економічної політики, тоб
то Міністерством економіки (ст. 5) [5,
618]. Закон України «Про оподатку
вання прибутку підприємств» перед
бачає інший порядок — реєстрацію че
рез органи податкової адміністрації
(ст. 22) [6, 541]. Зрозуміло, що такі су
перечності не сприяють суб’єктам гос
подарювання в реалізації їх госпо
дарської компетенції, а також природ
ним правам громадян на приватну
власність в організаційному аспекті.
Тим паче, що порушуються права іно
земців, а це шкодить євроінтег
раційним прагненням України. Між
тим, існує недвозначне рішення Євро
пейського суду з прав людини, де за
значається, що норма (закону. — Авт.)
не може вважатися законом, якщо во
на не сформульована з достатньою
чіткістю, яка дозволяє громадянинові
регулювати свою поведінку [7, 19].
У свою чергу дефектний норматив
ноправовий акт призводить до непра
вомірного розширення розсуду дер
жавних чиновників при прийнятті
індивідуальноправових рішень на йо
го виконання. Використовуючи наве
дений приклад, можна лише припус
тити, як саме державний службовець
має можливість використати зазначе
ну невизначеність законодавчих актів
вищої юридичної сили — законів при
реєстрації представництв нерези
дентів.
Таким чином, принцип верховенст
ва права у правотворчій діяльності по
винен бути доповнений такими еле
ментами: закони та підзаконні норма
тивноправові акти мають відповідати
об’єктивному праву, необхідними вла
стивостями якого є принципи рівності
сторін договору (зокрема, держави та
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громадянина), необхідності виконан
ня договорів належним чином, про
порційної відповідальності за їх неви
конання (як з боку держави, так і гро
мадянина), заборони зловживання
правом.
Окрім цих вимог до змісту законо
давчих актів, правовими слід вважати і
такі формальні критерії відповідності
законодавства правовим принципам.
Серед останніх, зокрема, умови
чіткості, простоти та несуперечливості
текстів законів та підзаконних актів,
відсутність в них прогалин, множин
ності юридичних актів з одного
предмета регулювання, що передбачає
проведення періодичної системати
зації законодавства компетентними
суб’єктами нормотворчості, певна
стабільність законодавства. І, дійсно, з
огляду на вимогу стабільності законо
давства важко назвати правовими, на
приклад, такі закони України, як Закон
«Про оподаткування прибутку під
приємств» [8] та Закон «Про податок
на додану вартість» [9], які з дня прий
няття (1994 р. та 1997 р. відповідно) за
знали (117! та 129!) разових змін, тоб
то в середньому по 10 правок на рік.
Недоліки у правотворчій діяль
ності, тобто порушення принципу вер
ховенства права у цій сфері ведуть до
порушення принципу верховенства
права у правозастосовній сфері.
Складовими останнього, як зазна
чалося, мають виступати такі: фікса
ція принципу підпорядкування дер
жави суспільству, виконання щодо
нього обслуговуючих функцій, держа
ва — слуга суспільства, а держслуж
бовці — наймані працівники. Із зазна
ченого випливає рівність сторін у зо
бов’язаннях, де сторонами виступає
громадянин та орган держави, а отже,
їх рівна відповідальність за неналежне
виконання своїх обов’язків. У прикла
ді, про який йшлося вище — взаємо
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відносин працівника податкової ін
спекції та бухгалтера підприємства —
це означатиме, що у випадку порушен
ня прав суб’єкта підприємницької
діяльності податкова інспекція відпо
відно до принципу рівності сторін по
винна буде відшкодувати йому витра
ти часу (у грошовому еквіваленті) у
розмірі, який є аналогічним розміру
штрафу, що повинен сплатити під
приємець за несвоєчасне подання
звітності. В умовах відсутності реаль
ної відповідальності влади, яка за ра
дянських часів певним чином підтри
мувалася однопартійною комуністич
ною системою, зазначений механізм
буде сприяти посиленню гарантій прав
громадян на здійснення підприєм
ницької діяльності.
Другою складовою принципу вер
ховенства права у правозастосовній
діяльності буде виступати, з нашої
точки зору, її процесуальний супровід,
інакше кажучи, — розробка та ре
алізація приписів процесуального
(процедурного) кодексу за аналогією з
цивільнопроцесуальним або криміна
льнопроцесуальним кодексом. У лі
тературі вже висловлювалися думки
щодо негайного прийняття Адміні
стративнопроцедурного кодексу Ук
раїни, який нині перебуває на розгляді
парламенту [10, 269].
Як відомо, виконавчі органи влади
здійснюють управління підвідомчою
сферою не тільки шляхом прийняття
індивідуальноправових актів. Їм вла
стива і підзаконна нормотворчість,
тобто прийняття підзаконних норма
тивноправових актів на виконання
норм закону. Недоліки такої практики
добре відомі — це насамперед супереч
ності постанов уряду, інструкцій та
положень міністерств та відомств при
писам законів, що часто є наслідком
неправомірного довільного розширен
ня нормотворчої компетенції зазначе
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них органів, фактична підміна право
творчої юрисдикції парламенту. Не
зважаючи на увагу до цієї проблеми
юридичної науки, громадськості, пер
манентних організаційних заходів з
боку держави, зазначена проблема за
лишається невирішеною й до цього ча
су [11, 4–8].
Так, зокрема, створення державного
контролю за законністю відомчих нор
мативноправових актів шляхом їх
реєстрації Міністерством юстиції Ук
раїни не виявилося достатньо ефектив
ним. Існує чимало прикладів, коли під
законні акти міністерств та відомств
пройшли реєстрацію у Міністерстві юс
тиції, але фактично містили приписи,
що неправомірно змінювали (конкре
тизували, доповняли) норми законів.
Незважаючи на суттєві проблеми
реалізації принципу верховенства
права у правотворчій та правозасто
совній сфері діяльності сучасної ук
раїнської держави, які пов’язані як з
суб’єктивними, так і об’єктивними
чинниками, «рекордсменом» правопо
рушуючої практики нині виступає су
дова гілка влади.
За задумом ідеологів поділу влад
Дж. Локка та Ш. Монтеск’є людина,
об’єднуючись з іншими в державний
союз, створює закон, якому повинні
підкорятися як державні органи, так і
громадяни, а призначення суду висту
пати арбітром між державою і грома
дянином та між самими громадянами
у випадку наявності конфліктів між
ними [12, 225–234]. З часом — з роз
витком науки та політикоправової
думки, погляд на роль суду поступово
змінився і останній почав розглядати
ся як інституція, створена, насампе
ред, для захисту природних прав гро
мадян. А. Лінкольн з цього приводу
зазначав, що уряд має такий самий
обов’язок гарантувати справедливе
правосуддя супроти себе на користь
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своїх громадян, як і забезпечувати
правосуддя між приватними особами
[13, 147]. На думку голови Європей
ського суду з прав людини Л. Вільдга
бера в основі верховенства права ле
жить незалежна судова влада, захище
на від усякого роду втручань [14, 35].
Таким чином, принцип верховенст
ва права стосовно правоохоронної
діяльності держави насамперед роз
глядається як керівний засіб (ідео
логічна настанова) здійснення захисту
природних прав громадян через судо
ву процедуру.
На жаль, реалізація зазначеного
принципу у сучасній судовій практиці
України набула квазізаконних форм,
фактично перетворившись в інстру
мент перерозподілу власності та задо
волення власних економічних інте
ресів окремих суддів, тобто суд із засо
бу здійснення правосуддя став меха
нізмом продукування неправа, набув
рис своєї протилежності — сваволі. І
саме небезпечним у цій ситуації є те,
що все це відбувається під маскою за
хисту інтересів осіб, які звернулись до
суду за захистом своїх прав. Інакше
кажучи, люди (у термінах авторів ідеї
поділу влад), які в свій час об’єднали
ся в державний союз з метою усунення
сваволі, що існувала у природному
стані, знову стикнулися з її проявами,
але вже у державноорганізованому
суспільстві.
Таким чином, судова гілка влади в
Україні при здійсненні правосуддя не
в повному обсязі забезпечує реаліза
цію принципу верховенства права у
своїй діяльності. І це стосується всіх
видів судів — від Конституційного су
ду країни до судів загальної юрис
дикції, у тому числі спеціалізованих
судів. Хоча заради справедливості слід
сказати, що Конституційного Суду це
стосується менше всього, тому що в
більшості випадків він намагається у
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своїх рішеннях відстоювати ідеали
права. Стосовно діяльності інших
видів судів, можна сказати, що вони
частогусто «грішать» прийняттям не
правосудних рішень.
Це серйозна проблема і навіть вик
лик громадянському суспільству, яке
фактом існуванням подібних прикла
дів, розписується у власній слабкості.
З’являється закономірне запитання —
завдяки чому можливі такі факти?
Як вбачається з ідей теоретиків та
перших практиків реалізації принци
пу верховенства права у правоохо
ронній сфері, судова гілка влади, щоб
ефективно захищати інтереси грома
дян, має бути незалежною від двох
інших гілок влади, що досягається,
зокрема, призначенням на посади
суддів високоморальних людей з
постійний терміном перебування на
посаді, а також розмір їх грошового ут
римання повинен бути точно визначе
ний законом [15, 110]. Як відомо, за
значені гарантії незалежності суддів
ського корпусу в Україні певним
чином реалізовані у чинному законо
давстві. Так, відповідно до ст. 128 Кон
ституції України судді призначаються
на посаду Президентом України
спочатку на п’ять років, а потім обира
ються Верховною Радою України без
строково, в порядку, встановленому за
конами України «Про судоустрій»,
«Про порядок обрання на посаду та
звільнення з посади професійного судді
Верховною Радою України». У цих за
конах та Законі України «Про статус
суддів» також передбачені умови неза
лежності судді, включаючи заходи його
правового захисту, матеріального та
соціального забезпечення.
На жаль, вказані гарантії незалеж
ності суддів не виявились ефективни
ми запобіжниками корумпованості су
дової системи України. З нашої точки
зору, цьому сприяли такі чинники.
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Поперше, донині не реалізована в
повному обсязі ст. 124 Конституції
України щодо безпосередньої участі
народу у здійсненні правосуддя через
присяжних. Внаслідок цього суспіль
ство є відстороненим від будьякого
контролю за діями судової влади. По
друге, відсутні критерії, за якими мож
на визначити професійний рівень
суддів, і які б могли бути підставами
звільнення їх з посади у випадку не
компетентних дій. І дійсно, інфор
мація про кількість скасованих в апе
ляційній та касаційних інстанціях
справ кожного судді, не є відомою гро
мадськості. Потретє, від участі в роз
гляді питань призначення на посаду
професійного судді усунені про
фесійні кола адвокатів та інших прак
тикуючих юристів, які б могли за
побігти отримання посад професійних
суддів особами, що порушували під
час судочинства присягу судді й вино
сили неправосудні рішення. Наприк
лад, подібні функції у США виконує
Американська спілка адвокатів (АВА)
[16, 149]. Почетверте, з нашої точки
зору, суддів треба призначати (обира
ти) не Президентом та Верховною Ра
дою, а громадянами, громадою, на те
риторії якої здійснює судочинство той
чи інший суддя. Принаймні, це прави
ло можна поширити на судів місцевих
судів, оскільки первинний відбір за
професійними та людськими якостя
ми логічно робити саме на цьому етапі
суддівської кар’єри.
Таким чином, принцип верховенства
права у судочинстві має бути доповне
ний новими елементами: виборність
суддів громадянами, затвердження їх на
посади професійних суддів з урахуван
ням думки адвокатських та інших юри
дичних об’єднань, встановлення про
фесійної компетентності суддів через
кількісну оцінку справ, що скасовані
вищестоящими судовими інстанціями.
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Підсумовуючи сказане з приводу
проблем реалізації принципу верхо
венства права в України, можна сказа
ти, що він потребує сучасної модер
нізації за рахунок розширення його
складових та впровадження нових
механізмів реалізації, про що йшлося
вище.
Водночас, оцінюючи недоліки, по
в’язані з впровадженням зазначеного
принципу в діяльності органів держа
ви, слід вказати на причини, які спри
яли цьому. З нашої точки зору, серед
останніх такі: не можна давати грома
дянам свободи більше, ніж вони з при
родних причин (відсутність відповід
ного політичного, господарського
досвіду, психологічна готовність жити
в ринкових умовах і відповідати за
благополуччя власної родини) можуть
реалізувати на практиці. І дійсно, існу
ють природні обмеження в наданні
повної дієздатності особі, пов’язані з її
віком, відсутністю життєвого досвіду,
необхідного рівня освіти — і це ви
знається будьякими суспільствами,
культурами нормальним явищем, на
правленим на збереження фізичного
та психологічного здоров’я людини.
Чому ж стосовно цілих суспільств
вважається можливим впровадження
того ступеня свободи, яке воно
неспроможне з об’єктивних причин
використати собі на користь?
Відповіддю на це запитання, з на
шої точки зору, повинно бути правило,
яким забороняється введення еко
номічних, політичних, правових форм
життя, яке не відповідає рівню свідо
мості, економічної та політичної спро
можності громадян. Тобто слід під
твердити відому тезу марксизму, що
право не може бути вище, ніж куль
турний розвиток суспільства [17, 520].
Таким чином, можемо констатува
ти, що демократія як форма здійснен
ня державної влади з притаманним їй
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принципом верховенства права не є
прийнятною для країн, де відсутня
ринкова економіка та приватна влас
ність не є результатом трудової діяль
ності індивідів, тобто де відсутнє гро
мадянське суспільство. А тому впро
вадження демократії в таких країнах
закономірно призводить до неправо
вого перерозподілу власності, різкої
поляризації суспільства за економіч
ним статусом, масової (в окремі періо
ди — тотальної) корумпованості дер
жавного апарату, появи бідності, втра
ти духовної перспективи.
Екстраполюючи зазначений висно
вок на ґрунт України і враховуючи те,
що Україна вже 19 років рухається

шляхом ринкових перетворень з огля
ду на досвід реалізації принципу вер
ховенства права на її теренах, логіч
ним водночас буде умовивід, що його
подальше впровадження в правову
систему країни слід поєднувати з
одночасним залученням додаткових
механізмів контролю суспільства за
державою, про які вже йшлося вище,
бо в іншому разі — за дотепною, але
сумною за своїми наслідками думкою
Дж. Кіна, «незріле громадянське сус
пільство може перетворитися на поле
битви, на якому завдяки правам і
свободам лисиці насолоджуються сво
бодою полювання на курей» [18, 33].
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Питання трудового права
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАВОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ПРАЦІВНИКОМ
ТА РОБОТОДАВЦЕМ,
ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК СТВОРЕННЯ
СЛУЖБОВОГО ВИНАХОДУ

Я. ВОРОНІН
(Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України)

П

равовідносини між роботодав
цями та працівникамиви
нахідниками та врегулювання
таких відносин нормативноправови
ми актами викликають постійну дис
кусію як у колах науковців, так і в ко
лах практиків, які на основі теоретич
них знань та досліджень формують
правозастосовну практику.
Окремі аспекти правової охорони
службових винаходів в Україні роз
глядалися у працях Г. Андрощука,
Ю. Бошицького, В. Дозорцева, І. Ки
риченко, П. Крайнєва, О. Мельник,
Л. Меняйло, Б. Прахова, Р. Шишки.
Одне з найбільших питань, яке на
сьогодні не знайшло однозначного
вирішення, є питання збалансування
інтересів роботодавця та винахідника
та паритетний розподіл інтересів кож
ної зі сторін.
Так, єдиним майновим правом ав
тора винаходу, який не став патенто
власником, є право на отримання ви

нагороди від патентовласника або
інших осіб, що використовують роз
робку. Автори таких винаходів мають
право на винагороду, відповідну ви
годі, яка була отримана роботодавцем
або могла б бути ним отримана при на
лежному використанні винаходу.
Стаття 9 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі» встановила, що право на
отримання патенту на службовий ви
нахід має роботодавець винахідника.
Винахідник подає роботодавцю
письмове повідомлення про створе
ний ним службовий винахід з описом,
що розкриває його суть достатньо яс
но і повно.
Розмір і порядок виплати винаго
роди визначаються угодою між авто
ром винаходу і роботодавцем. Така
угода, за законодавством України,
може бути досягнута, коли автор
повідомляє роботодавця про створе
ний ним винахід або вже тоді, коли він
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починає використовуватися і прино
сити прибуток. Якщо досягти згоди
щодо цього не є можливим, він може
бути вирішений у судовому порядку.
Інший підхід практикується в
США, коли, приймаючи працівника
на роботу, цьому в обов’язковому по
рядку передує підписання письмового
договору, в якому обумовлюються всі
умови, за яких набувається право на
винахід і ким воно набувається [12].
При цьому право на службовий ви
нахід у США належить роботодавцю в
тому випадку, якщо винахід було ство
рено відповідно до конкретного дору
чення роботодавця стосовно його
створення, для чого працівник і був
прийнятий на роботу. В інших випад
ках факт наявності трудових відносин
між працівником та роботодавцем не
передбачає обов’язку працівника пе
редавати свої винахідницькі права [7].
Таку саму позицію поділяє і В. До
зорцев [1], який у своїх працях вказу
вав, що службовим є результат, ство
рений за службовим завданням, при
цьому в цьому розумінні «завдання»,
на його думку, має бути єдиним кри
терієм службового результату.
Безперечно, працівник, творчою,
інтелектуальної працею якого створено
винахід, зважиться на судове вирішен
ня неузгодженостей із роботодавцем
лише у крайньому випадку, оскільки
працювати та перебувати у конфлікті з
роботодавцем навіть після позитивно
го вирішення спору на користь праців
ника буде важко, якщо можливо.
Тобто законодавець, закріплюючи в
Законі України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі» мож
ливість вирішення спорів стосовно
службового винаходу в суді фактично
поставив в нерівні умови працівника і
роботодавця, оскільки судовий захист
та відновлення порушених прав має
розглядатися як виняток, а не як
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правило. Завдання законодавця та на
уковців і полягає у тому, щоб створити
такі умові охорони прав на винаходи,
які б звели до мінімуму врегулювання
спорів у судовому порядку.
За таких умов необхідно закріпити у
Законі України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі» такий пра
вовий механізм встановлення право
відносин між роботодавцем та вина
хідником щодо службового винаходу,
за яким би питання про матеріальне за
безпечення винахідника внаслідок
створення ним службового винаходу
вирішувалося позасудовим шляхом.
На думку автора, таким дієвим
способом адекватного забезпечення
майнових інтересів винахідника є ук
ладання між роботодавцем та праців
ником договору, яким визначатимуть
ся всі умови правовідносин між сторо
нами у разі створення працівником
винаходу, в тому числі яким чином та
за допомогою яких формул буде ви
значено розмір винагороди працівника.
Щодо створення винаходу внаслі
док виконання службових обов’язків
слід зазначити, що зазвичай трудові
обов’язки не конкретизовані і станов
лять загальні права та обов’язки пра
цівника щодо виконуваної ним роботи.
Для вирішення питання чи створе
но службовий винахід працівником
внаслідок виконання службових обо
в’язків, необхідно визначити коло та
ких обов’язків. Найкращим способом
врегулювання питання щодо створен
ня службового винаходу внаслідок
виконання службових обов’язків є
деталізація обов’язків працівника, в
тому числі і тих, які можуть привести
до створення винаходу, у відповідних
трудових договорах або відповідних
посадових інструкціях.
Відсутність такої регламентації мо
же привести до того, що винахідник,
посилаючись на відсутність у внутріш
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ніх документах роботодавця конкрет
них службових обов’язків, виконання
яких привело до створення винаходу,
стверджуватиме про створення ним
винаходу, не пов’язаного з виконанням
ним службових обов’язків. За таких
умов саме на роботодавця покладати
меться обов’язок доводити службовий
характер створеного винаходу.
Водночас відсутність відповідних
чітко визначених обов’язків працівника
у внутрішніх документах роботодавця
ще не є підставою для твердження про
створення працівником вільного, са
мостійного винаходу. Будьякий спір
має бути оцінений, враховуючи всі умо
ви та суттєві обставини, які супрово
джували процес створення винаходу,
але у випадку, коли працівником ство
рено винахід, що має безпосередній
зв’язок із діяльністю роботодавця,
працівник не зможе стверджувати про
відсутність ознак службового винаходу.
Досить суперечливу норму містить
ч. 5 ст. 1370 ЦК Російської Федерації
[8], відповідно до якої винахід, корис
на модель або промисловий зразок,
створені працівником з використан
ням грошових, технічних або інших
матеріальних коштів роботодавця, але
не у зв’язку з виконанням своїх трудо
вих обов’язків або конкретного зав
дання роботодавця, не є службовими.
На думку автора, така позиція зако
нодавця на сьогодні не може бути
застосована у нормативноправових
актах України, оскільки, як вже було
зазначено, головною метою регулю
вання правовідносин працівника та
роботодавця є рівність прав та
обов’язків сторін.
Зазначене формулювання може
призвести до зловживання своїм
правом вже винахідником, завдання
якого після створення винаходу може
звестися до того, щоб створити умови
для обходу своїх службових обов’яз
ків або конкретного завдання робото
давця.
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Отже, на нашу думку, винахід, ство
рений працівником із використанням
грошових, технічних або інших мате
ріальних коштів роботодавця, має
бути службовим, а питання про наяв
ність або відсутність підстав для твер
дження про створення службового
винаходу повинно розглядатися у
сукупності всіх обставин створення
такого винаходу.
Чинне законодавство України, зок
рема ст. 9 Закону України «Про охоро
ну прав на винаходи і корисні моделі»
не містять норм, що обмежували б
розмір винагороди авторові службово
го винаходу.
На сьогодні в Україні діють Мето
дичні рекомендації з визначення при
бутку від використання об’єктів про
мислової власності, затверджені нака
зом Держпатенту України від 26 серп
ня 1998 р. № 80 [3], які розроблено з
метою забезпечення єдиного методич
ного підходу до питання визначення
прибутку, одержуваного від викори
стання об’єктів промислової власності
(винаходів, корисних моделей, про
мислових зразків, раціоналізатор
ських пропозицій тощо) на підприєм
ствах, в установах та організаціях у
власному виробництві.
Враховуючи, що вказані методичні
рекомендації мають рекомендаційний
характер, правильним вбачається
встановлення компетентним органом
України мінімального розміру винаго
роди працівникові за створений ним
службовий винахід.
Особливої уваги заслуговує також
питання, що є актуальним у світі і яке
стосується збільшення розміру вина
городи, що належить працівникові,
після узгодження такого розміру у
договорі.
Так, світова спільнота спостерігала
за судовими процесами в Японії, які
стали символічними та визначили
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курс правозастосовної практики
Японії щодо службових винаходів.
У 1995 р. працівником Olympus
Optical Co. пред’явлено позов до керів
ництва компанії, внаслідок розгляду
якого компетентними судами, в тому
числі Верховним Судом Японії, було
додатково стягнуто на користь пра
цівника 20 тис. дол. за службовий ви
нахід, який виявився більш комерційно
вигідним, ніж про це було обумовлено
у договорі між сторонами [11].
Інший приклад [9], коли один із
найбільших виробників електроніки у
світі, японська компанія Hitachi, за
рішенням Верховного Суду, змушена
була виплатити винахідникові Сеїджи
Іонезаве (Seiji Yonezawa) рекордну су
му 163 млн єн (1,5 млн дол.).
Колишній співробітник Hitachi,
Сеїджи раніше одержав від компанії
2,3 млн єн за три патенти в галузі тех
нологій виробництва оптичних дисків.
Вважаючи цю суму недостатньою, ви
нахідник подав позов до Hitachi на
250 млн єн. Відповідно до рішення
Верховного Суду, Hitachi виплатила
Сеїджи 163 млн єн.
Враховуючи досвід судової практи
ки, законодавцем до ст. 35 Патентного
закону Японії були внесені зміни, які
набули чинності з 1 квітня 2005 р.,
згідно з якими суд може переглядати
угоду між працівником та роботодав
цем лише у тому разі, коли винагорода,
включаючи і процедуру з досягнення
згоди про розмір та метод розрахунків
не можна визнати обґрунтованими.
Згідно з ч. 4 вказаної статті кри
терієм обґрунтованості розміру вина
городи є адекватність процедури
встановлення методів та стандартів
розрахунків, а також безпосередньо
процедури розрахунків. Суди мають
враховувати рівень узгодженості між
працівником та роботодавцем при
визначенні способу розрахунків, сту
пеня обізнаності робітника про прави
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ла розрахунків та врахування робото
давцем запропонованого працівником
розміру винагороди за створений ви
нахід [10].
Цікавою також видається позиція
Верховного Суду графства СантаКла
ри штату Каліфорнія, відповідно до
якої суд прийняв рішення на користь
двох винахідників, які отримували по
2 тис. дол. згідно з корпоративною
програмою компанії «Lockheed», хоча
сама компанія одержувала багато
мільйонні прибутки від використання
цього винаходу. За основу цього рі
шення при цьому було взято теорію
порушення законних прав винахідни
ка, відповідно до якої корпорація може
передбачити в договорі між працівни
ком та роботодавцем умову про намір
встановити справедливу винагороду
винахіднику [4].
Щодо можливості перегляду роз
міру винагороди винахідника після
підписання сторонами такого догово
ру слід зазначити, що українське зако
нодавство не містить аналогічні нор
ми, які надавали б працівнику право
оскаржувати в судовому порядку
укладений із роботодавцем договір
про виплату винагороди.
Правильним буде вирішення пи
тання збільшення розміру винагороди
працівникові шляхом домовленостей
та взаємних поступок, які приведуть
до вирішення цього питання цивілізо
ваним шляхом у спосіб укладання
додаткового договору до основного
договору зі змінами, які стосуються
розміру винагороди.
Водночас, керуючись приписами
ЦК України, можна дійти аналогічних
результатів щодо збільшення розміру
винагороди працівникавинахідника.
Так, відповідно до ст. 229 ЦК Украї
ни [6], якщо особа, яка вчинила право
чин, помилилася щодо обставин, які ма
ють істотне значення, такий правочин
може бути визнаний судом недійсним.
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Істотне значення має помилка що
до природи правочину, прав та обо
в’язків сторін, таких властивостей і
якостей речі, які значно знижують її
цінність або можливість використан
ня за цільовим призначенням. Помил
ка щодо мотивів правочину не має
істотного значення, крім випадків,
встановлених законом.
Воля особи до вчинення правочину і
результат правочину не узгоджуються
в разі помилки, якщо вона має істотне
значення. Вважаємо, що такими є по
милки щодо правової природи право
чину, його змісту, предмета, ціни, сто
рони, якості об’єкта тощо. Істотною мо
же вважатись помилка, наслідки якої
взагалі неможливо усунути або для їх
усунення стороні, яка помилилася, не
обхідно здійснити значні витрати.
Обставини, щодо яких помилилася
сторона правочину, мають існувати
або, навпаки, бути відсутніми саме на
момент вчинення правочину. Сторона
на підтвердження своїх вимог про
визнання правочину недійсним має
довести, що така помилка насправді
мала місце, тобто надати докази, які б
свідчили про її помилку щодо істот
них обставин правочину — такої по
зиції дотримується Верховний Суд
України у своєму узагальненні «Про
практику розгляду судами цивільних
справ про визнання правочинів не
дійсними» [5].
Тобто винахідник, який внаслідок
своєї помилки щодо цінності винахо
ду несвідомо погодився на невигідні
для себе умови, враховуючи, що у ви
падку такої обізнаності винахідник
вимагав би від роботодавця збіль
шення розміру винагороди за створе
ний службовий винахід, має право
скористатися вказаною нормою для
відновлення свого порушеного права.
Враховуючи обов’язок роботодавця
укласти із працівником договір про
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 5 • ISSN 0132 1331 •

виплату винагороди та відповідно по
милку працівника в частині визначен
ня розміру його винагороди, встанов
леної в договорі, правильним буде в
одній позовній заяві сформулювати
вимоги, відповідно до яких винахід
ник проситиме визнати недійсними
умови договору, якими встановлено
розмір його винагороди. При цьому
працівник може також вимагати стяг
нення з роботодавця конкретної суми
винагороди, яка внаслідок помилки
була недоотримана винахідником.
Дотримуючись принципу паритету
та справедливості слід також відзна
чити, що у випадку недобросовісності
винахідника та помилки роботодавця
щодо справжньої цінності службового
винаходу, яка виявилася нижчою, ніж
про це йшлося у договорі про виплату
винагороди, роботодавець також може
звернутися до суду з вимогами про
зменшення розміру винагороди пра
цівникові за умови законного обґрун
тування такого права роботодавцем.
За наслідками проведеного дослі
дження можна дійти таких висновків,
дотримання яких при виникненні пев
них розбіжностей між роботодавцем та
працівникомвинахідником зможе за
побігти судовому розгляду спору, а у
випадку його виникнення — вирішення
питання про права та обов’язки сторін
на основі принципів добросовісності,
розумності та справедливості та
взаємної поваги сторін одна до одної:
1. Завдання законодавця та на
уковців при врегулюванні відносин,
що виникають зі створення службових
винаходів, полягає у тому, щоб створи
ти такі умові охорони прав на винахо
ди, які б звели до мінімуму врегулю
вання спорів у судовому порядку та
бажання у сторін конфлікту звертати
ся до суду.
2. Основний механізм побудови та
врегулювання правовідносин між пра
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цівником та роботодавцем у Законі Ук
раїни «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» та ЦК України має ба
зуватися на принципі, відповідно до
якого питання про матеріальне забез
печення винахідника внаслідок ство
рення ним службового винаходу вирі
шується позасудовим шляхом.
3. Одним із основних дієвих спосо
бів адекватного забезпечення майно
вих інтересів винахідника є укладання
між роботодавцем та працівником
договору, яким визначатимуться всі
права та обов’язки сторін у випадку
створення працівником винаходу, в
тому числі яким чином та за допомо
гою яких формул буде визначено
розмір винагороди працівника.
4. Найкращим способом врегулю
вання питання щодо створення служ
бового винаходу внаслідок виконання
службових обов’язків є деталізація
обов’язків працівника, в тому числі
тих, які можуть привести до створен
ня винаходу, у відповідних трудових
договорах або відповідних посадових
інструкціях.
5. Винахід, створений працівником
із використанням досвіду, виробничих

знань, секретів виробництва, грошо
вих, технічних або інших матеріаль
них коштів роботодавця, слід вважати
службовим, а питання про наявність
або відсутність підстав для тверджен
ня про створення службового винахо
ду має розглядатися у сукупності всіх
обставин створення такого винаходу.
6. На законодавчому рівні необ
хідно закріпити норму, за якою слід на
дати право відповідним компетентним
органам України встановити мінімаль
ний розмір винагороди працівникові
за створений ним службовий винахід.
7. У випадку неможливості узго
дження між працівником та робото
давцем питання про перегляд розміру
винагороди після укладення між сто
ронами відповідного договору у поза
судовому порядку шляхом перего
ворів, можна скористатися такими
правовими нормами ЦК України,
відповідно до яких правочини, вчи
нені під впливом помилки, є недійсни
ми. При цьому заінтересована сторона
може вимагати стягнення з іншої сто
рони конкретної суми винагороди, яка
внаслідок помилки була недоотрима
на відповідною стороною.
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Ю

ридична особа стає право
суб’єктною з моменту свого
створення, що дає їй мож
ливість набувати і здійснювати
цивільні права та обов’язки за загаль
ним правилом через систему своїх ор
ганів (ч. 1 ст. 92 ЦК України). Місце
знаходженням юридичної особи є ад
реса її органу або особи, які відповідно
до установчих документів юридичної
особи чи закону виступають від її
імені (ст. 93 ЦК України).
Орган юридичної особи — це пра
вова конструкція, яка створюється в
структурі останньої з метою надання
можливості сформувати і висловити її
волю, представляти і відстоювати її
інтереси, а через них — інтереси її
учасників у відносинах з іншими
суб’єктами права без спеціальних на
це повноважень (без довіреності).
Склад, порядок призначення або
обрання органів управління, розподіл
повноважень між ними, а також інші
правила, що регламентують їх діяль
ність, залежать від організаційнопра
вової форми юридичної особи. Так,

управління товариством здійснюють
його органи, склад і порядок обрання
(призначення) яких здійснюється
відповідно до виду товариства і які
діють відповідно до установчих доку
ментів товариства та закону. Причому
органами управління товариством, на
відміну від установ та інших форм, в
яких можуть створюватися юридичні
особи, є загальні збори його учасників
і виконавчий орган, якщо інше не
встановлено законом. Винятки стосу
ються, насамперед, повних і коман
дитних товариств, а також товариств,
які мають спеціальну правоздатність.
Зокрема, органами корпоративних
інвестиційних фондів, які провадять
діяльність виключно із спільного інве
стування, відповідно до Закону Украї
ни «Про інститути спільного інвесту
вання (пайові та корпоративні інве
стиційні фонди») є загальні збори
акціонерів та спостережна (наглядо
ва) рада. Утворення інших органів у
цих фондах заборонено (ст. 14). Проте
управління активами цього фонду на
підставі відповідного договору здій
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снює компанія з управління активами.
У відносинах із третіми особами за
значена компанія має діяти від імені
та в інтересах корпоративного інве
стиційного фонду на підставі договору
про управління активами (ст. 11).
Органи юридичної особи можуть
бути колегіальними (правління, ди
рекція, рада) та одноособовими (пре
зидент, директор), причому якщо
колегіальні, як правило, обираються,
то одноособові — призначаються; во
леутворюючими та волевиявляючими
(виконавчі). Наприклад, на відміну
від підприємницьких товариств, мета
здійснення діяльності яких визна
чається загальною волею самих їх
учасників, установа створюється за
волевиявленням особи, яка стоїть поза
нею, або навіть яка вже припинила
своє існування, наприклад, створення
установи на підставі установчого акта,
що міститься в заповіті (ч. 3 ст. 87 ЦК
України). Мета тут ніби привнесена
зовні, а правління є тим органом, який
має волю засновника втілювати у жит
тя. Таким чином, можна констатувати,
що в установі відсутній волеутворю
ючий орган, а існує лише волевиявля
ючий (виконавчий) орган — правління.
Юридична особа може мати або
один орган (раду, правління), або од
ночасно кілька органів (загальні збори
акціонерів, наглядову раду, правління
тощо), що встановлюється законами і
її установчим документом. Учасники
юридичної особи теж можуть своїми
діями набувати для неї прав та
обов’язків, але це можливо лише у ви
падках, передбачених законом. Так, у
повних і командитних товариствах
учасники (крім вкладників) можуть
виступати в цивільному обороті від
імені юридичної особи без довіреності
(статті 122, 136 ЦК України).
Керуючись тим, що для повного і
командитних товариств характерним
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є поєднання особистої участі та майна
його учасників із метою сумісної ор
ганізації підприємницької діяльності,
управління цими товариствами здійс
нюється за активною участю кожного
з його учасників і, як правило, за їх
згодою. Проте засновницьким догово
ром можуть бути передбачені випад
ки, коли при неузгодженості позицій
учасників повного товариства рішен
ня приймається більшістю голосів ос
танніх. Зазвичай більшість визна
чається за кількістю учасників такого
товариства незалежно від розміру їх
часток у складеному капіталі товари
ства, причому кожний учасник має
один голос.
Кожний учасник повного товарист
ва має право діяти від імені товарист
ва, якщо засновницьким договором не
визначено, що всі учасники ведуть
справи спільно або що ведення справ
доручено окремим учасникам. Цей
підхід пов’язується, насамперед, з тим,
що повне товариство належить до то
вариств, в основі якого лежить особи
стий момент. Учасники цього товари
ства відповідають за зобов’язаннями
останнього усім майном, а це призво
дить до зацікавленості кожного з них у
справах товариства, що є можливим ли
ше за умови, якщо ведення цих справ
буде здійснюватися ними самими.
З огляду на те, що вкладники до
участі у командитному товаристві
залучаються виключно з метою збіль
шення його складеного капіталу, вони
відсторонюються від будьякої участі
у веденні справ товариства і, як
наслідок, від представництва у спра
вах товариства. Щодо цього вони не
наділені ніякими правами і не мають
ніяких обов’язків, вони не мають пра
ва заперечувати проти дій повних
учасників щодо управління його
діяльністю. Проте це стосується лише
тих дій, які спрямовані на управління
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і ведення справами товариства. Вклад
ники мають право оспорювати дії
повних учасників, якщо дії останніх
порушують засновницький договір
командитного товариства або не від
повідають закону.
Вкладник може бути допущений до
управління веденням справ командит
ного товариства лише у тому разі,
якщо йому буде видана довіреність
повними товаришами як особами, які
здійснюють управління цим товарист
вом. Порядок видачі довіреності, строк
її дії і припинення визначаються від
повідно до положень статей 245–250
ЦК України.
Таким чином, загальне правило, що
управління юридичною особою здійс
нюється через систему його органів,
до повних і командитних товариств не
застосовується. У зазначених товари
ствах
управління
здійснюється
безпосередньо їх учасниками (крім
вкладників).
Здійснення повноважень органом
юридичної особи або особи, яка
відповідно до установчих документів
чи закону виступає від її імені, має
відповідати вимогам добросовісності
та розумності, що спрямовано не лише
на захист інтересів самої юридичної
особи, а й інтересів її учасників. За до
помогою таких категорій, як добро
совісність і розумність, закон встанов
лює межі здійснення повноважень
органом юридичної особи або особи,
яка на легальних підставах виступає
від її імені, запобігаючи тим самим
зловживанню правом з боку останніх.
Відповідно до ч. 5 ст. 12 ЦК України
розумність і добросовісність їх презю
муються. Вчинення правочину з пере
вищенням повноважень не може ство
рювати правових наслідків для особи,
від імені якої він вчинений. Тому пере
вищення повноважень органу юри
дичної особи, імперативно встановле
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них законом, спричиняє визнання
правочину недійсним за правилами
статей 215–216 ЦК України.
Повноваження органу юридичної
особи можуть бути обмежені компе
тентними органами. Проте воно не має
юридичної сили, крім випадків, коли
юридична особа доведе, що третя осо
ба знала чи за всіма обставинами не
могла не знати про такі обмеження
(абзац 2 ч. 3 ст. 92 ЦК України). Ця
норма стосується обмежень повнова
жень, насамперед, виконавчого органу
юридичної особи, який, на відміну від
інших її органів, представляє юридич
ну особу в цивільному обороті, здій
снюючи без довіреності від її імені дії,
спрямовані на встановлення, зміну і
припинення цивільних прав та
обов’язків. Інші органи юридичної осо
би, зокрема загальні збори або нагля
дова рада товариства, беруть участь у
набутті цивільних прав та обов’язків
товариством шляхом створення вико
навчого органу і прийняття у межах
своїх повноважень обов’язкових для
останнього рішень, здійснюючи кон
троль за його діяльністю, наприклад, в
акціонерному товаристві (далі — АТ)
шляхом давання згоди на вчинення
значних правочинів, правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість то
що (статті 7071 Закону України «Про
акціонерні товариства»).
Компетенція виконавчого органу
юридичної особи може бути обмежена
установчими документами порівняно
з тим, як вона визначена законом, за
умови, якщо інше не передбачено са
мим законом. Так, відповідно до ст. 70
Закону України «Про акціонерні това
риства» рішення про вчинення знач
ного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить від 10 до 25 %
вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності АТ, прий
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мається наглядовою радою, а статутом
АТ можуть бути визначені додаткові
критерії для віднесення правочинів до
категорії значних правочинів. Отже,
для визнання дійсними правочинів,
які вчиняються з третіми особами, не
обхідним є дотримання виконавчим
органом такої вимоги, як дія в межах
компетенції, яка визначається для
нього не лише законом, іншими нор
мативноправовими актами, а й уста
новчими документами.
Чиний ЦК України не містить нор
ми, яка б передбачала наслідки обме
ження повноважень на здійснення
правочину, хоча законодавство інших
країн, зокрема РФ, досвід якої можли
во було б запозичити, це прямо перед
бачає (ст. 174). З цього випливає, що,
якщо, наприклад, у статуті АТ будуть
визначені додаткові критерії для
віднесення правочинів до категорії
значних, а виконавчий орган АТ при
вчиненні такого правочину не врахує
цього і таким чином вийде за межі
встановлених обмежень, то цей право
чин буде вважатися оспорюваним і
може бути визнаний судом недійсним
за позовом юридичної особи, в інтере
сах якої і були встановлені обмежен
ня, якщо вона доведе, що контрагент
знав чи не міг не знати про це.
Хоча існуюча система вимог до ус
тановчих документів юридичної осо
би, які подаються на реєстрацію до
Єдиного державного реєстру юридич
них осіб та фізичних осіб — підприєм
ців, вимагає обов’язкового внесення
відомостей щодо компетенції органів
юридичної особи (ч. 1 ст. 88 ЦК Украї
ни; ч. 2 ст. 82 ГК України, статті 4, 37,
51, 67, 65, 76 Закону України «Про гос
подарські товариства», пункти 11, 13
ч. 2 ст. 13, 33, 52, 58–59 Закону Украї
ни «Про акціонерні товариства»),
включаючи обмеження повноважень
щодо представництва юридичної осо
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би (ч. 2 ст. 17 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців»), на
практиці все зводиться до того, що до
Статуту (іншого установчого доку
мента) вноситься лише перелік пи
тань, які охоплюються компетенцією
її органів, що навряд чи зможе послу
гувати юридичній особі у доведенні
того, що третя особа знала про обме
ження компетенції того чи іншого ор
гану. Тому було б доцільним, щоб Ста
тут юридичної особи містив не перелік
питань, які належать до компетенції її
органів, а містив норми, які б встанов
лювали обмеження або заборону на
здійснення органами юридичної особи
тих чи інших дій, а також передбачали
б основні їх права та обов’язки.
Проте ніхто не може заборонити
юридичній особі, в інтересах якої були
встановлені обмеження повноважень
її органів, при вчиненні правочину з
виходом за межі обмеження таких
повноважень, схвалити в подальшому
такий правочин шляхом прийняття
виконання по ньому її уповноваженим
органом.
При вирішенні питань у межах
своєї компетенції виконавчий орган
юридичної особи діє самостійно і
жодний інший орган не має права да
вати йому юридично обов’язкові
вказівки. Повноваження виконавчого
органу на вчинення правочинів визна
чаються відповідно до принципу за
гальної правоздатності юридичної
особи, тобто виконавчий орган може
вчиняти будьякі правочини, які не за
боронені законом. Проте слід врахову
вати, що підприємницькі товариства,
які займаються виключними видами
підприємницької діяльності, зокрема,
страховою, банківською тощо, і не
можуть займатися ніякими іншими
видами діяльності, мають спеціальну
правоздатність.
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До представників юридичної особи
законодавець відносить і членів орга
ну юридичної особи. Відповідно до
Закону України «Про акціонерні това
риства» члени виконавчого органу
АТ — це посадові особи — члени коле
гіального виконавчого органу. Статус
члена виконавчого органу має також
особа, яка здійснює повноваження од
ноосібного виконавчого органу това
риства (п. 20 ст. 2). Закон покладає на
членів органу юридичної особи, як і на
інших осіб, що відповідно до закону чи
установчих документів виступають
від імені юридичної особи (особи, на
лежним чином уповноважені), пору
шуючи свої обов’язки щодо представ
ництва, тобто діють недобросовісно
або нерозумно, солідарну відпові
дальність за збитки, завдані ними
юридичній особі. З огляду на те, що
особи, які належним чином уповнова
жені, не розглядаються як самостійні
суб’єкти права, бо їх діяльність у цьо
му випадку вважається діяльністю са
мої юридичної особи і всі наслідки, що
настають внаслідок такої діяльності,
настають саме для останньої, відпо
відальність для них настає перед
юридичною особою лише за умови до
ведення скоєння ними правопорушен
ня, передбаченого положеннями ЦК
України про деліктну відповідальність
(ст. 1166).
Якщо розглядати товариства, то в
структурі їх органів виокремлюють
вищий орган управління — загальні
збори учасників, як волеутворюючий
орган, що визначає питання, пов’язані
з життєдіяльністю товариства на всіх
етапах його існування аж до прийнят
тя рішення про припинення діяль
ності (ч. 5 пп. «е», «ї» ст. 41, ч. 1 ст. 59,
ч. 3 ст. 65 Закону України «Про госпо
дарські товариства», ч. 2 ст. 15 Закону
України «Про кооперацію»). Саме цей
орган формує інші органи управління
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та органи контролю, зокрема ревізійну
комісію, причому виконавчі органи
підзвітні загальним зборам (ч. 5
пп. «в», «г» ст. 41, ч. 1 ст. 59, ч. 3 ст. 65
Закону України «Про господарські то
вариства», ч. 2 ст. 15 Закону України
«Про кооперацію»). Щодо установчих
зборів, то вони не є різновидом загаль
них зборів учасників, бо останні — це
орган управління товариством, а на
момент скликання установчих зборів
товариства, як суб’єкта права ще не
існує, тобто немає суб’єкта, в якому
здійснюється управління.
Визнання загальних зборів учас
ників (акціонерів, членів) вищим ор
ганом управління товариства означає,
що діяльність цього органу — спосіб
здійснення товариством своєї дієздат
ності. Так, відповідно до ч. 5 пп. «д»
ст. 41, ч. 1 ст. 59, ч. 3 ст. 65 Закону Ук
раїни «Про господарські товариства»,
ч. 1 пп. 11–12 ст. 33 Закону України
«Про акціонерні товариства» загальні
збори АТ, ТОВ, ТДВ затверджують
річні результати діяльності АТ, ТОВ,
ТДВ, порядок розподілу прибутку,
строк та порядок виплати частки при
бутку (дивідендів), а відповідно до ч. 1
ст. 59, ч. 3 ст. 65 Закону України «Про
господарські товариства» загальні
збори ТОВ, ТДВ затверджують дого
вори (правочини), укладені на суму,
що перевищує вказану у статуті това
риства. Відсутність такого рішення
спричиняє недійсність правочину.
Рішення загальних зборів учас
ників товариства — це особливий
юридичний акт, який приймається у
процесі реалізації вказаним органом
своєї компетенції й спрямований на
формування волі юридичної особи.
Проте слід зазначити, що закон доз
воляє в певних випадках приймати
рішення в товаристві ні загальним
зборам його членів, а іншому, спе
ціально створеному для цього органу.
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Так, відповідно до ч. 7 ст. 15 Закону
України «Про кооперацію» можливо,
якщо це передбачається статутом ко
оперативу, скликання зборів уповно
важених кооперативу. Це відбувається
у разі, коли з організаційних причин, а
саме — через територіальне розміщен
ня чи значну численність членів коо
перативу, проведення загальних збо
рів членів кооперативу є неможливим.
Кількість членів кооперативу, які ма
ють право делегувати уповноважених,
та порядок їх делегування визнача
ються статутом кооперативу.
Крім цього, існує ще одна проблема
щодо загальних зборів членів товари
ства. Чи можна вважати, що і в това
ристві однієї особи існує такий вищий
орган управління, як загальні збори
учасників? На сьогодні відповідь на це
запитання є в Законі України «Про
акціонерні товариства» (ст. 49), але
тільки щодо АТ однієї особи. Товари
ство однієї особи, як і будьяка інша
юридична особа, має й особливу волю,
що відрізняється від волі засновника,
й особливі інтереси. Хоча засновник
фактично одноосібно формує органи
управління цього товариства, а може і
сам увійти до складу таких органів
(органу), що, безумовно, впливатиме
на їх (його) діяльність, але вже з огля
ду на те, що воля його реалізується
крізь ці органи (орган), вона неод
мінно у чомусь зміниться, тобто не бу
де збігатися в усьому з волею заснов
ника, а це означає — перетвориться на
самостійну волю товариства. Заснов
ник підкоряє свою діяльність інтере
сам товариства, меті її створення, тоб
то реалізує інтерес самого товариства.
Повноваження загальних зборів това
риства, а також внутрішніми докумен
тами товариства, здійснюються акціо
нером одноосібно. Рішення акціонера
з питань, що належать до компетенції
загальних зборів, оформляється ним
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письмово (у формі наказу) та засвід
чується печаткою товариства або но
таріально. Обрання персонального
складу наглядової ради, ревізійної
комісії здійснюється без застосування
кумулятивного голосування.
У законодавстві назва вищого орга
ну товариства різниться відповідно до
назви його учасників. Так, в АТ цей
орган називається загальними збора
ми акціонерів (ст. 145 ЦК України,
ст. 41 Закону України «Про госпо
дарські товариства», ст. 32 Закону Ук
раїни «Про акціонерні товариства»); у
ТОВ — загальними зборами учасників
товариства з обмеженою відпові
дальністю (ст. 151 ЦК України, ст. 58
Закону України «Про господарські
товариства»); у ТДВ — загальними
зборами учасників товариства з додат
ковою відповідальністю (ст. 159 ЦК
України; ст. 5 Закону України «Про
господарські товариства»), у виробни
чому кооперативі — загальними збора
ми членів кооперативу (ст. 15 Закону
України «Про кооперацію»).
Рішення загальних зборів прий
мається простою більшістю голосів,
тобто більш як 50 % голосів присутніх
учасників, якщо інше не встановлено
установчими документами. Проте це
не стосується випадків, коли йдеться
про внесення змін до статуту товари
ства, відчуження майна товариства на
суму, що становить 50 % і більше май
на товариства, та про ліквідацію това
риств, рішення щодо яких мають
прийматися більшістю не менш як у
3/4 голосів, але за умови, якщо інше
не буде встановлено на рівні спеціаль
ного законодавства (ч. 2 ст. 98 ЦК Ук
раїни).
ЦК України вперше ввів норму,
відповідно до якої учасник товариства
не має права голосу при вирішенні за
гальними зборами питання щодо вчи
нення з ним правочину та щодо спору
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між цим учасником і товариством (ч. 3
ст. 98 ЦК України). І хоча не уточ
нюється, який саме спір або правочин
заважає учаснику брати участь у
прийнятті рішення загальними збора
ми, аналіз спеціального законодавства
свідчить, що це стосується внутрішніх
корпоративних конфліктів та спорів.
Загальні збори учасників товарист
ва класифікуються за періодичністю
проведення на чергові (річні) та поза
чергові. Чергові загальні збори учас
ників мають проводитися, зокрема, в
АТ та виробничих кооперативах не
рідше одного разу на рік (ст. 45 Закону
України «Про господарські товарист
ва», ч. 2 ст. 32 Закону України «Про
акціонерні товариства», ч. 4 ст. 15 За
кону України «Про кооперацію»), у
ТОВ не рідше двох разів на рік, якщо
інше не передбачено в статуті товари
ства (ст. 61, ч. 3 ст. 65 Закону України
«Про господарські товариства»). Ча
стина 4 коментованої статті закріплює
норму, відповідно до якої порядок
скликання загальних зборів визна
чається в установчих документах
товариства, хоча спеціальне законо
давство може містити імперативні
норми щодо цього. Так, Закон України
«Про кооперацію» передбачає, що чер
гові збори кооперативу скликаються
правлінням або головою кооперативу
у разі потреби, але не рідше одного ра
зу на рік, про що члени кооперативу
мають бути повідомлені не пізніше
ніж за 10 днів до визначеного строку їх
проведення (ст. 15).
ЦК України в імперативному по
рядку закріплює правило, відповідно
до якого учасники товариства, що во
лодіють не менш як 10 % голосів, ма
ють право вимагати скликання поза
чергових загальних зборів. Так, відпо
відно до ст. 47 Закону України «Про
акціонерні товариства» на вимогу
акціонерів (акціонера), які на день по
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дання вимоги сукупно є власниками
10 % і більше простих акцій товарист
ва, наглядовою радою скликаються
позачергові загальні збори АТ, які ма
ють бути проведені протягом 30 днів з
дати подання вимоги про їх скликан
ня. Рішення наглядової ради про скли
кання позачергових загальних зборів
або мотивоване рішення про відмову у
скликанні надається відповідному
органу управління товариства або ак
ціонерам, які вимагають їх скликання,
не пізніше ніж за три дні з моменту йо
го прийняття. У разі якщо протягом
цього строку наглядова рада не
прийняла рішення про скликання по
зачергових загальних зборів АТ, такі
збори можуть бути скликані акціоне
рами, які цього вимагають. Рішення
наглядової ради про відмову у скли
канні позачергових загальних зборів
акціонерів може бути оскаржено
акціонерами до суду.
Учасник товариства має право ос
каржити рішення загальних зборів,
яким порушені його права та охоро
нювані законом інтереси, до суду. Так,
відповідно до Закону України «Про
акціонерні товариства» у разі, якщо
рішення загальних зборів або порядок
прийняття такого рішення порушують
вимоги закону, інших актів законодав
ства, статуту чи положення про за
гальні збори АТ, акціонер може оскар
жити це рішення до суду протягом
трьох місяців з дати його прийняття.
Але якщо йдеться про вимогу акціоне
ра — власника простих акцій АТ
здійснити викуп АТ належних йому
голосуючих акцій, якщо він зареєстру
вався для участі у загальних зборах та
голосував проти прийняття загальни
ми зборами рішення про злиття,
приєднання, поділ, перетворення, ви
діл товариства, зміну його типу з
публічного на приватне; щодо вчинен
ня товариством значного правочину;
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щодо зміни розміру статутного капіта
лу, акціонер може оскаржити рішення
загальних зборів виключно після от
римання письмової відмови в реаліза
ції свого права вимагати здійснення
обов’язкового викупу АТ належних
йому голосуючих акцій або в разі не
отримання відповіді на свою вимогу
протягом 30 днів від дати її направ
лення на адресу товариства (ст. 50).
У випадку оскарження рішення за
гальних зборів учасником товариства
правила підсудності й підвідомчості
визначаються актами процесуального
законодавства.
Традиційно доктрина цивільного
права і цивільне законодавство відно
сять виконавчий орган до класичних
органів товариства, який представляє
останнє в цивільних правовідносинах.
Незалежно від виду підприємницько
го товариства (господарське товарист
во або виробничий кооператив) вико
навчий орган, на відміну від загальних
зборів учасників товариства, є волеви
являючим його органом, що здійснює
функцію безпосереднього управління
ним (ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 145 ЦК Украї
ни, статті 17, 62, 65 Закону України
«Про господарські товариства», стат
ті 58–61 Закону України «Про акціо
нерні товариства», ст. 16 Закону Ук
раїни «Про кооперацію»).
Виконавчий орган товариства ство
рюється за рішенням загальних зборів

товариства зі встановленням його
компетенції й складу. Цей орган під
звітний у своїй діяльності загальним
зборам учасників (акціонерів) товари
ства, організує виконання їх рішень і
несе перед ними відповідальність за
ефективність роботи товариства.
З урахуванням того, що управляти
юридичною особою можна або шля
хом створення в її структурі відпо
відних органів, або шляхом закріплен
ня за учасниками останньої права
своїми діями набувати для неї певні
права та обов’язки, для управління
установи обирає перший шлях і вста
новлює, що в останній обов’язково
створюється такий виконавчий орган,
як правління, до якого застосовуються
положення ст. 99 ЦК України про ви
конавчий орган товариства. Розвива
ючи положення ч. 3 ст. 83 ЦК України,
ст. 101 закріплює положення щодо за
борони засновникам брати участь в
управлінні установи як одноособово,
так і через систему її органів. Проте са
ме засновник визначає мету діяль
ності установи. Нагляд за діяльністю
установи (за управлінням майном, до
триманням мети установи тощо)
здійснює її наглядова рада.
Установчим актом може бути пе
редбачено створення й інших органів
управління установою із визначенням
порядку їх формування і складу.
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Кримінальне право і процес
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПАРАДИГМИ
СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

О. КОЗАЧЕНКО
кандидат юридичних наук,
доцент

З

вернення до культури як під
ґрунтя формування парадигми
сучасного кримінального права
викликано необхідністю усвідомлення
шляхів подальшого розвитку кримі
нального законодавства, продиктова
них сучасними вимогами його оптимі
зації. Немає жодних сумнівів у тому,
що поспішне, безсистемне корегуван
ня кримінальноправових встановлень
тільки зашкодить зміцненню режиму
законності й правопорядку в Україні.
Таким чином, пошук відповіді на запи
тання: що виступає змістом парадигми
сучасного стану розвитку української
культури і права, як її невід’ємної
частини взагалі й кримінального пра
ва зокрема, має не лише теоретичне, а
й практичне значення. Вважаю, що по
шук відповіді на поставлене запитан
ня має здійснюватися за умови
визнання того, що культура характе
ризується, як мінімум, ознаками бі
нарності, тобто структурним елемен
том культури, поряд з іншими елемен
тами, є право. Крім того, формування
парадигми у праві як зразка, який
передає всю багатомірність суттєвих

ознак права на певному етапі його роз
витку, здійснюється на засадах спад
коємності, а тому визначення парадиг
ми вимагає звернення до попередніх
етапів розвитку права.
Парадигма сучасного права стала
предметом
досліджень
багатьох
науковців: як теоретиків, так і пред
ставників галузевих наук. Зокрема, у
працях Л. БагрійШахматова [1],
В. Землянської [2], М. Мельника [3],
Ю. Оборотова [4], М. Панова [5],
В. Тулякова [6], П. Фріса [7] та інших
науковців досліджуються окремі озна
ки парадигми кримінального права
або аналізується культурологічний
вимір права взагалі. Однак поєднання
двох вказаних напрямів дослідження
сьогодні відсутнє, що може розгляда
тися як прогалина у теоретичних
дослідженнях, орієнтованих на опти
мізацію кримінального законодавства.
Періодизація як форма теоретично
го осмислення основних етапів станов
лення та розвитку культури характе
ризується визначеністю хронологіч
них рамок формування і розвитку
окремих відрізків культурологічного
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процесу, тривалість кожного з яких за
лежить від підстави періодизації. Бе
ручи до уваги, що предметом дослі
дження виступає субкультура право
вого характеру, видається можливим
провести її аналіз на підставі відобра
ження в cultura juris елементів рефлек
сії людини у культурному бутті окре
мого історичного етапу існування
людства. Для досягнення поставленої
мети представляється доцільною
періодизація з виділенням етапів пре
момодерн, модерн, постмодерн. Для
традиційної
шкали
періодизації
вказані історичні етапи культурного
розвитку відповідають Стародавньому
світу, Середньовіччю та Новому часу
[8, 6–7]. Враховуючи умовність такої
відповідності й розмитість меж між
різними етапами еволюційного роз
витку культури, вважається за доціль
не звернутися до визначення загаль
них ознак, які репрезентують сутність
кожного історичного етапу розвитку і
його парадигми. Необхідно зазначити,
що вказана періодизація свідчить про
еволюційність розвитку культури, а та
кож підкреслити, що в межах окремого
його етапу поряд з адитивними ознака
ми існують і ті, що притаманні як попе
редньому, так і наступному етапу роз
витку, оскільки еволюція передбачає
природний перехід від одного ступеня
розвитку культури до іншого. Отже, у
межах окремого культурологічного ета
пу виникає ситуація, коли поступовість
«революціонізації» проглядається в ок
ремому рівні розвитку культури. Вра
ховуючи перманентність історичного
культурного розвитку, потрібно зазна
чити, що в процесі дослідження акцен
тується увага не на зв’язках, які зберіга
ються в окремій епохальній культурі і
які визначають поступовість еволюції, а
на адитивних ознаках у системі їх
віддзеркалення на досліджувану галузь
права — кримінальне право.
122

Представляється, що існує три ос
новні історичні культурні прошарки,
які характеризуються особливим від
ношенням не лише до здобутків куль
тури у різних формах їх проявів, а й ре
зультатів рефлексії людини щодо її
місця в культурі взагалі й права зокре
ма. Як уже зазначалося, такі прошарки
відповідають культурним епохам
премомодерну, модерну і постмодерну.
Культура періоду премомодерну харак
теризується відсутністю жорсткого аб
страгування людини від оточуючого її
природного світу, оскільки людина
тільки починає усвідомлювати себе
елементом об’єктивного буття. Харак
тер взаємовідносин людини з приро
дою може бути охарактеризований
формулою «природа в людині і людина
в природі». Світогляд людини премо
модерну спрямований на перші спроби
власної рефлексії й намагання визна
читись стосовно власного становища в
оточуючому світі, причому цей світ об
межується виключно природними яви
щами і не поширюється на соціальні
зв’язки, частиною яких людина себе
поки що не ототожнює. Таким чином,
все свідоме буття людини пронизане
змістом її співвідношення з природни
ми силами, за якими визнається одно
часно і трансцендентний характер, і
фактор визначення як внутрішнього
буття людини, так і його зовнішніх
проявів. Суспільність людини премо
модерну визначається її колективіз
мом, який не має характеру усвідомле
ної реалії, а є результатом протистоян
ня «ворожим» силам природи.
Парадигма премомодерну може бути
визначена як «колективна самостій
ність людини», що тільки починає
усвідомлювати риси власного суспіль
ного буття.
Репрезентативною ознакою кримі
нального права епохи премомодерну
слід вважати особливе ставлення до
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злочину як до «неправди», причому
неправда у кримінальному сенсі не
відрізняється від аналогічної категорії
у цивільному значенні, а кримінальна
відповідальність будується на прин
ципах таліону, який виступив мірилом
соціальної справедливості під час по
шуку правових форм відповідей на
вчинений злочин. Необхідно зазначи
ти, що принцип таліону в період
премомодерну набуває універсально
го характеру [9, 81–88], оскільки, по
роджений у соціальному середовищі,
отримав широкого поширення і уні
версалізму саме завдяки цивільному
праву, однак швидко був адаптований
до кримінальноправових відносин.
Період модерну у сфері загальної
культури був ознаменований само
усвідомленням особи як самостійного
та автономного елементу об’єктивної
дійсності, яка є «не тільки актором,
але й автором своєї власної драми».
Визначальний елемент модерну —
Просвітництво — створило уявлення
про можливість розбудови щасливого
майбутнього, і це щастя полягає в то
му, що воно в повному обсязі залежить
від самої людини. На відміну від пре
момодерну, людина модерну звер
тається не до минулого, в якому вона
знаходить відповіді на поставлені
соціальним буттям запитання, а
дивиться у майбутнє, формуючи влас
ний Розум, який за світоглядом ме
тафізиків модерну є наймогутнішим
засобом для вирішення тих проблем,
які постануть перед людством. Пара
дигмою модерну є поодинока постать
людини, яка кидає виклик природі й
існує за принципом «життя не підкон
трольне ані природі, ані Богу, а
виключно Людині та її Розуму». На
підставі власної самооцінки людина
модерну вбачає за необхідне змінюва
ти як природу, так і суспільство, спи
раючись виключно на власні уподо
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бання і на власний розсуд, іноді нехту
ючи об’єктивними закономірностями
людського буття.
Епоха модерну ознаменувалася по
силенням етатистського змісту права,
який у кримінальному праві супрово
джується не лише визнанням за
злочином порушення встановлених
державою правових заборон, а й пере
орієнтацією спрямованості відпові
дальності за вчинений злочин, яка
тепер призначається не на приватних
засадах, а на публічних. Таким чином,
держава починає приймати на себе
обов’язок пошуку адекватної відповіді
на вчинений злочин без можливості
самостійного вирішення правового
спору між суб’єктами кримінально
правових відносин.
Проведене дослідження свідчить,
що обидві епохи — премомодерн і
модерн у кримінальному праві на ук
раїнських землях при збереженні за
гальних тенденцій з посилення пуб
лічних засад, характеризується фор
муванням підвалин відновлювальної
юстиції, відповідно до якої інтереси
потерпілої особи розглядаються на
рівні з інтересами держави у процесі
пошуку форм відновлення соціальної
справедливості, порушеної вчиненим
злочином. Кримінальне право вказа
них епох на українських землях харак
теризується широким переліком мож
ливостей щодо звільнення особи від
покарання у разі відсутності в діяннях
рецидиву чи вчиненні кількох зло
чинів, які не відзначаються значною
небезпекою як для держави, так і по
терпілих. А широке використання як
базового покарання штрафу дає мож
ливість говорити про гуманістичне
спрямування розвитку кримінального
права, наскільки можна вважати та
ким право в епоху Стародавньої Русі
та Середньовіччя. Подальший розви
ток кримінального права за вказаним
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напрямом був пригальмований вхо
дженням українських земель до скла
ду російської держави, а точніше — до
проведення реформ Катерини ІІ.
Представляється, що імперський і
радянський періоди розвитку кримі
нального права слід вважати регресом
і відходом від традицій, адаптованих
до відносин, що виникають у процесі
притягнення особи до відповідаль
ності за вчинений злочин, оскільки у
цей час відбувається значне поширен
ня жорстких форм покарання із
домінуванням поглядів, відповідно до
яких кримінальна відповідальність
починає асоціюватися виключно з
кримінальним покаранням. Донині у
наукових дослідженнях поширюється
погляд, відповідно до якого справед
ливість у кримінальному праві зво
диться виключно до пошуку судом по
карання, яке за своєю суворістю буде
відповідати суспільній небезпеці вчи
неного злочину. Такий підхід треба
визнати застарілим, оскільки недопу
стимо розглядати кримінальне пока
рання як єдину відповідь на вчинений
злочин. Представляється, що відмова в
епоху постмодерну у виключному
існуванні причиннонаслідкових зв’яз
ків лінійного типу з визнанням виник
нення точок біфуркації, які з однако
вою долею вірогідності можуть детер
мінувати не один, а одразу кілька
наслідків однієї причини. При перене
сенні вказаної світоглядної позиції у
площину кримінального права стає
зрозумілим, що кримінальне покаран
ня не повинно розглядатися як єди
ний наслідок вчинення злочину, який,
будучи розглянутим як точка біфур
кації, повинен породжувати кілька
наслідків правового характеру, обран
ня яких здійснюється на засадах
доцільності. Слід визнати, що сучасне
кримінальне право України тільки
знаходиться на порозі постмодерну,
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парадигмою якого слід вважати антро
подицею.
Нині у кримінології сформувалося
кілька теоретичних напрямів, що об’єд
нують суміжні за змістом теорії, які
відрізняються особливим відношенням
до причин вчинення злочинів. Зокрема,
можна виокремити теоцентричні те
орії, які пов’язують вчинення злочину з
нехтуванням особою, яка допустила
злочинне діяння, релігійними встанов
леннями, щодо яких декларується їх
надлюдська першоджерельність з на
ступним оформленням за допомогою
священних писань. Відповідальність за
геоцентричними теоріями повинна ма
ти ознаки спокути вчиненої злочинцем
поведінки, за якою визнається одночас
но як протиправний, так і гріховний ха
рактер. Метацентричні теорії здійсню
ють пошук причин вчинення злочину в
трансцендентних сферах, розглядаючи
як першопричини злочинної поведінки
не персоніфіковані вищі сили, які спо
нукають особу до злочинної діяль
ності, залишаючи тільки уяву про
можливість вибору варіантів власної
поведінки, оскільки доля злочинця
визначена ще до того моменту, як ним
безпосередньо вчинений злочин.
Відповідно до трансцендентної пер
шопричини злочинності й форму
люється правова природа відповіді,
яка полягає у відсутності морального
права на притягнення до відповідаль
ності особи за людськими законами,
оскільки і злочинність поведінки
визначена не людьми. Максимум, що
дозволяє здоровий глузд, — це засто
сування елемента зменшення впливу
негативних проявів вчиненого злочи
ну через застосування елементів
соціального захисту суспільства. Ант
ропоцентричні теорії, які пов’язують
вчинення злочинів із психологічними
(усвідомлене або неусвідомлене) та
вітальними властивостями особи.
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На відміну від останньої групи те
орій, які пов’язуються саме з пошуком
причин вчинення злочину, антроподи
цея як парадигма кримінального пра
ва сучасності вимагає підвищення
ролі людини взагалі, незалежно від то
го, чи належить вона до суб’єкта вчи
нення злочину, чи вона є потерпілою
особою. Таким чином, антроподицея,
як світоглядна позиція, на якій має
здійснюватися розбудова сучасного
кримінального права, орієнтує кримі
нальноправові встановлення не тіль
ки і не стільки на укріплення
публічних засад кримінального права,
скільки на встановлення засад віднов
лювальної юстиції, за допомогою якої
буде відновлена та соціальна ситуація,
яка існувала до вчинення злочину.
Підкреслюю, що відновлювальна
юстиція, а точніше її положення, ши
роко використовувалися на україн
ських землях в епоху премомодерну та
модерну і тому формування засад
відновлювальної юстиції — ніщо інше,
як відновлення плацентарного зв’язку
між кримінальним правом різних істо
ричних епох.
Серед основних положень, які по
винні знайти відображення у новій
концепції кримінального закону і
повністю відповідати парадигмі ант
роподицеї, слід вказати такі.
Поперше, необхідно нормативно
передбачити більш широке викори
стання інших кримінальноправових
заходів, які мають кримінальнопра
вовий, але альтернативний щодо
кримінальної відповідальності харак
тер. Під іншими кримінальноправо
вими заходами слід розуміти такі, які
не спрямовані на покарання особи,
тобто не мають ознак нестатків, що на
кладаються на особу, яка вчинила зло
чин, а орієнтуються на відновлення
«дозлочинної» поведінки особи шля
хом застосування медичних, лікуваль
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них, виховних заходів, заходів з чітко
визначеними матеріальними нестат
ками, обмеженням потенційної мож
ливості продовжувати злочинну
діяльність з використанням предметів
злочинів, громадського впливу на по
ведінку особи, яка вчинила криміна
льно протиправне діяння, та ін.
Подруге, існує необхідність запро
вадження у кримінальному праві
інституту медіації, який здатний
здійснювати як позитивний вплив на
поведінку злочинця, так і орієнтувати
на захист порушених прав, свобод та
інтересів потерпілої особи, тим паче,
що підвалини цього інституту у чин
ному кримінальному праві закладені у
зв’язку з нормативним визнанням
можливості звільнення від криміналь
ної відповідальності на підставі дійо
вого каяття та примирення обвинува
ченого з потерпілим.
Потретє, слушною новелою, яка
повністю відповідає засадам антропо
дицеї кримінального права України,
було б визнання юридичної особи як
суб’єкта злочинного діяння. Законо
давче закріплення відповідальності
колективного суб’єкта за вчинення
злочину є актом соціальної справед
ливості й гуманізму щодо фізичних
осіб, які сьогодні в певних випадках
притягаються до відповідальності за
діяння юридичної особи, звісно за
умови, що злочинність наказу, який
видається юридичною особою, не є
очевидною.
Почетверте, існує нагальна потре
ба не тільки переглянути зміст і систе
му кримінальних покарань з пере
орієнтацією останніх на відновлення
порушених прав потерпілого, але й
розширити нормативні можливості
застосування депеналізації. Зокрема,
необхідно на законодавчому рівні
визначити як обов’язкову передумову
звільнення особи від кримінальної
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відповідальності за вчинення злочину
вперше, відшкодування заподіяних
злочином прямих матеріальних збит
ків та відшкодування заподіяної фі
зичної шкоди.
Отже, реалізація навіть деяких із
вказаних положень створить перед

умови для формування сучасного
кримінального законодавства, що
здатне знайти відповіді на виклики су
часності, найбільш гнітючим з яких є
поширення злочинності у різних фор
мах її проявів.
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Н

авіть найдосконаліше законо
давство неспроможне врахува
ти всю різноманітність суспіль
них відносин, які потребують правово
го регулювання. У результаті цього у
судочинстві часто трапляються ситу
ації, які не знаходять свого прямого
розв’язання у законі чи іншому норма
тивному акті. Тобто правозастосовні
органи у своїй діяльності стикаються з
наявністю прогалин.
Природа прогалин у законодавстві
доволі складна. Крім нових суспіль
них відносин, що виникли, вони охоп
люють також неповне, неточне викла
дення волі законодавця у процесі
створення норм, недостатнє викори
стання засобів юридичної техніки [18,
31]. З огляду на це, варто погодитись з
С. Алексєєвим, що «у самому праві
повинні існувати такі внутрішні
механізми, які б давали можливість у
тому чи іншому випадку «пом’якши
ти» прорахунки законодавця, забезпе
чити дію юридичних норм у відпо
відності з вимогами суспільних відно
син, що розвиваються» [1, 331].
Одним із таких механізмів виступає
аналогія.
Проблемі застосування аналогії у
кримінальному процесі в радянський
період приділяли увагу такі вчені:
М. Строгович, М. Гродзинський, Н. По
лянський, Р. Рахунов, Л. Зусь та ін.
У вітчизняній доктрині кримінально
процесуального права досі не приділе
но належної уваги цьому інституту. Зо
крема, відсутнє визначення поняття

«аналогія у кримінальному процесі»,
не розкрито її суті та значення.
Звідси, дослідження поняття «ана
логія у кримінальному процесі», мож
ливості її застосування, зіставлення з
іншими інститутами кримінально
процесуального права є метою напи
сання цієї статті.
Аналогія — це подібність, схожість,
відповідність у чомунебудь між яви
щами, предметами, поняттями. Анало
гічний — схожий, подібний випадок
[17, 29].
Ставлення до інституту аналогії
серед вчених неоднозначне. В англо
американській системі права ставлен
ня деяких науковців до інституту ана
логії є негативним: його вважають по
тенційним порушенням деліктної
рівноваги судової і законодавчої гілок
влади [18, 31].
Одні відкидають аналогію, обґрун
товуючи це тим, що у кримінально
процесуальному праві побічно діє
принцип
кримінального
права:
«Немає злочину — немає покарання»
[6, 89]. Інші дослідники головним ар
гументом на захист своєї позиції про
неможливість застосування аналогії
висувають тезу про те, що «у всіх ви
падках, коли законодавець допускає її
застосування, він прямо зазначає про
це в законі. У кримінальнопроцесу
альному законі така вказівка, як відо
мо, відсутня. Тому на цей момент
немає жодних підстав вести мову про
допустимість аналогії в кримінально
процесуальному праві» [7, 158].
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Однак прихильники зазначених
позицій не враховують специфіки
кримінальнопроцесуального права.
Так, якщо порівняти кримінально
процесуальне право з кримінальним
правом, то останнє — це система забо
рон, дотримуватись яких має кожна
особа. Кримінальний закон адре
сується усім. На відміну від кримі
нального, кримінальнопроцесуальне
право не є системою заборон; це
сукупність правил судочинства, що
діють лише тоді, коли порушене про
вадження у кримінальній справі. Ці
правила стосуються тільки суб’єктів
кримінального процесу. Оскільки
кримінальнопроцесуальний закон діє
лише під час провадження у кримі
нальній справі, не можна чекати за
повнення прогалини законодавцем.
Справа має бути вирішена так, щоб усі
вимоги закону, які логічно з нього
випливають, але через прогалину не
передбачені для цього випадку, були
виконані, інакше завдання криміналь
ного судочинства не будуть виконані.
Якщо виникає потреба визнати будь
яке діяння суспільно небезпечним, во
на має бути усвідомлена законодав
цем, до виключного права якого і на
лежить вирішення такого питання.
Якщо в процесі вирішення конкретної
справи з’являється необхідність у вчи
ненні конкретної дії, законодавець тут
не потрібен: він уповноважив відпо
відні державні органи забезпечити
всебічний, повний та об’єктивний роз
гляд справи щодо кожного злочину,
якщо він був вчинений [13, 70].
П. Елькінд, визнаючи, що аналогія
в кримінальному процесі de facto
існує, все ж зазначала: «Якщо законо
давець усуне всі прогалини, врахує
всю багатогранність кримінальнопро
цесуальних відносин, то підстави для
застосування за аналогією криміналь
нопроцесуального закону відпадуть
128

самі по собі навіть у тих вузьких ме
жах, в яких вона відома сучасній прак
тиці кримінального судочинства» [22,
161]. Але річ у тім, як справедливо вка
зував Р. Рахунов, що такого ідеального
стану в кримінальному процесі бути не
може, це ілюзія. І якщо слідчий чи суд
зустрічаються з неповнотою закону чи
відсутністю необхідної норми, вони
повинні виконати відповідну процесу
альну дію, а не чекати, коли законода
вець видасть відповідний закон [13,
70]. Наприклад, вирішуючи питання
про участь судді в розгляді криміналь
ної справи, законодавець чітко визна
чив випадки, коли він підлягає відводу
або сам заявляє самовідвід (статті 54,
56 КПК України). Подібно до цього
вирішуються питання про участь у
справі прокурора, експерта, спеціаліс
та та інших суб’єктів процесу.
Загалом, із твердженням про не
можливість застосування аналогії у
кримінальному процесі навряд чи мож
на погодитись, оскільки об’єкти ана
логії (прогалини у кримінальнопроце
суальному законодавстві) неможливо
ліквідувати повністю, вони завжди бу
ли, є і будуть, а правозастосовні органи
змушені їх долати [2, 17].
На противагу цій позиції, ряд вче
них, дотримуючись думки про наяв
ність прогалин у будьякій галузі пра
ва, вважають, що обійтись без аналогії
у сфері кримінального судочинства
неможливо. Зокрема, В. Бож’єв пише:
«Кримінальнопроцесуальний закон
не встановлює, які діяння визнаються
злочинними, а регулює правовідноси
ни суб’єктів під час провадження у
справі. Тому аналогія в кримінально
му процесі не розширює рамки
репресій, а відіграє позитивну роль,
надаючи динамізму кримінальнопро
цесуальним відносинам…» [19, 45].
Позицію В. Бож’єва, який розгля
дає аналогію як один із способів вико
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нання завдань кримінального судо
чинства, підтримують й інші науковці,
зокрема М. Громов, котрий вважає, що
застосування у кримінальному про
цесі закону за аналогією може сприяти
досягненню завдань кримінального
судочинства [5, 50].
М. Строгович підкреслював, що
«застосування закону за аналогією у
випадку прогалин у чинному законо
давстві — прийом цілком правомір
ний; і якщо будьяке питання, що ви
никло в процесі слідчої або судової
діяльності, не отримало прямого вирі
шення в чинному кримінальнопроце
суальному законодавстві, а вирішити
його необхідно, то доцільно застосува
ти той процесуальний закон, який пе
редбачає найбільш схожий випадок»
[16, 49].
Підтримував застосування аналогії
у кримінальнопроцесуальному праві і
М. Гродзинський, який зазначав:
«Аналогія — засіб заповнення прога
лин, існуючих в законі, що знаходить
своє застосування в різних галузях
права. Не є винятком у цьому відно
шенні й право кримінальнопроцесу
альне…» [4, 3].
Дотримувався цієї позиції і П. Люб
лінський, констатуючи, що аналогія
застосовується для усунення недоліків
кримінальнопроцесуальних законів
[10, 204].
У розвиток наведеної позиції
В. Бєлоносов вказує, що в криміналь
нопроцесуальному праві ідеї заборо
ни аналогії взагалі не виникали через
відсутність відповідних суспільно
політичних причин [2, 18].
Справедливість цього погляду
підтверджується положеннями зако
нодавства:
— питання визнання судом недопу
стимими доказами протоколів огляду
місця події, обшуку, виїмки, складених
з порушенням закону, повинно ана
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логічно вирішуватись і щодо речових
доказів, документів, вилучених у
процесі цих слідчих дій, а також ви
сновків експертів, якими досліджува
лись ці об’єкти [20, 49];
— обов’язок захисника не перешко
джати встановленню істини у справі,
передбачений ст. 48 КПК України, має
поширюватися на інших учасників
кримінального процесу;
— КПК України регламентує участь
спеціаліста при проведенні огляду
місця події, слідчого експерименту та
деяких інших слідчих дій. Але до їх пе
реліку не входить очна ставка, допит.
Утім участь спеціаліста можлива при
проведенні будьяких слідчих дій, про
що має зазначатись у законі [11, 22];
— час допиту свідка і потерпілого
законодавством не регламентований,
але встановлюється за аналогією з ча
сом допиту обвинуваченого, який,
крім виняткових випадків, повинен
проводитись удень (ст. 143 КПК
України) [8, 17];
— заборона навідних запитань, пе
редбачена КПК України (наприклад,
статті 143, 167), стосується лише допи
ту, але повинна поширюватись і на інші
слідчі дії, де передбачена вербальна пе
редача інформації (очна ставка,
пред’явлення для впізнання, відтворен
ня обстановки і обставин події та ін.);
— ст. 194 КПК України допускає
проведення відтворення обстановки і
обставин події лише за умови, коли
відповідні дії не принижують гідності
осіб, які беруть у них участь, і не є не
безпечними для їх здоров’я. Таких ви
мог за аналогією практичні працівни
ки дотримуються і при проведенні об
шуку, огляду, освідування, отриманні
зразків для експертного дослідження
[21, 17].
Усі наведені приклади підтверджу
ють, що аналогія у кримінальнопро
цесуальному праві існує.
129

І. Вовк

Із вказаного випливає запитання:
чи потрібно спеціально закріплювати
у КПК України норму про можливість
застосування аналогії? Насамперед,
необхідно наголосити на тому, що у
сфері кримінального процесу діє не
принцип «дозволено все, що не забо
ронено», а протилежна засада — «доз
волено тільки те, що передбачено
законом». За інших умов неодмінно
запанує сваволя владних державних
органів і посадових осіб, які ведуть
процес. Тому законодавцеві необхідно
визнати об’єктивність застосування
аналогії, закріпивши відповідну нор
му у КПК України. При цьому вико
ристання цього інституту потрібно
обмежити чіткими рамками, які б не
дозволили зловживати його нормами.
Необхідність нормативного закріп
лення аналогії підтверджується й
таким. Поперше, застосування ана
логії, не передбаченої законодавством,
створює підстави для звернення учас
ників кримінального судочинства до
ст. 65 КПК України і визнання отри
маних доказів недопустимими, або дає
можливість вести мову про неза
конність діяльності органів, які ведуть
кримінальний процес [15, 9]. Подру
ге, не завжди зрозуміло, чи за наяв
ності прогалини у праві необхідно
застосовувати аналогію. У відповідно
го правозастосовного органу взагалі
може сформуватися думка, що слід
відмовити у розгляді справи. Цілком
очевидно, що потрібно застосовувати
саме схожу норму, а, наприклад, не за
гальні принципи цієї галузі права.
Щоб такі запитання належним чином
вирішити, необхідно норму про засто
сування аналогії закону та аналогії
права спеціально обумовити в законо
давстві. Це, як зазначає А. Піголкін,
буде сприяти зміцненню законності,
стабільності правового регулювання
[12, 56].
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Враховуючи наведене, доцільно
розкрити значення інституту аналогії,
яке полягає в такому. Насамперед,
аналогія забезпечує найбільш ефек
тивне і доцільне застосування чинного
законодавства. Вона є формою впро
вадження процесуального закону у
практику, умовою повного та все
бічного дослідження обставин справи.
Такий підхід до проблеми сприяє ут
вердженню законності в кримінально
му судочинстві [15, 9]. Наприклад, не
можливо відмовити у розгляді кримі
нальної справи, якщо існує відповідна
матеріальна норма, однак відсутні
приписи щодо порядку вирішення цієї
справи. В іншому разі буде порушено
законність, що призведе до відсутності
дії матеріального закону там, де його
дія є необхідною.
Інститут аналогії також є оператив
ним засобом подолання прогалин у
праві. Як правило, для того, щоб усу
нути чи заповнити прогалину, слід
звертатись до правотворчого органу
(законодавця), що охопить тривалий
період часу. Це, зокрема, може призве
сти до порушення строків, передбаче
них КПК України, а отже, — важливих
гарантій прав учасників кримінально
го процесу. Саме за допомогою ана
логії можливо швидко, у межах стро
ків, встановлених законом, вирішити
питання, які виникають у процесі про
вадження у кримінальній справі, але
не врегульовані КПК України.
Основне призначення аналогії —
своєчасне реагування на зміну та
появу нових суспільних відносин, які
потребують правової оцінки та вирі
шення. Якщо законодавець не завжди
може швидко реагувати на зміни в
суспільстві, аналогія дає можливість
їх врегулювати на підставі вже чинних
норм і принципів. Тому цей інститут
посідає важливе місце в механізмі пра
вового регулювання, є засобом, що
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дозволяє праву водночас бути стабіль
ним і гнучким інструментом регулю
вання суспільних відносин [2, 87, 88].
Під аналогією у праві розуміють за
стосування до суспільних відносин,
які потребують правового регулюван
ня, але не передбачені прямо законом
чи підзаконним актом, правових норм,
що регулюють подібні відносини (ана
логія закону), а за відсутності таких
норм — загальних основ і принципів
правового регулювання відповідної
галузі права або правового інституту
(аналогія права) [14, 17].
Розглядаючи інститут аналогії,
В. Бєлоносов трактує його як спосіб
вирішення конкретного випадку, не
передбаченого кримінальнопроцесу
альним законодавством, але який пе
ребуває у сфері правового регулюван
ня на підставі статей, що регулюють
подібні кримінальнопроцесуальні
відносини [2, 13]. Однак це визначен
ня не охоплює ознак аналогії, що
відмежовують цей інститут від пре
юдиції та судового прецеденту.
Зміст преюдиції полягає в тому, що
обставини, які необхідно встановити у
справі, що розглядається, не досліджу
ються вдруге через їх встановленість у
раніше винесеному судовому рішенні,
ці обставини кладуться в основу судо
вого рішення без перевірки. Власне,
йдеться про використання вже існую
чих висновків, тобто преюдиція не є
засобом доказування фактів [3, 7]. На
відміну від використання преюдиції,
правозастосовний орган кожного разу
повинен застосовувати аналогію
навіть до тих відносин, які вже врегу
льовувалися за її допомогою. До того
ж, для застосування аналогії потрібна
прогалина в праві, а правило пре
юдиційності означає, що при розгляді
кримінальної справи в основу право
вих висновків кладуться без повтор
ного дослідження і перевірки факти,
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 5 • ISSN 0132 1331 •

встановлені попереднім рішенням су
ду, і вони мають значення для справи,
яка розглядається.
Водночас обидва ці інститути по
кликані сприяти швидкому і повному
вирішенню справи. Однак при засто
суванні аналогії використовується
інша, подібна норма права, а вирок, що
має преюдиційну силу, власне, також є
законом, проте, на відміну від норми
права, має чітко індивідуальний
характер і регулює конкретне пра
вовідношення.
Судовий прецедент — це рішення
суду у конкретній справі, яке містить
юридичну норму і є обов’язковим при
розв’язанні усіх наступних ана
логічних справ [9, 130]. Тобто йдеться
про використання раніше винесеного
рішення судами, що розглядають
подібні справи.
На відміну від судового прецеденту,
застосовуючи аналогію, правозасто
совний орган створює правило, яке
фіксується лише у його акті. Крім то
го, це правило не буде обов’язковим
для іншого правозастосовного органу,
тобто не стане прецедентом.
Отже, можна виокремити такі озна
ки аналогії у кримінальному судо
чинстві:
1. Передбачає застосування норм
кримінальнопроцесуального права.
Застосування норм права — це діяль
ність, яка здійснюється лише відпо
відними державними органами, має
державновладний характер; здійс
нюється у певних процесуальних
формах та завершується виданням
правозастосовного акта. Так, викори
стати аналогію під час провадження у
кримінальній справі можуть лише
органи та посадові особи, які ведуть
кримінальний процес, рішення яких є
обов’язковими до виконання. Крім то
го, результатом застосування аналогії
є прийняття відповідного правозасто
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совного акта — вироку, постанови, ух
вали суду, постанови органів дізнання
та досудового слідства та ін.
2. Застосовується до відносин, не
врегульованих нормами кримінально
процесуального права, однак за наяв
ності інших норм, що регулюють
подібні суспільні відносини. Підстави
для застосування аналогії з’являються
у тих випадках, коли відсутнє поло
ження, що регулює конкретне сус
пільне відношення, тобто в праві наяв
на прогалина. Останню можна подола
ти, застосувавши норму, що регулює
близькі за змістом, подібні відносини,
чи на основі принципів відповідної га
лузі права.
3. Забезпечує швидке вирішення
справи.
Звернення до компетентних орга
нів для заповнення прогалини займає
великий проміжок часу. Останнє під
час провадження у кримінальній
справі може призвести до порушення
строків, передбачених КПК України.
Власне, з метою вирішення кримі
нальної справи у межах строків, вста
новлених законом, правозастосовний
орган може застосувати аналогію.
Із наведених ознак інституту ана
логії у кримінальному процесі остан
ній можна визначити як спосіб врегу
лювання кримінальнопроцесуальних

відносин, які виникли у процесі кри
мінальнопроцесуальної діяльності,
але не передбачені кримінальнопро
цесуальним законодавством, на під
ставі застосування норм, що регулю
ють подібні відносини, за умови
дотримання всіх прав учасників
кримінального судочинства та його
принципів.
Таким чином, яким би досконалим
не було законодавство і як би своєчас
но не реагував законодавець на вияв
лені прогалини, він не зможе спрогно
зувати і вирішити наявні сьогодні та
можливі у майбутньому прогалини,
тобто врегулювати всю багатогран
ність
кримінальнопроцесуальних
відносин. Власне, прогалини зумов
люють існування інституту аналогії у
кримінальному судочинстві, і саме
аналогія є найдієвішим засобом їх по
долання.
Проведене дослідження свідчить
про наявність ряду проблем, які
пов’язані з використанням інституту
аналогії у кримінальному судочинстві
України. Подальше дослідження цих
та інших проблем, пошук шляхів їх
вирішення зумовлені, насамперед, по
требами практики: застосування цього
інституту сприятиме підвищенню
ефективності та вдосконаленню діяль
ності суб’єктів кримінального процесу.
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процесса доказывания / Б. А. Комлев // Законность. — 1997. — № 12. — С. 16–19.
Луць Л. А. Сучасні правові системи світу : навч. посіб. / Л. А. Луць. — Л., 2003. — 247 с.
Люблинский П. И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса / П. И. Люблинский. —
Петроград, 1917. — 270 с.
Михальчук А. Участие третьих лиц в допросе / А. Михальчук // Законность. — 1995. — № 5. —
С. 22–25.
Пиголкин А. С. Обнаружение и преодоление пробелов права / А. С. Пиголкин // Советское го
сударство и право. — 1970. — № 3. — С. 49–57.
Рахунов Р. Д. Аналогия в советском уголовном процессе / Р. Д. Рахунов // Правоведение. —
1971. — № 2. — С. 68–75.
Сильченко Д. Ю. Применение аналогии в уголовном судопроизводстве : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.09 / Д. Ю. Сильченко. — М., 2003. — 160 с.
Сопнева Е. В. Аналогии в уголовном процессе / Е. В. Сопнева // Российский следователь. —
2006. — № 3. — С. 9–12.
Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / М. С. Строгович. — М. : Наука, 1968. —
Т. 1: Основные положения науки советского уголовного процесса. — 470 с.
Тлумачний словник української мови / В. С. Калашник. — Х. : Прапор, 2004. — 992 с.
Трубицына Т. А. К вопросу о применении судами права по аналогии / Т. А. Трубицына // Рос
сийский судья. — 2006. — № 12. — С. 31–35.
Уголовный процесс : учеб. для высш. юрид. учеб. заведений и юрид. фак. / В. П. Божьев. — М. :
Спартак, 1998. — 574 с.
Чувилев А., Лобанов А. Плоды отравленного дерева /А. Чувилев, А. Лобанов // Российская юс
тиция. — 1966. — № 11. — С. 47–49.
Чуркин А. В. Использование уголовнопроцессуальной аналогии в доказывании и защите прав
личности / А. В. Чуркин // Российский следователь. — 2001. — № 7. — С. 16–18.
Элькинд П. С. Сущность советского уголовнопроцессуального права / П. С. Элькинд. — Л. :
Издво Ленинград. унта, 1963. — 171 с.

Вийшов друком навчальний посібник:

Нор В. Т.
Кримінальний процес України : практикум : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, В. П. Бойко та ін. /
за ред. В. Т. Нора. — К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 232 с.
Навчальний посібник побудований відповідно до навчальної програми
з курсу «Кримінальнопроцесуальне право України», який вивчається сту
дентами вищих юридичних навчальних закладів України, зокрема на юри
дичному факультеті Львівського національного університету імені Івана
Франка, та з урахуванням положень Болонської декларації, до якої
приєдналася Україна. Він охоплює плани практичних занять, контрольні
питання, нормативні матеріали та додаткову спеціальну літературу, за
своєння якої дає можливість успішно опанувати програму курсу.
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Він буде також
корисним для практичних працівників правоохоронних органів та суддів.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або за електронною поштою
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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Питання міжнародного комерційного арбітражу
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ СПРАВИ
У МКАС ПРИ ТПП УКРАЇНИ*

І. ПОБІРЧЕНКО
доктор юридичних наук, професор,
академік АПрН України,
Голова МКАС та МАК при ТПП України,
заслужений діяч науки і техніки України

У

2008 р. завершився ще один —
17й рік діяльності Міжнарод
ного комерційного арбітражно
го суду при Торговопромисловій
палаті України.
В останні роки ця діяльність дедалі
більше цікавить не лише безпосеред
ніх суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, а й юристівнауковців.
Із проблематики міжнародного ко
мерційного арбітражу пишуть магі
стерські, кандидатські і докторські ди
сертації, у ряді юридичних вищих нав
чальних закладів викладають нав
чальні дисципліни. До МКАС при
ТПП України звертаються як окремі
дисертанти, так і їх наукові керівники з
метою ознайомлення з практикою
вирішення зовнішньоекономічних спо
рів, із проханням організації студент
ської практики. Однак конфіденційний
характер діяльності МКАС не дає змо
ги задовольняти такі прохання.
Розгляд і вирішення зовнішньоеко
номічних спорів здійснюється у всіх
міжнародних комерційних арбітражах
світу в закритому порядку, і сторони

таких спорів бачуть у цьому переваги
арбітражної процедури перед судовою.
Рішення МКАС за мірою можли
вості публікуються у книгах, журна
лах, газетах, але при цьому сторони,
що сперечаються, й інші відомості
(наприклад, назва товару), які дають
змогу визначити їх найменування, не
зазначаються.
З метою задоволення професійних
інтересів зацікавлених осіб у журналі
«Практика международного коммерче
ского арбитража» (№ 1–2 (3–4), 2007),
а також у книзі «Міжнародний ко
мерційний арбітраж в Україні. Теорія та
законодавство» (К.: Ін Юре, 2007. —
С. 9–12) були опубліковані статистичні
відомості про географічне походження
учасників зовнішньоекономічних спо
рів, які звернулися до МКАС при ТПП
України за 15 років — у 1992–2006 рр.,
за країнами, позивачами, відповідачами
щорічно. За цей період надійшло
5 124 справи зі 102 держав.
У 2007–2008 рр. на розгляд МКАС
надійшло 650 нових справ (у 2007 р. —
319, у 2008 р. — 331) із 66 країн.

* Публікується з дозволу автора (Судова практика. — 2009. — № 1 (37). — С. 3).
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У середньому кількість справ, що
надходять на розгляд і вирішення
щорічно, є майже стабільною. Рези
денти України є позивачами у 80 %
справ, а у 16 % — відповідачами. У 4 %
справ резиденти України участі не
брали. Наприклад, позивачі з Великої

Британії, а відповідачі із США, Поль
щі й Великої Британії; позивачі із Ма
лайзії, а відповідачі із Нідерландів і
Росії; позивачі із Кіпру, а відповідачі із
Великої Британії й Росії, позивач із
США, а відповідач із СентВінсент і
Гренадини тощо (див. таблицю).

Географічне походження учасників
зовнішньоекономічних спорів,
що надішли до МКАС у 2007–2008 рр.
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Вийшло друком видання:

Міжнародний комерційний арбітраж в Україні : теорія та законодавство ; за
заг. ред. І. Г. Побірченка. — К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 584 с.
У виданні розглянуто теоретичні аспекти міжнародного комерційного
арбітражу, зокрема, порядок укладення зовнішньоекономічних контрактів;
вимоги, що ставляться до арбітражної угоди як правової основи передачі
спору на розгляд у міжнародний комерційний арбітраж; підстави та порядок
оскарження рішень міжнародних комерційних судів; порядок визнання та
виконання арбітражних рішень за національним та іноземним
законодавством.
Усі нормативні документи та статуси міжнародноправових актів
наведені станом на липень 2007 р.
Видання розраховано на практикуючих юристів, адвокатів, спеціалістів,
зайнятих у сфері зовнішньоекономічної діяльності, наукових працівників,
викладачів і студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або за електронною поштою sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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Пропозиції до законодавства
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ІНІЦІЮВАННЯ
ТА ПРИВЕДЕННЯ ІСНУЮЧОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ РЕФЕРЕНДУМІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ
ДО НОРМ ЧИННОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

С. ДЕРЕВ’ЯНКО
кандидат історичних наук,
доцент
(Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника)

О

чікуване оновлення суспільних
відносин пов’язують із прове
денням системних конститу
ційних змін. Поза риторикою полі
тиків щодо їх потреби, глибини і фор
мату найбільш ймовірним є прийнят
тя нової редакції Конституції України
з дотриманням конституційних про
цедур, народним голосуванням на все
українському референдумі, що надало
б їй найвищу легітимну політичну і
суспільну силу, відповідає світовим
традиціям конституціоналізму.
Складність проведення консти
туційного всеукраїнського референду
му об’єктивується недосконалим, на
думку більшості вчених і політиків, за
конодавством з питань референдумів.
Схвалити та ввести в дію без подаль
шого зволікання базові конституційні
закони, серед яких названо і закон про
референдум, закликала українські ор
гани влади Парламентська Асамблея

Ради Європи (п. 15.2 її резолюції
«Функціонування
демократичних
інституцій в Україні» від 19 квітня
2007 р.) [1]. Проте відхилення 19 бе
резня 2008 р. Верховною Радою Украї
ни двох проектів законів України «Про
всеукраїнський референдум» (внесені
народними
депутатами
України
О. Лавриновичем та Ю. Ключковсь
ким), попри спірність ряду положень
цих проектів, засвідчило небажання
політичними силами компромісу, не
визначеність перспектив реформуван
ня референдного законодавства.
За цих умов принципово важливим
є виконання Рішення Конституційно
го Суду України від 16 квітня 2008 р.,
який, зокрема, вирішив: «…звернути
увагу Верховної Ради України, народ
них депутатів України, Президента
України на необхідність ініціювання
та приведення існуючого законодавст
ва України з питань референдумів у
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відповідність до норм чинної Консти
туції України» (п. 5 резолютивної ча
стини) [2]. Така необхідність пов’яза
на з істотною невідповідністю норм
чинних Закону України «Про всеук
раїнський та місцеві референдуми» [3]
і Конституції України [4]. На неї вка
зують автори наукових праць із рефе
рендної проблематики, підручників і
навчальних посібників із консти
туційного, виборчого та референдного
права України, проте порівняння від
повідності конституційних і законо
давчих норм здебільшого подається
фрагментарно. З огляду на це потреби
та перспективи істотного оновлення
конституційних приписів, що регулю
ють ініціювання, організацію та прове
дення всеукраїнського й місцевих ре
ферендумів, прийняття відповідних
законів, розроблення означеної теми
видається науково й практично значу
щою.
Метою статті є обґрунтування не
обхідності ініціювання та приведення
існуючого законодавства України з
питань референдумів у відповідність
до норм чинної Конституції України
на підставі їх порівняльного аналізу.
Вихідним є положення, що сфери і
порядок використання конституцій
ного інституту «референдум» встанов
люються Конституцією і законами
України. Конституційне регулювання
референдумів в Україні цілісно зведе
не у названому Рішенні Конституцій
ного Суду України (абзац шостий п. 3
мотивувальної частини) до приписів,
якими визначаються: суб’єкти ініцію
вання проведення референдуму — на
родна ініціатива (ч. 2 ст. 72), Верховна
Рада України (п. 2 ч. 1 ст. 85); суб’єкти,
уповноважені призначати (проголо
шувати) референдум, — Верховна Ра
да України (п. 2 ч. 1 ст. 85), Президент
України (п. 6 ч. 1 ст. 106); вимога
обов’язковості вирішення питання
138

про зміну території України всеук
раїнським референдумом (ст. 73);
затвердження на всеукраїнському ре
ферендумі законопроекту про внесен
ня змін до розділу I «Загальні засади»,
розділу III «Вибори. Референдум» і
розділу XIII «Внесення змін до Кон
ституції України», прийнятого не
менш як 2/3 від конституційного
складу Верховної Ради України (ч. 1
ст. 156); недопустимість проведення
референдуму щодо законопроектів з
питань податків, бюджету та амністії
(ст. 74) [2]. Крім названих, «референд
ною» у Конституції України є, насам
перед, преамбула, в якій акцентовано
на доленосності схвалення 1 грудня
1991 р. всенародним голосуванням
Акта проголошення незалежності Ук
раїни. Закріплене ч. 1 ст. 5 засадниче
положення про безпосередній харак
тер здійснення влади народом, як
носієм суверенітету і єдиним її джере
лом, конкретизоване ст. 69, в якій ре
ферендум визначено як засіб народно
го волевиявлення, форму безпосеред
ньої демократії. Право громадян брати
участь в управлінні державними спра
вами, у всеукраїнському та місцевих
референдумах закріплено у ч. 1 ст. 38,
віковий ценз набуття та підстави об
меження права голосу на референду
мах — у ст. 70. Констатацію статусу
Верховної Ради України та Президен
та України як суб’єктів, які наділені
повноваженнями призначати всеук
раїнський референдум, містить ч. 1
ст. 72. Організація і порядок проведен
ня референдумів віднесені до сфер, що
визначаються виключно законами
України (п. 20 ч. 1 ст. 92). За Консти
туцією України організація і прове
дення місцевих референдумів нале
жить до відання АР Крим (п. 2 ч. 1
ст. 138), їх проведення забезпечують
територіальні громади села, селища,
міста (ч. 1 ст. 143). Порядок внесення
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змін до розділу ІІІ «Вибори. Референ
дум» регламентується статтями 155,
156, певною мірою обмежень на прове
дення референдуму стосуються норми
статей 157, 158.
Отже, закріплена чинною Консти
туцією України модель референдуму
як правового інституту є змістовною,
загалом створює конституційні осно
ви для прийняття громадянами Украї
ни шляхом голосування рішень з важ
ливих питань загальнодержавного і
місцевого значення. Проте, незважаю
чи на чіткість конституційних при
писів, виникає ряд проблем з огляду
на практику проведення, радше іні
ціювання всеукраїнських і місцевих
референдумів, вивчення досвіду їх
конституційного закріплення у зару
біжних державах.
Концептуальні підходи до істотно
го оновлення конституційних поло
жень щодо регламентації проведення
в Україні всеукраїнського та місцевих
референдумів змістовно окреслені у
проекті концепції нової Конституції
України, розробленому робочою гру
пою Національної конституційної
ради під керівництвом М. Ставнійчук
[5]. Конкретні ж пропозиції зустрі
чаємо у вже відомих — проекті нової
Конституції України, створеному гру
пою науковців під керівництвом
В. Шаповала, офіційно внесеному до
Національної конституційної ради
фракцією Комуністичної партії у Вер
ховній Раді України проекті нової ре
дакції Конституції України, у проекті
стосовно змін Конституції України,
підготовленому Ю. Тимошенко, а та
кож у проекті Закону України «Про
внесення змін до Конституції Украї
ни», зареєстрованому фракцією Партії
регіонів до розгляду у парламенті,
проекті Конституції України Всеук
раїнського об’єднання «Свобода» та
ряді інших. Пропоновані зміни щодо
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референдумів, на нашу думку, є
здебільшого дискусійними, часом су
перечливими й недовершеними, однак
попереду — тривалий конституційний
процес.
Відомо, що основу законодавства
України з питань референдумів стано
вить Закон України «Про всеук
раїнський та місцеві референдуми»
від 3 липня 1991 р. (далі — Закон) у
частині, що не суперечить Конституції
та чимало інших законодавчих актів,
насамперед закони України «Про Цен
тральну виборчу комісію», «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Порівняльний аналіз тексту чинних
Конституції України та базового Зако
ну про референдуми засвідчує, що ча
стина норм цього Закону цілком чи
частково суперечить конституційним.
Окремі з них, вважаємо, варто було б
закріпити конституційними приписа
ми.
Так, у ч. 2 ст. 1 Закону поряд із
всеукраїнським та місцевими як вид
референдумів названо «референдуми
Республіки Крим», у Конституції Ук
раїни це поняття не вживається. На
томість до відання АР Крим належить
організація і проведення місцевих
референдумів (п. 2 ч. 1 ст. 138). При
нагідно зауважимо, що невиправда
ним є, на наше переконання, вилучен
ня цього пункту у проекті нової
Конституції України, створеному гру
пою науковців під керівництвом
В. Шаповала [6].
Не передбачає Конституція Украї
ни і обмежувальної норми ч. 1 ст. 7 За
кону, за якою у всеукраїнському та
місцевому референдумах мають право
брати участь громадяни України, які
«постійно проживають відповідно на
території України або області, району,
міста, району в місті, селища, сільра
ди». Припису ч. 2 ст. 70 Конституції
України суперечить норма Закону, за
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якою «у референдумах не беруть
участі психічно хворі громадяни,
визнані судом недієздатними, та осо
би, які тримаються в місцях позбав
лення волі» (ч. 3 ст. 7), що суттєво
обмежує право брати участь у рефе
рендумі, на жаль, значної кількості
учасників референдуму.
Право призначення (термін «прого
лошення» Закон не вживає взагалі)
всеукраїнського референдуму надано
Верховній Раді України, місцевих —
відповідним місцевим радам народних
депутатів (ст. 12, ч. 1 ст. 21 Закону).
При цьому Закон взагалі не виокрем
лює Президента України як суб’єкта
референдного процесу, що суперечить
чинній Конституції України, яка в
свою чергу не знає передбаченого Зако
ном призначення референдумів на ви
могу народних депутатів (статті 13, 14).
Статтею 15 Закону передбачено ре
алізацію права вимоги референдумів
громадянами України загалом. Нато
мість у ч. 2 ст. 72 Конституції України
названі конкретні вимоги, дотримання
яких є обов’язковим для проголошен
ня всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою. До речі, у
згаданому проекті нової Конституції
України, створеному групою науков
ців під керівництвом В. Шаповала,
пропонується встановити, що «за на
родною ініціативою на вимогу не
менш як півтора мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за
умови, що підписи щодо призначення
референдуму зібрано не менш як у
двох третинах областей і не менш як
по п’ятдесят тисяч підписів у кожній
області, на всеукраїнський референ
дум виноситься законопроект про ска
сування чинного закону повністю чи в
окремій частині» (ч. 1 ст. 76 проекту)
[6]. Всеукраїнське об’єднання «Свобо
да» пропонує внести до Конституції
України припис, за яким «загальноук
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раїнські референдуми і плебісцити
проводяться з ініціативи не менше де
сяти відсотків від загальної кількості
виборців, підписи яких мають зібрати
у двох третинах повітів за умови, що в
кожному повіті буде зібрано не менше
десяти тисяч підписів» (ч. 3 ст. 41), а
«місцеві референдуми і плебісцити
проводяться з ініціативи не менше де
сяти відсотків виборців громади» (ч. 5
ст. 41) [7]. Однак внесення таких змін,
на нашу думку, призвело б до суттєво
го звуження права громадян на
ініціювання.
Найістотнішою є суперечність, яка
часто взаємовиключно тлумачиться
політикумом, пов’язана із предметом
референдумів. Конституція України
прямо виписує їх надто обмежено, хо
ча, на думку Конституційного Суду
України, «положення частини третьої
статті 5 Конституції України треба
розуміти так, що народ, як носій суве
ренітету і єдине джерело влади, може
реалізувати своє право визначати кон
ституційний лад в Україні шляхом
прийняття Конституції України на
всеукраїнському референдумі» (під
пункти 4.1, 4.3 п. 4 мотивувальної ча
стини) [8]. Це Рішення Конститу
ційного Суду України у «справі про
здійснення влади народом» від 5 жовт
ня 2005 р., за висновком М. Оніщука,
«деталізувало референдну форму
правотворчості, визнавши за нею ха
рактер законотворчості» [9].
Із норм Закону при підготовці оста
точного проекту нової редакції
Конституції України варто б, вва
жаємо, запозичити визначення, за
яким «референдум — це спосіб прий
няття громадянами України шляхом
голосування законів України, інших
рішень з важливих питань загально
державного і місцевого значення» (ч. 1
ст. 1). Важливість його — в акценту
ванні на «закони», основним серед
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яких є, власне, Конституція. Саме це
передбачає предмет всеукраїнського
референдуму (ст. 3 Закону). Підтвер
дженням його конституційності є
офіційне тлумачення права народу
приймати через законодавчий рефе
рендум закони (вносити до них зміни),
скасовувати їх, крім законів, прийнят
тя яких не допускається згідно із Кон
ституцією України (Рішення Консти
туційного Суду України від 16 квітня
2008 р. (абзац 7 п. 4 мотивувальної ча
стини, п. 2 резолютивної частини)) [2].
Доцільно запозичити, попередньо
уточнивши, і норму ч. 1 ст. 21 Закону,
якою встановлено місячний строк
прийняття Верховною Радою України,
відповідною місцевою радою народних
депутатів на їх сесіях рішення щодо на
лежним чином оформленої пропозиції
референдуму, а також вимоги ч. 2
ст. 22: «Дата проведення всеукраїн
ського референдуму призначається не
раніш як за три і не пізніш як за чоти
ри місяці, а місцевого референдуму —
не раніш як за місяць і не пізніш як за
два місяці від дня прийняття рішення
про проведення референдуму».
Отже, проведене порівняння вказує
на невідповідність частини норм чин
ного Закону Конституції України. По
яснюється це тим, що Закон України
«Про всеукраїнський та місцеві рефе
рендуми» був прийнятий ще 3 липня
1991 р., зміни до нього вносилися ли
ше згідно із законами № 2481XII від
19 червня 1992 р. та № 2628III від
11 липня 2001 р. Як наслідок, окремі
норми Закону суперечать також нор
мам інших законодавчих актів, насам
перед виборчих. З метою усунення
існуючих прогалин зроблено чимало

спроб реформування референдного
законодавства, однак — безрезультат
но. У Верховній Раді України нині че
кають розгляду лише проект Закону
України «Про місцевий референдум»
(внесений народними депутатами Ук
раїни А. Портновим і С. Підгорним
5 лютого 2008 р., реєстраційний
№ 2004) та ряд законопроектів про
внесення часткових змін до чинного
Закону [10], окремі пропоновані нор
ми яких теж істотно суперечать кон
ституційним. Очевидно, слід очікува
ти внесення проекту Закону України
«Про всеукраїнський референдум»
Президентом України. Варіант цього
проекту розроблений і оприлюднений
Центром нормопроектного забезпе
чення діяльності Президента України
Національного інституту стратегічних
досліджень [11], однак й до нього є ба
гато зауважень. За цих умов, вважаємо,
слід об’єднати зусилля законотворців
для прийняття нових законів України
«Про всеукраїнський референдум» і
«Про місцевий референдум», ще кра
ще — Виборчого кодексу (Кодексу Ук
раїни про вибори та референдуми то
що). У зв’язку з очікуванням консти
туційних змін ці закони можна було б
прийняти, завершивши конституцій
ний процес. А тому, вважаємо, народ
ним обранцям слід ініціювати та
прийняти Закон України «Про внесен
ня змін до Закону України «Про всеук
раїнський та місцеві референдуми»,
яким усунути невідповідність норм
чинних Закону і Конституції України,
забезпечити організацію та проведен
ня конституційного всеукраїнського
референдуму.
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П

рийняття Закону України «Про
внесення змін до деяких зако
нодавчих актів України щодо
вдосконалення регулювання відносин
у сфері забезпечення безпеки дорож
нього руху» створило безліч нових за
конодавчих особливостей розгляду
справ вказаної категорії, однією з яких
є розгляд справ про адміністративні
правопорушення у разі їх фіксації
спеціальними технічними засобами,
що працюють в автоматичному ре
жимі.
Цим Законом законодавець допов
нює КпАП України ст. 141 такого
змісту: «До адміністративної відпові
дальності за правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього ру
ху у разі їх фіксації працюючими в ав
томатичному режимі спеціальними
технічними засобами, що мають функ
ції фото і кінозйомки, відеозапису, чи
засобами фото і кінозйомки, відеоза
пису притягаються власники (спів
власники) транспортних засобів. За
наявності обставин, які свідчать про

вчинення порушення іншою особою,
власник (співвласник) транспортного
засобу може протягом 10 днів з дня
вручення йому постанови про накла
дення штрафу повідомити про відпо
відні обставини (транспортний засіб
був у володінні чи користуванні іншої
особи, вибув з його володіння вна
слідок протиправних дій інших осіб
тощо) орган (посадову особу), що
виніс постанову про накладення адмі
ністративного стягнення [1]. Тобто як
що адміністративне правопорушення
зафіксують за допомогою спеціальних
технічних засобів, які працюють в
автоматичному режимі і мають функ
ції фото і кінозйомки, відеозапису, чи
засобами фото і кінозйомки, відеоза
пису, то до адміністративної відпо
відальності притягатимуть не осіб, які
вчинили адміністративне правопору
шення, а власників (співвласників)
транспортних засобів.
На думку автора, встановивши
спрощену процедуру притягнення
осіб до адміністративної відповідаль
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ності, законодавець припустився по
милки, оскільки така процедура пору
шує та обмежує ряд прав і свобод, які
гарантуються чинним законодавством
України.
Так, згідно зі ст. 280 КпАП України
орган (посадова особа) при розгляді
справи про адміністративне правопо
рушення зобов’язаний з’ясувати: чи
було вчинено адміністративне право
порушення, чи винна ця особа в його
вчиненні, чи підлягає вона адміністра
тивній відповідальності, чи є обстави
ни, що пом’якшують і обтяжують
відповідальність, чи заподіяно майно
ву шкоду, чи є підстави для передачі
матеріалів про адміністративне право
порушення на розгляд громадської ор
ганізації, трудового колективу, а також
з’ясувати інші обставини, що мають
значення для правильного вирішення
справи [2]. Звідси випливає, що
обов’язок щодо встановлення особи,
яка вчинила адміністративне правопо
рушення, покладається на орган, пов
новажний розглядати справи про
адміністративні правопорушення, тоб
то на ДАІ УМВС України, проте зі
ст. 141 випливає, що такий обов’язок
покладений на власників транспорт
них засобів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КпАП
України провадження у справі про
адміністративне правопорушення не
може бути розпочато, а розпочате під
лягає закриттю за відсутності події й
складу адміністративного правопору
шення. Згідно зі ст. 9 КпАП України
адміністративним правопорушенням
(проступком) визнається лише проти
правна, винна (умисна або необереж
на) дія чи бездіяльність.
Більшість дослідників адміністра
тивного права схиляється до думки,
що адміністративне правопорушення
складається із об’єкта, об’єктивної
сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторо
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ни адміністративного правопорушен
ня [3, 93; 4, 51; 5, 234–251, 6, 228–274].
Об’єктом проступку виступають сус
пільні відносини, врегульовані норма
ми різних галузей права, які охороня
ються нормами адміністративного
права. Об’єктивна сторона правопору
шення є системою передбачених нор
мами адміністративного права ознак,
які характеризують зовнішню сторону
адміністративного проступку (проти
правне діяння, протиправний резуль
тат, причинний зв’язок між проти
правними діями та наслідками для
проступків із матеріальним складом).
Суб’єктом правопорушення виступає
особа, яка його скоїла і до якої може
бути застосовано адміністративне
стягнення, передбачене законом.
Суб’єктивна сторона — це вина, тобто
психічне ставлення особи, яка скоїла
адміністративний проступок, до своєї
дії та до наслідків, що настали у ре
зультаті дії.
Тобто в разі, якщо адміністративне
правопорушення зафіксують за допо
могою спеціальних технічних засобів,
що мають функції фото і кінозйомки,
відеозапису, до адміністративної від
повідальності притягатимуть влас
ників (співвласників) транспортних
засобів тоді, коли в їх діях будуть від
сутні об’єктивна сторона (протиправ
не діяння, протиправний результат,
причинний зв’язок між протиправни
ми діями та наслідками), суб’єкт та
суб’єктивна сторона проступку, тобто
відсутній склад правопорушення.
Стаття ж 141 передбачає можливість
накладення адміністративного стяг
нення за відсутності складу правопо
рушення.
Іншу новелу законодавця у сфері
забезпечення безпеки дорожнього
руху розкриває ч. 6 ст. 258 КпАП Ук
раїни, відповідно до якої у разі вияв
лення адміністративного правопору
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шення у сфері забезпечення безпеки до
рожнього руху, зафіксованого за допо
могою працюючих в автоматичному ре
жимі спеціальних технічних засобів, що
мають функції фото і кінозйомки, віде
озапису чи засобів фото і кінозйомки,
відеозапису, протокол про адміністра
тивне правопорушення не складається,
а постанова у справі про адміністратив
не правопорушення виноситься без
участі особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності.
Це положення КпАП України не
зовсім поєднується з іншими нормами
права, зокрема:
— ч. 2 ст. 33 КпАП України, згідно з
якою при накладенні стягнення врахо
вуються характер вчиненого правопо
рушення, особа порушника, ступінь
його вини, майновий стан, обставини,
що пом’якшують і обтяжують відпові
дальність;
— ст. 245 КпАП України, відповідно
до якої завданнями провадження у
справах про адміністративні правопо
рушення є: своєчасне, всебічне, повне
й об’єктивне з’ясування обставин кож
ної справи;
— ст. 249 КпАП України, згідно з
якою справа про адміністративне пра
вопорушення розглядається відкрито,
крім випадків, коли це суперечить
інтересам охорони державної таємни
ці;
— ст. 268 КпАП України про те, що
особа, яка притягається до адміністра
тивної відповідальності, має право:
знайомитися з матеріалами справи,
давати пояснення, подавати докази,
заявляти клопотання; при розгляді
справи користуватися юридичною до
помогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має пра
во на надання правової допомоги осо
бисто чи за дорученням юридичної
особи, виступати рідною мовою і ко
ристуватися послугами перекладача,
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якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження; оскаржити постанову у
справі. Справа про адміністративне
правопорушення розглядається в при
сутності особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності. За
відсутності цієї особи справу може бу
ти розглянуто лише у випадках, коли є
дані про своєчасне її сповіщення про
місце і час розгляду справи і якщо від
неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи;
— ст. 271 КпАП України, зміст якої
полягає в тому, що у розгляді справи
про адміністративне правопорушення
можуть брати участь адвокат, інший
фахівець у галузі права, який за зако
ном має право на надання правової до
помоги особисто чи за дорученням
юридичної особи. Ці особи мають пра
во: знайомитися з матеріалами справи;
заявляти клопотання; за дорученням
особи, яка його запросила, від її імені
подавати скарги на рішення органу
(посадової особи), який розглядає
справу, а також мають інші права, пе
редбачені законами України;
— п. 5 ч. 1 ст. 278 КпАП України пе
редбачає, що орган (посадова особа)
при підготовці до розгляду справи про
адміністративне
правопорушення
вирішує питання, чи підлягають задо
воленню клопотання особи, яка при
тягається до адміністративної відпові
дальності, потерпілого, їх законних
представників і адвоката;
— п. 24 Постанови Пленуму Вер
ховного Суду України «Про практику
застосування судами України законо
давства у справах про деякі злочини
проти безпеки дорожнього руху та
експлуатації транспорту, а також про
адміністративні правопорушення на
транспорті» звертає увагу судів на не
припустимість спрощеного підходу до
судового розгляду справ про адмініст
ративні правопорушення на транс
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порті та ігнорування прав осіб, яких
притягають до відповідальності, по
терпілих, їх законних представників і
захисників. Суди повинні неухильно
виконувати вимоги ст. 268 КпАП Ук
раїни щодо розгляду справи про адмі
ністративне правопорушення у при
сутності особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності. За
відсутності зазначеної особи це мож
ливо лише у випадках, коли є дані про
своєчасне її сповіщення про місце та
час розгляду і якщо від неї не
надійшло клопотання про його відкла
дення. При розгляді справ зазначеної
категорії необхідно з’ясовувати всі об
ставини, перелічені у статтях 247, 280
КпАП України, зокрема шляхом допи
ту свідків та призначення експертиз.
Зміст постанови судді має відповідати
вимогам, передбаченим статтями 283,
284 КпАП України. У ній, зокрема,
потрібно навести докази, на яких
ґрунтується висновок про вчинення
особою адміністративного правопору
шення, та зазначити мотиви відхилен
ня інших доказів, на які посилався
правопорушник, чи висловлених ос
таннім доводів [7];
— ст. 6 Конвенції про захист прав
людини і основних свобод, яка перед
бачає право кожного обвинуваченого
захищати себе особисто або використо
вувати правову допомогу захисника,
вибраного ним на власний розсуд [8];
— ст. 2, п. 3 ст. 14 Міжнародного
пакту про громадянські і політичні
права, в якому зазначено, що держава
повинна гарантувати кожному, чиї
права і свободи порушено, ефектив
ний засіб правового захисту, і таке
право повинно встановлюватися судо
вим або будьяким іншим компетент
ним органом, передбаченим правовою
системою держави, та можливість
вільного вибору обвинуваченим за
хисника [9];
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— принципу 1 «Основних прин
ципів, що стосуються ролі юристів»,
прийнятих восьмим Конгресом ООН
з питань упередження злочинності і
поводження з правопорушниками,
який передбачає, що кожна людина
має право звернутися до будьякого
юриста за допомогою для захисту і
відстоювання своїх прав та захисту їх
на всіх стадіях судочинства;
— принципу 19, за яким жодний суд
чи адміністративний орган, в якому
визнається право на адвоката, не
відмовляється визнавати права юри
ста відстоювати в суді інтереси свого
клієнта, за винятком тих випадків, ко
ли юристу було відмовлено в праві ви
конувати свої професійні обов’язки
відповідно до національного права і
практики та цих принципів [10].
Варто зазначити, що норми, які ре
гулюють процедуру притягнення до
адміністративної відповідальності за
правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху у разі їх
фіксації засобами фото і кінозйомки,
відеозапису, окрім того, що не зовсім
поєднуються із нормами зазначених
вище нормативних актів, вони ще й не
відповідають Конституції України.
Відповідно до ч. 2 ст. 22 Конститу
ції України однією з конституційних
гарантій прав і свобод людини та гро
мадянина є недопущення їх скасуван
ня чи звуження їх змісту та обсягу при
прийнятті нових законів або внесенні
змін до чинних законів [11]. На думку
автора, надавши ст. 141 КпАП України
права повноважному органу притяг
нення осіб до адміністративної відпо
відальності за відсутності в діях особи
складу правопорушення та скасував
ши ряд законодавчо передбачених
прав, законодавець допустив звужен
ня змісту й обсягу прав і свобод, що
суперечить ч. 2 ст. 22 Конституції
України.
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Відповідно до ст. 8 Конституції Ук
раїни в Україні визнається і діє прин
цип верховенства права. Конституція
України має найвищу юридичну силу.
Норми Конституції України є нормами
прямої дії. Згідно зі ст. 61 Конституції
України юридична відповідальність
особи має індивідуальний характер.
Тобто юридична відповідальність, на
відміну від інших видів відповідаль
ності (громадської, моральної, сімей
ної), застосовується лише до тих, хто
вчинив правопорушення, тобто пору
шив норму права. Отже, можна ствер
джувати, що у разі фіксації правопору
шень у сфері забезпечення дорожнього
руху засобами фото і кінозйомки, ві
деозапису та подальшому накладенні
стягнення на власників (співвлас
ників) транспортних засобів (ст. 141
КпАП України), а не на суб’єктів
вчинення правопорушення — це супе
речитиме нормам ст. 61 Конституції
України про те, що юридична відпові
дальність особи має індивідуальний
характер.
Згідно зі ст. 59 Конституції України
кожен має право на правову допомогу.
У випадках, передбачених законом, ця
допомога надається безоплатно. Ко
жен є вільним у виборі захисника
своїх прав. Для забезпечення права на
захист від обвинувачення та надання
правової допомоги при вирішенні
справ у судах та інших державних
органах в Україні діє адвокатура.
З приводу цього питання дав свою
юридичну оцінку і Конституційний
Суд України, зазначивши, що поло
ження ч. 1 ст. 59 Конституції України
про те, що «кожен є вільним у виборі
захисника своїх прав», треба розуміти
як конституційне право особи, яка
притягається до адміністративної
відповідальності, з метою отримання
правової допомоги вибирати захисни
ком своїх прав особу, яка є фахівцем у
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галузі права і за законом має право на
надання правової допомоги особисто
чи за дорученням юридичної особи
[11]. Тобто, надавши право повноваж
ному органу виносити постанову про
адміністративне правопорушення, за
фіксоване за допомогою спеціальних
технічних засобів, без участі особи,
яка притягається до адміністративної
відповідальності (ч. 6 ст. 258 КпАП
України), законодавець обмежив пра
во такої особи на правову допомогу,
чим допустив звуження змісту прав і
свобод, що не відповідає ст. 59 Кон
ституції України.
Відповідно до п. 13.2 наказу МВС
«Про затвердження Інструкції з діяль
ності підрозділів дорожньопатруль
ної служби Державтоінспекції МВС
України» до роботи зі спеціальними
технічними засобами допускаються
працівники, які вивчили інструкції з
їх експлуатації та склали заліки з пра
вил їх застосування. Перевірка знань
правил експлуатації спеціальних тех
нічних засобів здійснюється щоквар
талу. Працівники, які не склали
заліків, до роботи з такими засобами
не допускаються [12]. Вважаю, перед
тим як повноважний орган виносити
ме постанову про накладення адміні
стративного стягнення, необхідно,
щоб ним перевірялася зазначена
інформація та доказ, який би її під
тверджував, приєднувався до матеріа
лів справи.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про
міліцію» основним завданням міліції
є: забезпечення особистої безпеки гро
мадян, захист їх прав і свобод, закон
них інтересів; забезпечення безпеки
дорожнього руху; запобігання право
порушенням та їх припинення. Згідно
зі ст. 10 цього Закону міліція відпо
відно до своїх завдань зобов’язана
припиняти адміністративні правопо
рушення [13].
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Відповідно до п. 3 Інструкції з
діяльності підрозділів дорожньопат
рульної служби Державтоінспекції
МВС України завданням дорожньо
патрульної служби є нагляд за до
рожнім рухом з метою забезпечення
його безпеки; збереження життя, здо
ров’я та майна учасників дорожнього
руху, захист їх законних прав та інте
ресів, а також інтересів суспільства і
держави; забезпечення безпечного й
безперебійного руху транспортних за
собів; попередження та припинення
адміністративних правопорушень у
сфері дорожнього руху.
На думку автора, той факт, що під
час фіксації адміністративних право
порушень, за допомогою спеціальних
технічних засобів, порушника не зупи

няють, таким чином не припиняючи
адміністративних правопорушень, —
суперечить наведеним вище норма
тивним актам.
Отже, новели законодавця щодо
розгляду справ про адміністративні
правопорушення на транспорті у разі
їх фіксації спеціальними фото, відео
технічними засобами характеризують
ся колізійністю, правовою невизна
ченістю та заплутаністю, що в свою
чергу негативно відображається на
конституційних правах громадян.
Саме тому необхідним є всебічне
наукове дослідження норм КпАП Ук
раїни і практики їх застосування з
метою удосконалення законодавства у
зазначеній сфері суспільних відносин.
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МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

О. КУЗЬМЕНКО
кандидат юридичних наук, доцент
(Київський національний університет
внутрішніх справ)

П

равова форма здатна не лише
йти слідом за розвитком еко
номіки та відображати зміни в
економічному розвитку, але і зворотно
впливати на економіку [1, 15]. Це
твердження набуло особливого зна
чення для становлення та розвитку
національної бюджетної системи,
взаємовідносин між її складовими,
оскільки з прийняттям у 2001 р. Бю
джетного кодексу України (далі — БК
України) була сформована модель
міжбюджетних відносин.
Концептуальні засади побудови
міжбюджетних відносин загалом зале
жать від економічної системи держави
[2, 257]. У зв’язку з цим у теоретично
му аспекті при дослідженні ролі та
значення міжбюджетних відносин на
самперед розглядається економічний
механізм міжбюджетного регулюван
ня, за допомогою якого коригується
економічна сутність міжбюджетних
взаємозв’язків та виявляється нова
функціональна спроможність бю
джетної системи країни в цілому. Саме

тому міжбюджетні відносини є не
від’ємним елементом економічних від
носин у державі, що обумовлює
дослідження цієї сфери науковцями
економістами.
На думку В. Кравченка, міжбю
джетні відносини є формою взаємо
зв’язків і взаємозалежностей між ок
ремими ланками системи місцевих
бюджетів, а також між місцевими бю
джетами та державним бюджетом Ук
раїни [3, 257]. На переконання О. Геть
манця — це децентралізовані зв’язки
рівноправних, незалежних суб’єктів
бюджетних відносин, діяльність яких
згідно з нормами бюджетного права
регулюється спеціальними методами,
що розмежовують повноваження з на
дання споживачам гарантованих бю
джетами соціальних послуг [4, 214].
О. Лилик, І. Луніна вважають, що це —
відносини між державою, АР Крим та
місцевим самоврядуванням щодо роз
поділу повноважень органів держав
ної влади та органів місцевого само
врядування, видаткових зобов’язань і
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дохідних джерел між бюджетами
різних рівнів [5, 18; 6, 60].
О. Демків справедливо наголошує
на безпідставності ототожнення між
бюджетних відносин лише з системою
трансфертів, зазначаючи, що «відно
сини між бюджетами — це ще не весь
обсяг міжбюджетних відносин. Хоча
саме таке, буквальне, розуміння
міжбюджетних відносин реалізоване в
Україні, оскільки їхнє реформування
відбулося з випередженням адміні
стративнотериторіальної реформи [7,
156–157].
Існують відмінні від цієї точки зору
наукові позиції, зокрема В. Опарін,
В. Малько, С. Кондратюк вважають,
що міжбюджетні відносини є внутріш
німи бюджетними потоками, які відо
бражають перерозподіл доходів і ви
датків між бюджетами [8, 17]. У цьому
визначенні суттєво звужується зміст
міжбюджетних відносин, системно не
враховуються головні їх складові, що
принципово не відповідає сучасному
розумінню названих відносин.
Ще в період СРСР М. Піскотін
визначив, що бюджетне право регулює
відносини у галузі бюджету між СРСР
і союзними республіками, а також між
останніми й адміністративнотери
торіальними одиницями [9, 52]. У ра
дянський період значний внесок у роз
виток бюджетного права, зокрема з
питань формування теоретичної осно
ви відносин між бюджетами та бю
джетних повноважень, зробили видат
ні науковці В. Бесчеревних, Л. Воро
нова, М. Піскотін, Н. Химичева,
С. Ципкін та ін.
Серед провідних сучасних вітчиз
няних учених у галузі фінансового
права, які досліджували окремі аспек
ти міжбюджетних відносин, слід
відзначити Д. Бекерську, Л. Воронову,
Н. Губерську, О. Дмитрик, О. Заверу
ху, С. Кадькаленка, М. Кучерявенка,
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О. МузикаСтефанчук, А. Нечай,
О. Орлюк, Н. Пришву, П. Пацурків
ського, Л. Савченко, В. Тарангула та
ін. У теоретичних джерелах переваж
но міститься аналіз законодавства, що
регламентує міжбюджетні відносини.
Водночас слід зазначити, що у певних
працях питанням міжбюджетних від
носин приділено значну увагу з фор
мулюванням авторських визначень
поняття «міжбюджетні відносини».
Так, О. Заверуха міжбюджетні від
носини визначає як сукупність відно
син, що виникають між органами дер
жавної влади та органами місцевого
самоврядування з приводу розмежу
вання і закріплення матеріальних і
процесуальних бюджетних повнова
жень, розмежування відповідальності
органів державної влади та місцевого
самоврядування у процесі реалізації
цих повноважень [10, 6], Н. Губерська
і О. Музика — як врегульовані правом
зв’язки між державою, АР Крим та ор
ганами місцевого самоврядування
(правовідносини), що існують у
процесі реалізації бюджетних повно
важень стосовно забезпечення відпо
відних бюджетів фінансовими ресур
сами, які необхідні для виконання
функцій, передбачених Конституцією
України та іншими нормативнопра
вовими актами [11, 202]. О. Дмитрик,
коментуючи ст. 81 БК України, визна
чає, що її зміст зводиться до взаємних
відносин між органами всіх рівнів вла
ди, які мають бюджет. Міжбюджетні
відносини відображають взаємозв’яз
ки державного і місцевих бюджетів, а
також місцевих бюджетів між собою,
тобто бюджетів різних рівнів [12, 312].
Серед російських фахівців фінан
сового права також відсутня єдина по
зиція щодо визначення поняття та
змісту міжбюджетних відносин. Так,
на думку Т. Конюхової, до міжбюджет
них відносин належать такі, що «фор
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муються під впливом організаційно
правових умов розподілу і перероз
поділу фінансових ресурсів між
бюджетами різного рівня у випадку
необхідності надання фінансової
допомоги, виділення субвенцій і суб
сидій, цільового фінансування дер
жавних програм, надання гарантій ко
штами бюджетів різного рівня [13, 74].
Т. Вершило визначає міжбюджетні
відносини як відносини, що склада
ються в процесі реалізації бюджетних
повноважень між РФ, суб’єктами РФ,
муніципальними утвореннями в особі
їх уповноважених органів з приводу
формування доходів і здійснення ви
датків відповідних бюджетів [14, 17].
Ю. Крохіна міжбюджетні відносини на
зиває міжбюджетними правовідносина
ми, до яких відносить врегульовані нор
мами бюджетного законодавства
взаємовідносини між федеральними
органами державної влади, органами
державної влади суб’єктів РФ, органа
ми місцевого самоврядування з питань
регулювання бюджетних правовідно
син, організації та здійснення бюджет
ного процесу [15, 246]. Підкреслення
правового характеру міжбюджетних
відносин, розгляд їх, як правовідно
син, є закономірним, тому що міжбю
джетні відносини існують лише у
формі правових відносин, тобто чітко
врегульовані правовими нормами.
Водночас вважаємо, що таке визна
чення за змістом має дискусійний ха
рактер, оскільки містить певну тавто
логію, а саме — міжбюджетні пра
вовідносини регулюють бюджетні
правовідносини. Керуючись теорети
коправовими основами, поперше,
правовідносини регулюються норами
права, подруге — у цьому визначенні
(як і в дефінітивному у ст. 6 БК РФ)
об’єкт міжбюджетних відносин (з при
воду чого вони виникають та існують)
визначено не конкретно, адже і бю
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джетні правовідносини, і бюджетний
процес — це великі комплексні інсти
тути, а міжбюджні правовідносини ма
ють специфічні конкретні об’єкти.
Отже, на пострадянському про
сторі такі взаємовідносини прийнято
називати міжбюджетними, що дещо
звужує їх зміст. Натомість у західній
науці ці відносини називаються inter
governmental fiscal relations, тобто
«внутрішні міжурядові фінансові
відносини» або «міжрівневі фіскальні
зв’язки», тому що така назва найточ
ніше відображає суб’єктнооб’єктний
аспект цих відносин.
Таким чином, аналіз позицій уче
них щодо визначення поняття та зміс
ту міжбюджетних відносин засвідчив,
що: 1) більшість із них розглядає на
зване поняття у межах чинного дефі
нітивного визначення, закріпленого у
ст. 81 БК України; 2) авторські форму
лювання поняття «міжбюджетні
відносини» суттєво відрізняються та
часто звужують їх зміст; 3) міжбю
джетні відносини досліджуються пере
важно ученимиекономістами; 4) по
гляди вчених на визначення поняття
«міжбюджетні відносини» з часом
змінюються.
Гносеологічний підхід дозволяє
обґрунтувати тезу про те, що міжбю
джетні відносини за своєю сутністю є
не лише економічними, а й правовими,
тобто виступають економікоправовою
категорією. Як стверджує М. Піскотін:
«Діяльність держави у сфері бюджету
має в основному економічний харак
тер, але здійснюється вона державни
ми органами та в порядку, визначено
му чинним правом. Проблеми бюдже
ту належать до галузі як економічної,
так і юридичної наук» [9, 11].
Вважаємо, що міжбюджетні відно
сини є правовим поняттям не лише за
формою їх закріплення у нормативно
правових актах, але за своєю сутністю.
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У дослідженнях міжбюджетних відно
син науковцямиюристами правовий
аспект інституту міжбюджетних від
носин обґрунтовується їх правовою
регламентацією у правових нормах
конституційного і фінансового права.
На нашу думку, такий підхід дещо зву
жує праворозуміння правової приро
ди міжбюджетних відносин. Оскільки,
ґрунтуючись на багатогранному ро
зумінні феномену «права», міжбю
джетні відносини безпосередньо
втілюють «право», наприклад, право
територіальної громади на справедли
ве фінансування розвитку певної те
риторії, право членів громади на
рівний доступ до гарантованих
суспільних благ та послуг, право пев
ної адміністративнотериторіальної
одиниці (відповідного бюджету) на
своєчасну фінансову допомогу та ін.
Саме методологія пізнання міжбю
джетних відносин як правового понят
тя дає змогу зрозуміти правову сут
ність і багатогранність міжбюджетних
відносин. З огляду на теоретичні
дослідження праворозуміння [16],
[17], явище «міжбюджетні відносини»
містить основні поняття «права»:
1) справедливість; 2) зважування (ба
лансування, узгодження) інтересів
різних учасників суспільного життя;
3) певні інтереси тих чи інших
суб’єктів соціуму (або ж їхні потреби,
які в таких інтересах відображаються,
втілюються); 4) вимоги суб’єктів сто
совно отримання цінностей, благ,
звернені до суспільства, держави чи до
інших осіб або їх об’єднань.
На нашу думку, поняття «праворо
зуміння» змістовно визначив П. Рабі
нович: (у широкому розумінні) право
розуміння — це відображення в
людській свідомості за посередни
цтвом поняття, позначуваного термі
ном «право» (чи будьяким іншим од
нозначним словом або символом) того
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явища, яке оцінюється як корисне, для
задоволення потреб існування й роз
витку певного суб’єкта або ж безпосе
редньо цих потреб; (стисло) праворо
зуміння — це інтерпретація того, що,
власне, відбиває поняття, назване сло
вом «право». До таких явищ най
частіше належали й нині належать
певні можливості (свободи) людей,
їхніх груп; суспільні відносини з пев
ними властивостями (наприклад, з та
кою властивістю, як їх систематична
повторюваність); людські інтереси
(потреби); дії, спрямовані на задово
лення людських інтересів, потреб; а та
кож самі по собі відображення цих
явищ у психіці людей (поняття, прави
ла поведінки, ідеї тощо) [17, 13–14].
Безумовно, міжбюджетні відноси
ни — це явище, що відображає:
1) певні можливості (права) людей,
їхніх груп (громад), що проживають
на певних територіях; 2) суспільні
відносини з певними властивостями
(наприклад, з такою властивістю, як їх
систематична повторюваність, оскіль
ки міжбюджетні відносини перебува
ють у постійному циклічному русі);
3) дії, спрямовані на задоволення
людських інтересів, потреб життє
діяльності, що виражається у фінансо
вому забезпеченні доступу громадян
до суспільних благ незалежно від
місця їх проживання у територіально
му розрізі; 4) поняття, правила по
ведінки, принципи, ідеї, які відобра
жаються у психіці людей, і, безумовно,
формують у них розуміння ролі і при
значення держави для суспільства в
цілому, місцевого самоврядування —
для громади.
Отже, міжбюджетні відносини — це
правоявище, правовідносини за своєю
сутністю, але це поняття не містить
слово «право», у зв’язку з чим слово
сполучення «правове регулювання»
додає йому правоназву з метою роз
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криття саме правового змісту міжбю
джетних відносин.
Праворозуміння «міжбюджетних
відносин» має не лише теоретичне, але
й набуває безпосередньо практичного
значення. Так, А. Заєць, досліджуючи
праворозуміння і принцип справедли
вості у праві, аргументує, що право
прагне забезпечити рівність всіх перед
законом, рівність стартових можливо
стей людей у суспільстві, у певних ви
падках вирівняти існуючу фактичну їх
нерівність з тим, щоб досягти більшої
соціальної справедливості [18, 244].
Основоположним принципом по
будови бюджетної системи, міжбю
джетних відносин є принцип справед
ливості у розподілі фінансових ре
сурсів. Дотримання цього принципу
гарантує створення умов рівного за
безпечення жителів регіонів суспіль
ними благами та послугами незалежно
від місця проживання на території
країни.
У праворозумінні поняття «міжбю
джетні відносини» необхідно врахову
вати фактор, який коріниться в
соціальноекономічній регіональній
неоднорідності українського суспіль
ства, тобто в закономірному його
поділі на різноманітні групи — жи
телів регіонів, адміністративнотери
торіальних одиниць (громади), які ма
ють поряд із однаковими, загально
суспільними потребами, благами та
інтересами — ще й свої специфічні по
треби та інтереси, історично, менталь
но і географічно характерні для певно
го регіону. І цілком природним є те, що
кожна громада (в особі її обраних
представників — органів місцевого са
моврядування) схильна вважати пра
вом насамперед таке явище, яке полег
шує, а не ускладнює її існування,
життєдіяльність і розвиток, яке
сприяє, а не перешкоджає задоволен
ню її потреб та інтересів.
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У цьому сенсі міжбюджетні відноси
ни постають інструментом: 1) управ
лінського забезпечення цілісності та
стабільності держави; 2) розвитку окре
мих регіонів і адміністративнотери
торіальних одиниць; 3) збалансованого
соціальноекономічного і політичного
розвитку суспільства на всій території
країни; 4) раціонального задоволення
потреб та інтересів територіальних гро
мад і громадян; 5) гарантування соціаль
ної справедливості у суспільстві.
А оскільки соціальна справед
ливість є одним із головних аспектів
праворозуміння права, то міжбюд
жетні відносини як фінансовоправове
явище постають інструментом гаран
тування прав і свобод, задоволення по
треб громадян, територіальних громад,
суспільства в цілому. Отже, морально
цінностний критерій міжбюджетних
відносин є очевидним.
Таким чином, при праворозумінні
поняття «правове регулювання між
бюджетних відносин» виходимо із
«класичних» типів праворозуміння —
соціальноприродного і позитивіст
ського. Соціальноприроднє праворо
зуміння обґрунтовується тим, що між
бюджетні відносини є інструментом
фінансового забезпечення реалізації
природніх і соціальноекономічних
конституційних прав громадян і тери
торіальних громад (на належне фінан
сування, тобто фактичний доступ на
місцях до освіти, медицини та інших
благ). Позитивістське («юридичне»)
праворозуміння виходить з державно
регулятивної політики, державнопра
вового регулювання бюджетних по
вноважень органів державної влади і
місцевого самоврядування, правового
розподілу доходних джерел і видатко
вих зобов’язань за рівнями бюджетної
системи, правового режиму бюджет
ного регулювання і вирівнювання. От
же, визначаємо такий взаємозв’язок:
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соціальноприроднє право виступає
моральною основою позитивного пра
ва і його кінцевою метою. Таке об’єд
нання підходів є визначальним проя
вом методологічних засад досліджен
ня міжбюджетних відносин.
Такий підхід необхідно називати
«інтегрованим» від слова «інтегра
ція», що означає об’єднання у ціле
будьяких частин або елементів.
У цьому разі об’єднуються основні
елементи права: сукупність природніх
прав і свобод людини, система норм
права, система правовідносин [19, 8].
Отже, дійдемо висновку, що слово
сполучення «правове регулювання» за
стосовується нами у сенсі позитивіст
ського праворозуміння, тобто «юри
дичного права» — сукупності правових
норм, які регламентують відносини.
«Міжбюджетні відносини» за своєю
сутністю розглядаються нами також і в
сенсі загальносоціального права як
інструмент фінансового забезпечення
інтересів і прав громадян, громад,
суспільства у сфері задоволення гаран
тованих потреб і доступі до благ. На
звані інтереси і права мають бути забез
печені відповідними обов’язками
інших суб’єктів (уповноважених ор
ганів державної влади і місцевого само
врядування) та збалансовані у державі
в цілому. Отже, міжбюджетні відноси
ни є правовим явищем за своєю сут
ністю та природою.
Пізнавальною особливістю власне
понять (причому, особливістю найцін
нішою) є те, що вони фіксують, «схоп
люють» глибинні, суттєві властивості
всіх явищ певного роду (типу, класу).
І якщо такі відображення будуть точ
ними, адекватними, то й у кожному із
цих випадків істинне поняття буде ли
ше одне [17, 13]. Бюджетноправові
дефініції категорій повинні відобра
жати головні, якісні родові та видові
ознаки, адекватно розкривати зміст
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терміна, вміщувати визначальні ха
рактеристики та відображати головні
аспекти (елементи, напрями, форми) у
конкретній та узагальненій формі.
У контексті праворозуміння міжбю
джетних відносин, вважаємо, їх дефіні
тивне визначення у ч. 1 ст. 81 БК Ук
раїни як відносин між державою, АР
Крим і місцевим самоврядуванням що
до забезпечення відповідних бюджетів
фінансовими ресурсами, необхідними
для виконання функцій, передбачених
Конституцією України та законами
України, — не повною мірою відповідає
зазначеним вимогам та викликає ряд
зауважень.
Поперше, законодавець до суб’єк
тів міжбюджетних відносин відніс:
державу, АР Крим, місцеве самовряду
вання. Враховуючи, що компетенція
цих суб’єктів реалізується у право
творчій і правозастосовній (тобто
фактичній) діяльності їх уповноваже
них органів, вважаємо, що останні не
обхідно включити до переліку зазна
чених суб’єктів.
Подруге, у статті не конкретизова
но об’єкт міжбюджетних відносин
(з приводу чого вони виникають та
існують), а власне, замість об’єкта
визначено їх глобальну мету та при
значення, якто «забезпечення відпо
відних бюджетів фінансовими ресур
сами, необхідними для виконання
функцій».
Потретє, зміст названої статті не
відображає головні складові (групи
відносин) міжбюджетних відносин,
зокрема: 1) розподіл бюджетних по
вноважень між органами державної
влади і місцевого самоврядування;
2) розподіл видатків державного і
місцевих бюджетів і розмежування
видаткових зобов’язань; 3) розподіл
дохідних джерел між бюджетами
різних рівнів; 4) розмежування сфер
відповідальності органів державної
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влади і місцевого самоврядування у
сфері їх бюджетних взаємовідносин;
5) перерозподіл бюджетних коштів
між бюджетами, який реалізується че
рез механізм бюджетного регулюван
ня; бюджетне вирівнювання і розподіл
фінансової допомоги.
Підсумовуючи викладене, дійдемо
висновку, що чинне дефінітивне визна
чення поняття «міжбюджетні відноси
ни» не містить об’єкт, фактичний склад
суб’єктів і головні складові (групи
відносин, аспекти) відносин між бю
джетами, тобто не в повному обсязі
відображає їх головний зміст. З огляду
на це, поняття міжбюджетних відносин
доцільно визначити так: міжбюджетні
відносини — це врегульовані правови

ми нормами взаємовідносини між дер
жавою, АР Крим, місцевим самовряду
ванням та їх уповноваженими органа
ми, що виникають у процесі їх
взаємодії (взаємозв’язків) з приводу
розподілу бюджетних повноважень та
відповідальності між органами держав
ної влади та місцевого самоврядуван
ня, розподілу дохідних джерел та ви
даткових зобов’язань між бюджетами
різних рівнів, а також перерозподілу
бюджетних коштів між бюджетами що
до забезпечення відповідних бюджетів
фінансовими ресурсами, які необхідні
для виконання функцій, передбачених
Конституцією України та іншими нор
мативноправовими актами.
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Національної юридичної академії
імені Ярослава Мудрого)

У

межах статті автор акцентує
увагу на категорії вартості, яка,
на його думку, як економічна
категорія є основним елементом май
нових відносин, який відображає їх
економічну суть, формує психологію
та логіку поведінки суб’єктів господа
рювання в межах цих правовідносин.
Водночас автор вважає за доцільне
висловити, що вартість крім еко
номічного, відображає правовий ас
пект власності, який охоплює поняття
цілісності власності, яка має корисні
властивості, з урахуванням наявних
обмежень чи обтяжень, відображений
у відповідній правовій конструкції
комплексу наявних прав власника,
закріпленому у відповідному право
встановлюючому документі (який, в
свою чергу, зумовлює його вірогідну
вартість відповідно до оціночного до
кумента у вигляді звіту про оцінку
майна), висновках незалежного суб’єк
та оціночної діяльності, рахунках на
товар тощо, який в цьому розумінні є
юридично значущим документом, що
виражає та підтверджує вартісний по
казник майна як власності конкретно
го суб’єкта майнових відносин.

Огляд чинного законодавства Ук
раїни свідчить, що жодний норматив
ноправовий акт не дає остаточного
визначення поняття «майнові відно
сини», що свідчить про наявність
відповідних «білих плям» у чинному
законодавстві.
В юридичній літературі [1] майнові
відносини визначаються як відноси
ни, спрямовані на закріплення майна
за їх учасниками, та відносини з відчу
ження майна.
Історично майнові відносини з’яви
лися з виникненням приватної влас
ності, яка прийшла на зміну спільній
власності в первіснообщинному
суспільстві. Цьому сприяло виник
нення моногамної (один чоловік і одна
дружина) сім’ї.
Наступним поштовхом розвитку
майнових відносин став суспільний
розподіл праці: спочатку між земле
робством і тваринництвом, а пізні
ше — ремісництвом. Все це зробило
можливим і необхідним обмін резуль
татами своєї діяльності, адже жодна
людина не може забезпечити своїх по
треб, які постійно зростають, за раху
нок продуктів власної праці. Для цьо
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го їй, щонайменше, необхідно одержа
ти найрізноманітніші засоби вироб
ництва, які б відповідали вимогам
часу. При цьому слід враховувати, що
обсяг потреб людини залежить як від
рівня загального розвитку суспільних
відносин, так і від ступеня її добробу
ту, тобто її майнового положення в
суспільстві.
У нинішніх умовах глобалізації
світових суспільних відносин значно
підвищився рівень суспільного роз
поділу праці, коли кожна окрема особа
покликана виконувати винятково ву
зькі функції в суспільному вироб
ництві, що також значно зменшує її
можливості забезпечити всі свої потре
би за рахунок власного виробництва.
На еволюцію майнових відносин
істотно вплинув також розвиток світо
вої торгівлі, яка теж є результатом
суспільного поділу праці й водночас
посередником у відносинах обміну ре
зультатами діяльності як окремих лю
дей, так і їх спільнот [2].
Отже, основним чинником будь
якої діяльності людей є особисті та
суспільні потреби. Процес задоволен
ня потреб змушує людей входити у
певні відносини з іншими людьми, які
загалом утворюють суспільні відноси
ни. Таким чином, діяльність є змістом,
а суспільні відносини — формою люд
ського буття.
Традиційно основою суспільних
відносин є виробничі відносини, що є
базисними, на яких надбудовуються
інші суспільні відносини — ідеоло
гічні, релігійні, правові тощо.
Суть виробничих відносин не зво
диться до виробництва певних благ,
які задовольнятимуть суспільні по
треби. Виробничі (або інша їх назва —
економічні) відносини мають ширший
зміст. Вони охоплюють процеси як
безпосередньо виробництва, так і по
дальшого розподілу, перерозподілу,
присвоєння і споживання певних ви
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роблених благ, тобто опосередковують
все економічне буття людства. Зо
внішньою формою виробничих є май
нові відносини, що складаються з
відносин власності, які закріплюють
новостворений продукт за його пер
вісним власником, та відносин обігу
(товарногрошових відносин), які
опосередковують процес передачі цьо
го продукту у власність іншим особам.
Відносини власності відбивають
статичний момент майнових відно
син — закріплюють відповідні мате
ріальні блага за певними юридичними
та фізичними особами.
Таке закріплення відбувається у
двох напрямах.
Для того щоб щось закріпити, треба
його спочатку створити. Тому відноси
ни власності закріплюють первісно
створений продукт за окремою люди
ною або групами людей — власників
засобів виробництва, за допомогою
яких його було створено, бо всі наявні
штучні продукти колись вперше було
створено людською працею.
Це перший варіант відносин влас
ності.
У результаті наступних відносин
передачі цього продукту іншим особам
виникають інші власники, причому
цей процес є безперервним аж до по
вного споживання цих благ. Відносини
власності фіксують кожен момент на
ступної передачі певних предметів від
колишнього власника до інших осіб,
закріплюючи ці предмети за новими
власниками. Будьякі моменти фікса
ції є статичними; саме тому відносини
власності і відбивають статичні момен
ти майнових відносин [2].
Всякий продукт, призначений для
відчуження, є товаром. Процес відчу
ження товарів відбиває динамічну
сторону майнових відносин, здійс
нюється за допомогою відносин обігу
або товарногрошових відносин, у
результаті яких відбувається обмін то
варів одного на інший чи на гроші.
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Будьякі відносини в суспільстві
передбачають наявність двох і більше
сторін, які виступають їх учасниками.
Щодо майнових відносин, то згідно
зі ст. 2 ЦК їх суб’єктами, або учасника
ми, є фізичні та юридичні особи, а та
кож держава Україна, АР Крим, тери
торіальні громади, іноземні держави
та інші суб’єкти публічного права.
У загальному розумінні суб’єктом
цих відносин може бути особа, наділе
на відповідною здатністю діяти, в
юридичному аспекті, та яка має при
цьому певні права та обов’язки.
Відповідно до ст. 24 ЦК України лю
дина як учасник цивільних відносин
вважається фізичною особою. Юридич
ною особою згідно зі ст. 80 ЦК України
є організація, створена і зареєстрована у
встановленому законом порядку [3].
Поряд із цим будьякі відносини
виникають із приводу чогось, що є
об’єктом цих відносин. Під об’єктом
майнових відносин розуміють те, на
що спрямовані дії суб’єктів цих відно
син. Загалом з лексичної конструкції
самого поняття «майнові відносини»
зрозуміло, що об’єктом виступає май
но, на яке й спрямовано дії суб’єктів
майнових відносин.
У контексті наведеного поняття
майнові відносини можна визначити
як суспільні відносини щодо во
лодіння, користування і розпоряджен
ня майном та переходу прав на нього
до інших осіб. Різновидом майнових
відносин є земельні відносини, об’єк
том яких є земля та земельні ділянки.
Земельні ділянки як об’єкт відносин є
особливим видом майна, наділені
власною специфікою, яку можна кла
сифікувати за різними ознаками.
У загальному розумінні класифіка
ція ознак за відповідними критеріями
є підставою для оцінки та класифіка
ції об’єктивних показників чогось.
Систему відмінностей можна побу
дувати за такими критеріями: фізичні
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властивості; економічні критерії; полі
тикоправове значення; соціально
культурне значення; особливості пра
вового регулювання.
Зазначені групи критеріїв не є
вичерпними і цей перелік може бути
поширений за відповідною вирішаль
ною ознакою.
Як було констатовано вище, основ
ним чинником будьякої діяльності
людей є особисті та суспільні потреби.
Процес задоволення потреб змушує
людей вступати у певні відносини з
іншими людьми, які загалом утворю
ють суспільні відносини. Таким чином,
діяльність є змістом, а суспільні відно
сини — формою людського буття.
При цьому суспільні відносини у
процесі задоволення людських потреб
зумовлює необхідність встановлення
вартості як ціннісного показника об’єк
тів обміну, критерієм яких стає його ко
рисність у межах відповідного викори
стання для відповідних умов [4].
В економічній теорії існують різні
підходи до визначення вартості об’єк
та обігу (обміну).
Історично виникла і тривалий
період залишалася найбільш пошире
ною трудова теорія вартості [5]. Осно
воположниками її вважаються вчені
класичної школи В. Петі, А. Сміт,
Д. Рікардо, кожний з яких зробив свій
внесок у розвиток трудової вартості.
Економічне вчення К. Маркса
також засновано на теорії трудової
вартості, однак воно значною мірою
збагатило її концепцією двоїстого
характеру праці таким розумінням
вартості, що відбиває речове виражен
ня відносин між людьми у системі
суспільного поділу праці.
В основі трудової теорії вартості
лежить положення А. Сміта, що пра
ця — єдино точне мірило вартості чи
єдина міра, за допомогою якої можна
порівняти між собою вартості різних
товарів за всіх часів і у всіх місцях.
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Це положення, сформульоване у
праці «Дослідження про природу і
причини багатства народів», пізніше
конкретизоване Д. Рікардо, що збага
тив та уточнив теорію трудової
вартості, стала основою «додаткової
вартості» К. Маркса та й усього його
економічного учення.
Водночас автор вважає за необхідне
трохи поглибити знання сутності те
орій з їхньою подальшою розробкою і
конкретизацією у вченнях представ
ників економічної думки, що одержали
назву «маржиналізм» (Г. Госсен,
К. Мангер, Ф. Визер, Е. БемБаверк).
Суть «маржиналізму» чи «теорії
граничної корисності» більш виразно
відображена Е. БемБаверком у таких
його висновках: «Величина цінностей
матеріального блага визначається важ
ливістю тієї конкретної потреби (чи ча
сткової потреби), що займає останнє
місце в ряді потреб, що задовольняють
ся всім наявним запасом матеріальних
благ даного роду». Тобто відповідно до
цієї теорії цінність речі виміряється ве
личиною її граничної корисності. Це
положення — центральний пункт теорії
цінності. Усе подальше пов’язане з ним
і виводиться з нього.
Слід наголосити, що неокласичний
напрям та й всі інші сучасні еконо
мічні школи ґрунтуються на теорії
граничної корисності.
Граничні величини, гранична про
дуктивність, граничний дохід, граничні
витрати — основа мікроекономічного
аналізу — характерні для сучасних еко
номічних шкіл.
Маржиналізм розглядає поводження
ринкового суб’єкта з погляду властивої
лише йому психології. Саме суб’єктивна
оцінка корисності блага визначає його
вибір у межах господарської діяльності.
Граничні витрати чи граничні вигоди
сприймаються ринковим суб’єктом
майнових відносин відповідно до його
особистих уявлень. На них він засновує
раціональний вибір.
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Слід навести дуже цікаві думки,
сформульовані видатним вітчизняним
економістом М. ТуганБарановським,
що розрізняв категорії цінності та вар
тості. Цінність він вважав суб’єктив
ною категорією. Величина цінності
визначається граничною корисністю
господарського блага, яка є первиною
цінністю в системі ринкових відносин.
Граничні корисності, за уявленням
М. ТуганБарановського, пропорційні
їх трудовим вартостям, тому що ігно
рувати працю, витрачену на вироб
ництво господарських благ — означає
заперечувати очевидне. Теорія гранич
ної корисності одержала розвиток у
дослідженнях видатного представни
ка неокласичного напряму А. Мар
шалла, який головну увагу приділяв
з’ясуванню функціональних залежно
стей між різними елементами ринку.
З’єднавши теорії попиту та пропо
зиції і витрат виробництва, А. Мар
шалл сформулював закони руху рин
кових цін, запитуваних і пропонова
них на ринку товарів і послуг,
рівноважне співвідношення яких за
безпечує ринкову рівновагу. Він
підкреслював, що коли ціни попиту та
пропозиції є рівними, то відсутня тен
денція до збільшення чи зменшення
кількості вироблених.
Аналіз основних принципів наведе
них теорій вартості свідчить, що вони
активно використовуються оцінюва
чами практиками при визнанні вар
тості різних категорій майна та майно
вих прав у межах потреб українського
суспільства.
Основні критерії, за якими ви
знається вартість майна, у сучасному
обіговому обороті економіки України
є принципи граничної корисності та
продуктивності, які зумовлюють
отримання вірогідної вартості з ураху
ванням найбільш ефективного його
використання, економічної доціль
ності та юридичної правомірності. За
159

С. Коваленко

значене свідчить, що вартість є одним
з основних критеріїв майнових та
суміжних з ними відносин, на тих
підставах, що вартісні показники фор
мують відповідні елементи ринку: по
пит, пропозицію тощо.
Ці економічні принципи дістали
свій вираз у ст. 3 Національного стан
дарту НС № 1 «Загальнi засади оцiнки
майна i майнових прав» [7], відпо
відно до якої:
— вартість — еквiвалент цiнностi
об’єкта оцiнки, відображений у ймовiр
нiй сумi грошей;
— ймовiрна сума грошей — най
бiльша сума грошей, яку може отрима
ти продавець та може погодитися
сплатити покупець;
— поточна вартiсть — вартiсть, приве
дена у вiдповiднiсть до цiн на дату оцiнки
шляхом дисконтування або використан
ня фактичних цiн на дату оцiнки;
— цiна — фактична сума грошей,
сплачена за об’єкт оцiнки або подiбне
майно;
— ринкова вартiсть — вартiсть, за
яку можливе вiдчуження об’єкта
оцiнки на ринку подiбного майна на
дату оцiнки за угодою, укладеною мiж
покупцем та продавцем, пiсля прове
дення вiдповiдного маркетингу за умо
ви, що кожна зi сторiн дiяла зi знанням
справи, розсудливо i без примусу.
У свою чергу ст. 1 Методики оцінки
майна [7] встановлює випадки, у разі
настання яких у межах майнових від
носин обов’язково виконується оціноч
ні процедури з визнання вірогідної

вартості майна шляхом виконання не
залежної оцінки.
При реалізації суб’єктами господа
рювання майнових відносин шляхом
реалізації товарообмінних операцій,
вартість майна виступає вже як його
ціна, за який при обміні передана
рівноцінна річ чи сплачений її відпо
відний грошовий еквівалент.
Саме тому ст. 189 ГК України [8]
визнає, що цiна (тариф) є формою гро
шового визначення вартостi майна,
продукцiї (робiт, послуг), які є пред
метом обігу між суб’єктами у межах
господарских відносин.
Отже, відносинам, що виникають
між суб’єктами на підставах привлас
нення та розподілу майна та майнових
прав, передують відносини зі встанов
лення їх вірогідної вартості, що зумов
лена комплексом юридичних прав та
обов’язків на неї, тобто ступенем юри
дично дозволених дій, які можна вико
нати стосовно неї, яка і виражає
відповідний ступінь їх корисності.
Проблема, на яку акцентує автор,
насамперед стосується питання не
обхідності юридичного обґрунтування
та закріплення у відповідних стандар
тах та методиці оцінки процедури
визнання вартості майна після тесту
вання чи ідентифікації з урахуванням
наявного комплексу прав у суб’єкта
цих відносин на об’єкт власності, яка за
наявності її як обов’язкової процедури
зробить можливим реально використа
ти фактичний комплекс юридичних
прав та обов’язків на майно при вста
новленні вірогідної вартості.
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У

другій половині XIX ст. мобі
лізації всіх верств українського
населення Галичини до бороть
би за національнополітичне відро
дження України значною мірою спри
яло
утвердження
австрійського
конституціоналізму, який гарантував
основні громадянські права й умож
ливлював політичну активність насе
лення всіх територій Австрійської
(АвстроУгорської) імперії.
Територія з назвою «Королівство
Галичини та Лодомерії з Великим Кня
зівством Краківським» була однією із
провінцій Австрійської (з 1867 р. Авст
роУгорської імперії). Штучно визна
чені кордони краю ускладнювали і без
того непрості українськопольські сто
сунки. Його національний склад був
складний. У 1869 р. українці становили
65,8 % населення Східної Галичини, по
ляки — 20,7 %, євреї — 12,5 % [1]. Жод
на з національних груп не вважала своє
становище задовільним. Східна части
на краю впродовж віків була тереном

змагань і водночас взаємних впливів
українців і поляків. До 1848 р. авст
рійський уряд вів щодо українських
мас Галичини політику «розділяй і па
нуй». Він дав для українців народну
школу, стимулював їхній культурний
розвиток, але лише з метою викори
стати проти революційних змагань
поляків за відбудову незалежної
Польщі.
Під час революції 1848 р. нечислен
на тоді українська інтелігенція, пере
важно представники духовенства і
вихідці з духовенства, становила
контрреволюційну когорту стосовно
польських революційних рухів, покла
даючи свою надію на вдячність
австрійського уряду. Однак ці надії не
збулися. Польська революційна еліта
дуже скоро витверезилася зі своїх ре
волюційних мрій і після поразки по
встання у 1863 р. без застережень ста
ла на ґрунт лояльності австрійській
державі, що і виразила у своїй вірно
підданій декларації від 1867 р., яка по
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чиналася зі слів: «При Тобі, пане,
вірно стоїмо» [2].
Становлення національної й полі
тичної свідомості українського насе
лення Галичини збіглося у часі з
найбільшою соціальноекономічною
трансформацією — селянською ре
формою і було пов’язане із західно
європейським революційним рухом
під назвою «Весна народів» 1848 р.
Цей рух, що охопив всю Європу, про
явився у повстаннях не лише у сто
лиці Австрії, а й серед підпорядкова
них Австрії народів: угорців, італійців,
чехів, поляків, українців Галичини й
Буковини. У зв’язку з чим Цісар Фер
динанд І проголосив Конституцію
(25 квітня 1848 р.) у вигляді Консти
туційної грамоти Австрійського цісар
ства (так звана конституція Піллер
сдорфа — на ім’я тодішнього міністра
внутрішніх справ Австрії).
У загальних засадах Конституції
проголошувалося, що для всіх народів
цісарства забезпечується непоруш
ність їх народності й мови (§ 4).
У Конституції чільне місце відведено
громадянським і політичним правам
громадян держави — вони розміщені у
III розділі, відразу ж після розділів
«Загальні засади» і «Цісар». Норми
цього розділу проголошували, що всім
громадянам держави гарантується
свобода віросповідання, совісті й осо
би (§ 17), що Конституційна грамота
забезпечує свободу мови й книгодру
кування (при виконанні певних цен
зурних вимог) (§ 19), що громадянам
держави надається право створювати
різні об’єднання (товариства) (§ 22).
Надзвичайно важливою була норма
про те, що кожен громадянин держави
може бути власником землі, може зай
матися будьяким видом заробітку чи
промисловості, не забороненим зако
ном, і може досягти будьяких чинів і
гідностей (§ 24) [3].
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Монархічноконституційні поряд
ки, окремі демократичні права й сво
боди громадян, проголошені першою
австрійською конституцією, давали
певні можливості і для розвитку особи
і для розвитку окремих народів і на
родностей Австрії, але Конституція
внаслідок умов, що склалися у дер
жаві, вже 16 травня 1848 р. припинила
свою дію.
Момент усе ж був сприятливим для
українців. Переважна їх частина поча
ла організовуватися окремо від поля
ків. Австрійський уряд пішов на
зустріч українцям, шукаючи у них
підтримки в боротьбі з угорцями та
поляками. У Львові у 1848 р. було за
сновано Головну Руську Раду — орган
громадського самоврядування ук
раїнців Галичини, яка мала з’ясувати
австрійському урядові політичні та
національні прагнення українців.
Головна Руська Рада відразу ж про
голосила єдність всього українського
народу, а українські посли (депутати)
в австрійському парламенті поставили
вимогу виділити українські землі, що
перебували в межах австрійської дер
жави, в окремий коронний край під
управлінням намісника і приєднати до
Галичини Буковину та Закарпаття.
Проте австрійський уряд не виконав
головної вимоги українців: не поділив
Галичину на дві частини — польську й
українську [4]. Більше того, у 1851 р.
Головна Руська Рада під тиском
австрійської влади саморозпустилася.
4 березня 1849 р. Франц Йо
сиф І дарував Австрійській імперії но
ву, менш демократичну, так звану
откройовану (впроваджену зверху)
конституцію. Вона звужувала права
громадян і повноваження парламенту
на користь уряду, створювала цент
ралізовану державу, в якій уся влада
була зосереджена в руках імператора
та його міністрів. У статті 77 березне
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вої конституції зазначалося, що всі ко
ронні краї (їх налічувалося 14) отри
мають свої крайові конституції. Для
Галичини крайову конституцію було
надано цісарським патентом 29 верес
ня 1850 р. [5].
Крайова конституція для Галичини
поділила край на три округи — Краків
ський (суто польський), Львівський
(змішаний польськоукраїнський) і
Станіславський (суто український).
Першим параграфом розділу І «Про
край» встановлювалося, що Королів
ство Галіції і Володимерії з Князівства
ми Освітима і Затора та Великим
князівством Кракова становлять не
роздільну частину Австрійської наслід
ної монархії і коронний край того
Цісарства, а § 3 встановлював само
стійність краю всередині означених
державним уставом його меж.
Особливо важливою для україн
ського населення Галичини була нор
ма (§ 4), яка проголошувала, що поля
ки і руські (тобто українці), а також
інші народності, що проживають в ко
ронному краї, є рівними в управлінні, і
кожен народ має непорушне право до
збереження і розвитку своєї народ
ності і своєї мови.
Крайова конституція для Галичини
передбачала чіткий розподіл між спра
вами, вирішення яких належить до
державної влади і до крайової влади
(§ 8). У ній детально також виклада
лися склад і функції крайового заступ
ництва — сеймових курій, крайових і
средоточних виділів [5].
Необхідно зазначити, що загально
державна австрійська конституція
1849 р. та крайові конституції (зокре
ма і для Галичини) після придушення
революційного руху не діяли і цісарсь
ким патентом від 31 грудня 1851 р.
формально були скасовані. Австрія
знову перетворилася на самодержавну
монархію, в якій і мови не могло бути
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про автономію окремих народів. Лише
пізніше, наприкінці 60х років ХІХ ст.,
ставши двоцентровою, дуалістичною
державою, Австрія поступово почала
ставати на шлях конституціоналізму
[6].
С. Дністрянський, справедливо за
значивши, що революція 1848 р.
в Австрії принесла конституцію, а з
нею і принцип рівності народів,
підкреслював, що, на жаль, це залиши
лося лише на папері, тому що саме за
цю рівність тільки в цей період і поча
лася довга й невпинна боротьба.
Держава не зуміла як слід зрівняти усі
народи, але, рятуючи династичну сис
тему, допомогла націям сильнішим
узяти верх над слабшими, а згодом —
призвела до того, що сильніші нації
взяли верх над державою і, звільняю
чи себе, спричинили до розпаду
монархії після світової війни [7].
21 грудня 1867 р. австрійський
рейхсрат (парламент) прийняв нову
конституцію, яка діяла в Австрії, зок
рема і в Галичині, до жовтня 1918 р.
Конституція Австрії складалася з
кількох окремих законів і кожен із них
мав важливе значення для окремих
народів імперії.
Так, ст. 2 Конституційного закону
про загальні права громадян, для ко
ролівств і областей, що представлені в
рейхсраті, від 21 грудня 1867 р. прого
лошувала, що «всі громадяни рівні пе
ред законом», а ст. 3 — що «державні
посади однаково доступні для всіх
громадян» при набутті ними прав
австрійського громадянства [8].
Остання стаття була чи не най
більш декларативною зі всіх статей
Конституційного закону від 1867 р.
Про це свідчать такі дані: в уряді
намісника у Львові не було жодного
українця. Всі вищі посади в державі
також не були доступні для українців.
У Відні навіть у 1907 р. (після 40 років
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реалізації конституційних положень)
на посадах у міністерствах були:
у Міністерстві фінансів — 21 поляк і
1 українець; у Міністерстві внутріш
ніх справ — 8 поляків і 1 українець;
у Міністерстві сільського господарст
ва — 6 поляків і жодного українця;
у Міністерстві освіти — 12 поляків і
жодного українця; у Міністерстві
справедливості — 24 поляки і 3 україн
ці. Серед суддів (всіх 5 рангів) було
686 поляків і 215 українців.
Однак багатьом українцям того ча
су «грів душу» вже сам факт наявності
такого конституційного положення,
що давало наснагу боротись у подаль
шому за його реалізацію.
Стаття 12 дала австрійським грома
дянам право зборів і створення об’єд
нань. Саме це право активно сприяло
його соціальноекономічному відро
дженню й поширенню українського
національного руху. Стаття 13 дала
право кожному громадянинові Австрії
«у межах законності висловлювати
вільно свої думки словесно, письмово,
у пресі чи через зображення». Нею та
кож встановлювалося, що друкування
не повинно бути ні підпорядковане
цензурі, ні обмежене концесійною си
стемою, що до творів, надрукованих у
країні, не застосовується поштова за
борона з боку адміністрації [8].
Для галицьких українців, які май
же всі стовідсотково були прихожана
ми Грекокатолицької церкви, надзви
чайно важливе значення мала ст. 15
Конституційного закону від 21 грудня
1867 р. Вона проголошувала, що будь
яка церква чи релігійна асоціація,
визнана законом, має право відправ
ляти богослужіння спільно і публічно;
регулювати та управляти своїми внут
рішніми справами незалежно; воло
діти й користуватися установами,
вкладами і капіталами, переданими до
її рук для мети культу, освіти і благо
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чинності. Водночас вона має дотриму
ватися, як і будьяке суспільство,
законів держави [9].
Для некорінних народів Австрії, до
яких належав і український народ
Галичини, виняткове значення мала
ст. 19 Конституційного закону, яка
встановлювала, що:
1) всі народи держави, які належать
до різних рас, рівні у правах: кожна ра
са має невід’ємне право підтримувати
й культивувати свою національність і
свою мову;
2) держава визнає за всіма мовами,
вживаними в областях монархії, рівне
право на вживання у школах, і при
здійсненні функцій і різноманітних
актів державного життя;
3) в областях, населення яких нале
жить до різних рас, установи народної
освіти мають бути організовані так,
щоб кожна, не маючи потреби вивчати
іншу мову, мала можливість отриму
вати своєю мовою необхідні елементи
своєї освіти [10].
Отже, як бачимо, норми ст. 19 Ос
новного закону проголошували прин
цип національної рівноправності. Що
правда, як зазначав М. Лозинський,
австрійське державне право того часу
не знало нації як суб’єкта права і нада
вало національні права не націям, а
тільки громадянам і мовам, і при тому
міра національної рівноправності в
практиці державного життя не для
всіх народів держави була однаковою.
Водночас він підкреслював, що попри
все австрійська конституція дала кож
ному народові основу для побудови
власного національного життя та здо
буття необхідного для цього правово
го простору [11].
У свою чергу В. Левинський під
креслював, що дуалістична консти
туція 1867 р., яка на папері ухвалила
рівноправність всіх народів, насправді
запровадила поділ націй на пануючі й
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поневолені. До ролі поневолених на
родів було зведено чехів, українців і
словенців, до ролі панівних — німців,
поляків та італійців. Ця конституція
дала особливо полякам винятково
привілейоване становище у Галичині.
Здійснення своєї національної прав
ничодержавної програми, тобто прин
ципу територіального федералізму,
вони осягнули 1871 р., коли 11 січня
для Галичини було створено окреме
Міністерство і на посаді його голови
було затверджено поляка пана Горо
хольського. Проект Закону, поданий в
австрійському парламенті Гогенвар
том 29 квітня 1871 р., мав уже очевид
ну мету — відокремлення Галичини й
надання їй зовні характеру чисто
польської провінції австрійської дер
жави [12]. Цьому, безумовно, значною
мірою, сприяла так звана «Галицька
резолюція», прийнята Віднем у
1867 р., що надавала полякам у Гали
чині особливого становища.
З того часу не лише політичні, а й
культурні права українського народу
(що існували від «Весни народів»)
послідовно нищилися: українську мо
ву, наприклад, допускали лише в судах
через наполегливе прохання сторони.
Міністр для галицьких справ Віденсь
кого уряду був польської національ
ності, а у кожному міністерстві були
особи, через яких проходили всі про
екти законів для Галичини.
До конституційних законів від
1867 р. у подальшому залежно від
зміни політичних і соціальних обста
вин в імперії вносилися зміни й до
повнення, які мали певне (позитивне
чи негативне) значення для подаль
шого життя всіх народів АвстроУгор
щини, зокрема і для українського на
роду Галичини.
Особливо часто вносилися зміни
до Конституційного закону про імпер
ське представництво від 21 грудня
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1867 р. Так, Законом від 2 квітня
1873 р. встановлювалося, що Королів
ство Галіції і Лодомерії з великим Гер
цогством Краківським у палаті депу
татів Австрії будуть представляти
63 депутати із 353 (§ 6) [13]. За Зако
ном від 14 червня 1896 р. кількість де
путатських місць австрійського парла
менту була збільшена на 72 одиниці.
З них 15 було передбачено для Гали
чини [14].
Важливим із точки зору побудови
конституційної держави в Австрії був
Конституційний закон про здійснення
урядової влади від 21 грудня 1867 р.
Стаття 12 цього Закону, наприклад,
встановлювала відповідальність чи
новників за дотримання конституцій
них та місцевих законів. Здійснення
такої відповідальності покладалося на
органи виконавчої влади, яким нале
жало право накладення стягнень сто
совно чиновників, які порушували
конституційні закони. Згідно зі ст. 13
цього Закону всі члени державного
управління приносили, окрім службо
вої клятви, клятву на вірність Консти
туції [14].
Очевидно, що українське населен
ня Галичини покладало певні надії на
реалізацію багатьох положень консти
туційних законів монархії від 21 груд
ня 1867 р. Проте реалізація консти
туційних законів, особливо ст. 19 Кон
ституційного закону від 21 грудня
1867 р., у Галичині давалася важко.
Так, розпорядженням міністрів внут
рішніх справ, віросповідання й осві
ти... (та інших) від 5 червня 1869 р. за
№ 2354 стосовно мови центральної
крайової влади, виконавчої і судової
влади в Королівстві Галичини і Воло
димерії з Великим князівством Краків
ським у справах внутрішніх і у листу
ванні з іншими органами проголошу
валося, що в усіх справах краю має
вживатися лише польська мова [15].
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Після того як Галицьке наміс
ництво 5 вересня 1881 р. видало роз
порядження, на основі якого встанов
лювалося, що в урядових справах
письмова українська мова не буде
вживатися через те, що Галицьке на
місництво у всіх своїх документах для
сторін завжди вживає латинські бук
ви, і після того, як Міністерство
внутрішніх справ відмовило в роз
гляді скарги на неправомірність цього
розпорядження, конституційне право
на українську мову в Галичині розгля
далося державним трибуналом у
Відні. І вже на самому початку рішен
ня державного трибуналу відзначало
ся, що цим розпорядженням «поруше
но політичне право, проголошене
статтею 19 Основного закону про за
гальні права громадянські збереження
й розвиток української народної мо
ви» [16]. У ньому також зазначалося,
що розпорядження Галицької адміні
страції, як і позиція Міністерства
внутрішніх справ, не мають під собою
ніяких законних підстав, тому що дер
жавне міністерство 10 квітня 1861 р. за
№ 2325 постановило для всіх органів
влади Галичини і Буковини приймати
українські листи, написані кирили
цею. При тому при підготовці україн
ських протоколів (за тими чи іншими
справами) і прийнятті українських
рішень владним органам також не
обхідно вживати кирилицю. Більше
того, міністерство зобов’язувало уря
довцівчиновників пришвидшити ви
вчення кирилиці хоча б настільки,
щоб могли нею читати [17].
У подальшому австрійський уряд
неодноразово вживав заходів із метою
реалізації положень основного Кон
ституційного закону від 21 грудня
1867 р.
Але в Австрії між українським на
родом і урядом стояла польська шлях
та, а пізніше й польське громадянство,
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яке і було головним ворогом політич
них прав і свобод розвою українського
народу. З тієї причини уряд відігравав
роль судді, який то обороняв права
гнобителів, то лякав їх за допомогою
гноблених. Ускладнювала проблему
відсутність у системі політичних цін
ностей галицьких українців ідеї націо
нальної незалежної держави, яка
з’явилася лише в останньому деся
тиріччі XIX ст.
Правову платформу українського
визвольного руху до того часу склада
ли: національнокультурницька про
грама, ідея соборності українського
народу та концепція автономії Ук
раїнських земель у складі або Австро
Угорщини або Росії або Польщі, за
лежно від політичної орієнтації різних
напрямів українського національного
руху.
Особливості розвитку правової
платформи українського визвольного
руху у Галичині у другій половині
XIX ст. не були чимось специфічним і
відповідають схемі розвитку націо
нальних рухів відомого чеського
дослідника М. Гроха: фаза А («ака
демічна») — розробка вузьким колом
академічних інтелектуалів «самої ка
тегорії нації», фаза В («культурна» або
«культурницька») — фаза національ
ної агітації, тобто формування у масах
національної свідомості, фаза С
(«політична») — виникнення націо
нальних політичних партій, початок
широкої «мобілізації» мас [16].
Правова платформа галицьких ук
раїнців у 60–80ті роки XIX ст. саме
відповідає другій фазі розвитку за схе
мою М. Гроха. Головною політичною
вимогою у цей період висувається
поділ Австрії на національні адміні
стративні території та перебудова Ав
строУгорщини на федеративній ос
нові. (Програма «РуськоУкраїнської
Радикальної Партії», програма «На
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родної Ради» та інших партій). Лише у
січні 1900 р. Українська Національно
Демократична партія проголосила
програму максимум: соборна незалеж
на Україна.
У 80ті роки XIX ст. національно
свідомі українські сили у Галичині,
спираючись на австрійське консти
туційне законодавство намагаються
створити нову модель австроугорсь
ких взаємин. Спонукає їх до цього, на
самперед, політична ситуація в Європі,
де зіткнулися інтереси великих дер
жав, що прагнуть нових територій. Пе
ред галицькими українцями, на яких у
руслі тогочасної історіософії було
почеплено ярлик «неісторичного»
народу, поставала дилема або бути
остаточно поглинутими імперіями або
відстояти право на самостійний
національний розвиток. У цей період у
межах національних спільнот Австро
Угорської імперії набула поширення
ідея органічної праці, яка віддзеркали
ла вплив позитивізму на розвиток
державноправових інститутів. Домі
нування позитивізму зумовило надан
ня значущості у політичному розвитку
народів конкретних фактів (здобут
ків). Зокрема, у контексті національ
ного розвитку було визнано, що сила і
майбутнє нації залежатиме не лише від
нечисленної еліти, але, передусім, від
свідомості кожної людини, її готов
ності обстоювати національні ідеали.
Концепція органічної праці передбача
ла
глибоку
інституціоналізацію
суспільного життя, насичення його
різноманітними
просвітницькими,
культурними, соціальними, економіч
ними та політичними інституціями,
які б реалізували єдину програму пере
творення етносу на свідомий націо
нальний організм. Усталена система
цінностей — освячений Церквою культ
монарха, мав бути замінений ідеалом
політично самостійної нації [17].
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Спираючись на переконання в пе
ревагах австрійського конституціо
налізму, програму «органічної праці»
у 1870х роках проголосили й здійс
нювали «народовці». Концепція «ор
ганічної праці» давала плоди. Націо
нальні вимоги почали переходити з те
оретичної площини у практичну.
У 1887 р. народовці розпочали активні
заходи на здобуття українцями по
зицій у системі органів державної вла
ди, наповнення державної політики
українським змістом.
Друкований орган народовців
«Діло» 15 січня 1890 р. майже в ульти
мативній формі зазначав, що авто
номія провінцій себе вичерпала й
мусить перетворитись в автономію на
родів. Тобто за неможливості поділу
Галичини необхідно домагатися: окре
мої української курії у сеймі, наділеної
правом вето; створення максимально
моноетнічних повітів; зміни виборчих
квот до сейму, парламенту, інституцій
автономії; поділу Крайової шкільної
ради за національним принципом; ук
раїнського та польського сенатів при
Львівському вищому крайовому суді;
окремих господарських товариств, ре
альної мовної рівноправності [18].
Завершенням цієї боротьби стало
укладання у 1890 р. українськоавст
рійськопольської угоди, яка запо
чаткувала новий етап у розвитку
галицької автономії, тобто перехід від
національнокультурної автономії до
політичної.
Тому ми не можемо повною мірою
погодитися з оцінкою австрійського
законодавства, зробленою свого часу
відомим дослідником історії держави і
права В. Кульчицьким. Він зазначав,
що австрійське законодавство, яке
протягом майже півтора століття
діяло в Галичині, незважаючи на ряд
феодальних пережитків, відповідало
інтересам пануючого класу. За його
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допомогою австрійський уряд через
відповідні органи державного апарату
і, насамперед, суд та прокуратуру
забезпечував своє панування на
західноукраїнських землях, які після
розпаду АвстроУгорщини опинилися
під владою буржуазнопоміщицької
Польщі [18].
Більш очевидним вбачається, що
розвиток концепції української націо

нальної автономії став закономірним
результатом процесу формування ук
раїнської нації у рамках консти
туційного ладу АвстроУгорщини. По
зитивні ж уроки і правові механізми
реалізації української національної
ідеї у досліджуваний період є на сьо
годні неоціненним досвідом з точки
зору вирішення проблем формування
сучасної української нації.
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У

сучасних умовах здійснення су
довоправової реформи ук
раїнські політики, законотворці
і правники звертаються переважно до
державноправового досвіду високо
розвинених країн Західної Європи,
Канади та США, не надаючи належної
уваги дослідженням української пра
вової спадщини. Проте творче викори
стання світового, зокрема правотвор
чого, досвіду завжди є ефективнішим,
якщо воно засновується на вивченні
вітчизняного правового досвіду. Такий
підхід дає змогу уникнути необґрунто
ваного запозичення зарубіжних ідей і
творити своє самобутнє право, яке по
ходить із власного історичного ко
ріння.
За таких умов доцільно звернутися
до вивчення досвіду формування пра
вових основ регулювання суспільних
відносин, зокрема у першій половині
XIV ст., коли Українська Галичина пе
реживала цикл політичних, правових
та соціальних трансформацій, спричи
нених її приєднанням до складу
Польського королівства. Важливим
чинником необхідності звернення са
ме до правового статусу Галичини у

складі
Польського
королівства
(1349–1569 рр.) був інтенсивний роз
виток законодавства, яке регулювало
суспільні відносини, зокрема у Гали
чині.
У XIV–XVI ст. в українській Гали
чині відбулися значні зміни у право
вому регулюванні суспільних відно
син. У 1349 р., скориставшись послаб
ленням ГалицькоВолинської держа
ви, польський король Казимир ІІІ
здійснив військовий похід і захопив
Галичину.
Особливістю правового статусу Га
личини (1349–1434 рр.) стало співіс
нування на її території дуалізму
правових систем: колишньої Галиць
коВолинської держави і Польського
королівства.
Правові системи ГалицькоВо
линської держави та Польського коро
лівства мали ряд відмінностей. Право
ва система ГалицькоВолинської
держави сформувалася під впливом
правової системи Київської Русі,
культура якої була зорієнтована на
східноєвропейську цивілізацію, тобто
візантійську. Це, зокрема, проявилося
у прийнятті християнства, яке сприя
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ло впливу багатої візантійської куль
тури, що у Х–ХІ ст. переживала новий
ренесанс.
Щодо впливу візантійського права
на Київську Русь, то його можна оха
рактеризувати неоднозначно. Аналіз
Руської Правди як збірника норм ста
роруського, зокрема звичаєвого, права
свідчить про незначний вплив візан
тійського права, оскільки консерва
тивні звичаї не сприймали чужого пра
ва. Інша річ, що вплив візантійського
права відбувався через русько
візантійські договори. Правова система
Київської Русі на момент активізації її
стосунків із Візантією була майже
сформована на засадах традицій влас
ного звичаєвого права. Яскравою особ
ливістю правової системи Київської
Русі були, зокрема, санкції у криміналь
ному праві (відсутність смертної кари,
широко застосовувалися грошові пока
рання «віра», «дика віра», «продажа»
тощо). Для порівняння: візантійське
кримінальне право характеризувалося
суворішими покараннями, здебільшого
спрямованими на тілесні покарання,
смертну кару тощо [13, 156]. Саме тому
на території Київської Русі була немож
лива рецепція візантійського криміна
льного права, хоча були певні невдалі
спроби замінити традиційні місцеві
«віри» на «казні» [7, 132–136]. У ряді
статей Руської Правди, яка діяла у
Київській Русі, ГалицькоВолинській
державі, а відтак — у Галичині до 1434 р.
відчувався гуманний характер, що дає
підстави відзначати її переваги, порів
няно з європейськими «варварськими
правдами» того історичного періоду.
Тому польська влада після приєднання
у 1349 р. Галичини не запроваджувала в
повному обсязі свій державноправо
вий лад у Галичині до 1434 р. Правові
відносини в Галичині (1349–1434 рр.)
регулювались джерелами права Галиць
коВолинської держави: українське
звичаєве право, скорочена редакція
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Руської Правди, грамоти галицьково
линських князів, магдебурзьке право
(вже діяло у м. Сянок з 1339 р.).
У цей час існувала спадкоємність і
наступність у розвитку права Галиць
коВолинської держави, що передбача
ла зв’язок, наявність спільних рис у
становленні й розвиткові правових
норм, які їх не розмежовували, а об’єд
нували, робили схожими на право
Київської Русі. В юридичній літера
турі поняття наступності (рос.: преем
ственности) в історії українського пра
ва належить до малодосліджених. Не
достатньо дослідженим є також понят
тя наступності в праві. Такого поняття
не визначає жодне з довідкових загаль
ноправових видань [8; 9; 11; 14; 15].
Усупереч сподіванням, відповідних
визначень немає у спеціальному моно
графічному виданні Н. Нєновскі [6,
16–19]. Чи не єдиною працею, в якій
розглядалося це питання, була стаття
професора М. Бажанова, в якій автор,
не зосереджуючись спеціально на по
нятті наступності, відзначав таку най
загальнішу її рису, як використання
попереднього правового досвіду, вка
зав на певні аспекти наступності в
праві [1, 114–115]. Більш ґрун
товнішим дослідженням поняття на
ступності в праві є праця професора
В. Навроцького, в якій він визначив
поняття наступності як зв’язок, на
явність спільних рис у правових нор
мах, у судовій практиці, в наукових
положеннях, а також обґрунтував еле
менти та поняття наступності в чинно
му кримінальному законодавстві
України [5, 27–29].
Під наступністю зазвичай розу
міють перехід від попередника до
наступника, те, що йде в порядку на
ступності, послідовності, найближче
після чогось, когось, безперервність
процесів, явищ тощо. Наступність у
праві ГалицькоВолинської держави
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мала власну специфіку, оскільки виз
начальну роль у її забезпеченні віді
гравала наступність законодавства.
Отже, в правовій системі Галицько
Волинської держави зберігалися ос
новні риси, ознаки, властивості попе
редньої правової системи Київської
Русі (звичаєве право, князівське зако
нодавство, скорочена редакція Руської
Правди, канонічне право та інші дже
рела права, що відповідали новим
соціальноекономічним і політичним
відносинам).
До найпоширеніших норм ук
раїнського звичаєвого права, що діяло
у Галичині в перші роки її перебуван
ня у складі Польського королівства,
належали норми, які регулювали по
рядок здійснення судочинства у
сільській місцевості, зокрема щодо
здійснення певних процесуальних дій.
Авторитет звичаєвого права у Гали
чині до її приєднання у 1349 р. до
Польського королівства і до поширен
ня у ній польського права у 1434 р. був
зумовлений архаїчним, консерватив
ним характером, що сприяло захисту
руських традицій правового ладу Га
личини від невиправданих змін або
накиданню чужих правових норм
Польського королівства. Українське
звичаєве право у Галичині не сприяло
радикальним змінам, які ініціювалися
польськими королями у Галичині до
1434 р. Важливим писаним правом в
українській Галичині у складі Польсь
кого королівства до 1434 р. була ско
рочена редакція Руської Правди, яка
врегульовувала здебільшого цивільні,
кримінальні, процесуальні відносини.
Окремим джерелом права у Гали
чині було, як уже зазначалося, магде
бурзьке (німецьке) право, яке сформу
валося під впливом західної традиції
права. Воно спочатку регулювало мі
ське самоврядування у м. Сянок
(1339 р.), з 1356 р. — у м. Львові, а зго
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дом — в інших галицьких містах і
містечках.
Проте наступ на територіальну
адміністративноправову автономію
Галичини, що почався ще в роки
правління Казимира ІІІ, а також роз
виток правотворчої діяльності польсь
ких королів і Вального сейму Польсь
кого королівства у XV — першій поло
вині XVI ст. призвели до того, що,
крім українських правових джерел, у
Галичині починають застосовуватися
деякі нормативні акти Польського ко
ролівства, зокрема статути і привілеї
польських королів, статути та рішення
Вального сейму, збірники канонічного
права. У свою чергу це призводило до
звуження правової автономії Руського
королівства, зокрема чинності україн
ських правових джерел та встановлен
ня пріоритету польського законодав
ства. Польська колонізація, яка
вирізнялася широкими масштабами у
Галичині, переносила з собою польсь
ку правову систему, яка сформувалася
під впливом західної традиції права,
що зазнала безпосередньої рецепції
римського права. Правова система
Польського королівства накладалася
на правову систему колишньої Га
лицькоВолинської держави, яка діяла
до 1434 р., а більшість норм звичаєво
го права застосовувалися в селах
українського права до кінця XVIII ст.
З розвитком державності Польсь
кого королівства відбувалося форму
вання писаного права. Вперше воно
було встановлене польськими короля
ми у формі статутів і привілеїв. Стату
ти вважалися першою формою писа
ного права польських королів, у яких
вони вирішували окремі питання дер
жавного ладу. Одними з найдавніших
були статути Болеслава Кривоустого
у справі врегулювання військових
обов’язків населення та Статут Лєшка
Білого для гірників [12, 117]. Згодом
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з’явилися й інші джерела писаного
права, видані королем і сеймом (коро
лівські статути, сеймові конституції,
королівські привілеї, королівські дек
рети), правові акти, видані міською
владою (міські ухвали), правові акти
церкви.
Одним із перших нормативних
актів Польського королівства, який
діяв у Галичині, був Віслицький ста
тут 1347 р. Він мав загальнодержавне
значення, тому й поширював свою
чинність на Галичину. Віслицький ста
тут був виданий королем Казими
ром ІІІ і оголошений у неділю, 11 бе
резня 1347 р. на генеральному з’їзді
(generale et grande conventum) пред
ставників шляхти Малої та Великої
Польщі (прелатів і баронів). Це був
перший правовий акт Польського ко
ролівства, який було покладено в ос
нову всіх наступних правових актів
королівської влади.
За структурою Віслицький статут
мав дві частини. До складу першої ча
стини Віслицького статуту входили
норми, які стосувалися судочинства, а
також норми, що належали до
цивільного права. Завершувався ста
тут у частині другій кримінальнопра
вовими нормами. В обох частинах
налічувалось 59 статей, кількість яких
збільшилася до 113. До статуту
ввійшли й інші норми, до яких нале
жали, зокрема, преюдикати, тобто су
дові рішення, що визнавалися зразко
вими і мали характер прецеденту,
оскільки цих приписів повинні були у
своїй подальшій діяльності дотриму
ватися суди. Таких преюдикатів у Вис
лицькому статуті налічується 25. Крім
того, дещо пізніше до статуту були
введені й 20 додаткових законодавчих
розпоряджень — «extrawaganty»
(extrawaganty constitutiones). Вони до
повнили основні засадничі постанови
статуту. В частині правових приписів,
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якими врегульовувалися відносини
власності, у Віслицькому статуті
містився ряд приписів про давність
(«praescriptionibus»), спадщину «без
заповіту», а також окремі загальні по
станови про позови, судові доводи і
свідків. Він регулював правовідноси
ни, містив норми публічного і приват
ного права. Статут 1347 р. визначав
правовий статус окремих станів сус
пільства, насамперед шляхти та духо
венства. За Віслицьким статутом
1347 р. шляхта зобов’язувалась відбу
вати службу в межах держави. Її
участь у військових походах поза
межами Польського королівства
визнавалась справою добровільною, з
окремою грошовою оплатою [4, 103].
Джерелом права у Польському ко
ролівстві був Пйотрковський статут
1347 р. Однак цей Статут не поширю
вав свою чинність у Галичині, а лише
на Велику Польщу. Віслицький статут
було перекладено на українськорусь
ку мову, а Пйотрковський — ні.
Польський дослідник Р. Губе дійшов
висновку, що між цими статутами
існували суттєві розбіжності. На його
думку, Віслицький статут не лише уза
конив чинні в державі норми зви
чаєвого права, а й містив багато право
вих нововведень, що відповідали
новим соціальноекономічним і полі
тичним умовам розвитку Польського
королівства. Пйотрковський статут
обмежувався лише викладом чинних
законів і звичаїв. Тому через свою
вузьку юридичну природу він застосо
вувався лише у Великій Польщі, а Віс
лицький статут мав загальнодержавне
значення і діяв на всій території
королівства, зокрема у Галичині [17,
75–77].
Важливе значення у правотворчій
діяльності короля Казимира ІІІ мало
видання статуту 1356 р. про заборону
міським судам, які перебували під
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юрисдикцією німецького права, звер
татися за роз’ясненням правових норм
(так званими Артилями) за кордон.
З огляду на це було створено Вищий
суд магдебурзького права Краківсько
го замку. До його повноважень нале
жало надавати правові роз’яснення з
питань застосування права лавничими
судами міст Малопольщі й бути
провінціальним судом для війтів та
солтисів із королівських міст [16, 122].
Вищою інстанцією для міських судів
став королівський суд, який ще нази
вали комісарським судом шести міст
[20, 152]. Вироки цього суду обов’яз
ково повинен був затверджувати
польський король. Так, зокрема, апе
ляції на рішення, постановлені лавни
чим судом Львова, передавалися до
короля, оскільки Львів був наділений
правом першої апеляційної інстанції
для всіх руських міст [22, 24].
У першій половині XIV ст. польські
королі намагалися уніфікувати поль
ське законодавство шляхом кодифіка
ції, в основу якої було покладено
об’єднання Віслицького і Пйотрковсь
кого статутів [4, 102–103]. Кодифі
каційний процес закінчився створен
ням нового нормативноправового ак
та «Повний звід статутів Казими
ра ІІІ» у 1420–1423 рр. Однак в істори
коправовій літературі він частіше зга
дується як Вартський статут 1423 р.
Цей загальний звід польських законів
було укладено на основі Віслицького і
Пйотрковського статутів 1347 р. Його
аналіз свідчить про те, що норми Віс
лицького статуту увійшли у цей статут
повністю, а норми Пйотрковського ли
ше частково. Із Пйотрковського стату
ту були перенесені лише ті норми, які
не суперечили Віслицькому статуту.
До складу Вартського статуту 1423 р.
входило 30 артикулів. Він був актом
загальнообов’язкової дії на території
Польського королівства і характеризу
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вався чіткістю й досконалістю право
вих норм [18, 186].
Основна увага у Вартському стату
ті 1423 р. була приділена регулюванню
сімейних, спадкових та опікунських
відносин. У певних статтях визначала
ся компетенція сільських старост. Да
та прийняття Вартського статуту була
доволі дискусійним питанням у
польській історикоправовій науці.
Тривалий час вважалось, що Вартсь
кий статут був прийнятий у 1423 р.,
допоки цю думку не опротестував
польський дослідник А. Клодзинсь
кий. Він презюмував, що цей норма
тивноправовий акт був прийнятий у
1434 р. Згодом цим питанням заціка
вився інший польський дослідник
С. Роман, який ґрунтовно визначив,
що Вартський статут був прийнятий у
1423 р. Аналізуючи оригінальні тексти
цього Статуту, порівнюючи їх із лон
кошинськими та мазовецькими доку
ментальними джерелами, польський
історик права Ф. Собольський дійшов
висновку, що правильнішою була дум
ка С. Романа, ніж А. Клодзинського, —
Вартський статут було прийнято у
1423 р. [21, 307]. Статути Казимира ІІІ
та Вартський статут, що уточнював їх,
стали основними писаними джерела
ми польського права, які діяли в Русь
кому воєводстві до 1569 р.
Оскільки на польських землях
письмові джерела права виникли
пізніше, ніж на українських, тому
цілком обґрунтовано можна припу
стити, що раннє законодавство Поль
ського королівства формувалося з
урахуванням українського досвіду
правотворення. П. Раковецький навіть
припустив, що до часу прийняття ста
туту короля Казимира ІІІ у межуючих
з українськими землями польських
регіонах діяла Руська Правда. Цю
думку також підтримував дорево
люційний вітчизнаний дослідник
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Ф. Леонтович, який також звернув
увагу на схожість правових норм
Руської Правди та польських статутів
[3, 163]. Порівняльний аналіз цих пра
вових норм доводить той факт, що за
конодавство Польського королівства
розвивалося у тому числі завдяки
використанню давньоукраїнського
права. Причиною цього було, перш за
все, сусідство до 1349 р. з Галицько
Волинською державою та вплив її ви
сокорозвиненої правової системи.
У 1505 р. Вальний сейм на засіданні
у м. Радом видав звернення до короля
Олександра Ягеллона з клопотанням
про упорядкування та систематизацію
діючого в Польському королівстві
права. Це завдання було покладене на
коронного канцлера Яна Ласького.
У 1506 р. він видав у друкованій формі
зібрання законів, яке отримало назву
Статут Ласького. Він складався з двох
частин: перша — польські джерела
права, а друга — німецькі, що діяли в
Польському королівстві.
Статут Яна Ласького 1506 р.
містив: привілеї шляхетності, статути
королівські (Віслицький, Пйотрков
ський, Вартський та ін.), едикти
монарха, сеймівські конституції, при
йняті в 1496–1505 рр., унії та міжна
родні трактати, документ про форму
вання вищого суду німецького права в
Кракові, звичаєве право краківської
землі, список процесуального права та
інші джерела. Інкорпорація законо
давства Польського королівства була
проведена таким чином, що норматив
ноправові акти в Статуті Ласького
1506 р. були розміщені в хроно
логічному порядку. Статут Ласького
отримав затвердження польського ко
роля, тому офіційно набув юридичної
чинності. Серед джерел німецького
права в статут було включено: Сак
сонське зеркало, Вейхбільд магде
бурзький, право любекське, трактат
174

Р. Партенопейчука про римське право
та ін. [19, 105]. Проте Статут Ласького
1506 р. не охопив усіх чинних у Поль
ському королівстві законів, а ті норма
тивноправові акти, що потрапили до
його складу, не припинили юридичної
дії як чинні водночас із ним.
У 1523 р. Вальний сейм ухвалив
підготовлений спеціальною комісією
проект судовопроцесуального кодек
су, що отримав назву «Формула
кодексу» та налічував 111 артикулів з
чітко викладеними положеннями
(усунені архаїчність, формалістика,
консерватизм). Текст кодексу поділяв
ся на дві частини. У першій частині
(арт. 1–75) містилися приписи про по
рядок ведення судового процесу, в
другій (арт. 76–111) зібрано процесу
альні формули, докладно розроблено
процедуру виконання вироків і рішень
[2, 180].
Унаслідок подальшої кодифікації у
1532 р. був опублікований проект за
конів із основних галузей польського
права, що мав назву «Коректура пра
ва» (Correctura iurium). Він складався з
929 артикулів, налічував п’ять книг
(перша стосувалася діючих джерел
права, устрою держави і судів; друга —
процесуальне право; третя — сімейне і
спадкове право; четверта — зобов’я
зальне і кримінальне право; п’ята —
процесуальні норми).
Творці проекту Коректури права
при його створенні опиралися на Ста
тут Ласького 1506 р. та Зібрання
Сигізмунда І 1524 р. Їх метою було
редагування чинного права шляхом
усунення повторів і суперечностей
правових норм, ліквідація партикуля
ризмів, а також уніфікація правової
системи. Беззаперечно, ці наміри були
дуже прогресивними.
Заплановане прийняття Коректури
права на засіданні Вального сейму в
Пйотркуві в 1534 р. не відбулося.
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Шляхта вирішила, що цей норматив
ноправовий акт може обмежити її
права та привілеїв. Крім того, він міг
стати надійною правовою основою для
посилення влади короля. Провал Ко
ректури права у 1534 р. мав негативне
значення для подальшого розвитку
Польського законодавства, адже
наступна кодифікація була здійснена
аж в епоху Відродження [19, 106].
Таким чином, основною проблемою
польського законодавства, що діяло на
території Галичини з 1434 р. до 1569 р.,
було те, що чіткої кодифікації права не
було здійснено. Правова система
Польського королівства не мала до
статньої єдності. Спроби кодифікації
чинного законодавства відбувались
неодноразово: у 1505 р. — ухвалено
збірник польських законів; 1532 р. —
підготовлено новий збірник, який ви
дано у 1533 р. Певний кодифікаційний
характер мав «Повний звід статутів
Казимира Великого». Причиною не
досконалості правової системи Поль
ського королівства стало те, що най
впливовішим світським і духовним
магнатам, а також шляхті це було не
вигідно, адже кодифікація польського
права могла б обмежити їх широкі
права заради захисту прав інших
верств [2, 180].
Загалом польське право доби Серед
ньовіччя мало схожі ознаки із правом
інших держав Європи цього історично
го періоду. Найсуттєвішою вирізняю
чою рисою був значний обсяг прав
польської шляхти, що свідчило про
існування соціальної нерівності у
Польському королівстві.
Характеризуючи правові системи
Польського королівства та Великого
князівства Литовського за хроно
логічний період 1349–1529 рр., необ
хідно зазначити, що польське право
перебувало в цей час на більш високо
му рівні розвитку, ніж литовське.
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У Польському королівстві діяли Віс
лицький, Пйотрковський, Вартський
статути та інші нормативноправові
акти, які були на той час прикладом
високого рівня законодавчої техніки.
Натомість національне законодавство
Литви відставало від європейських
тенденцій правотворення, про що
свідчать тексти актів литовських
князів. Великому князівству Литов
ському довелося в повному обсязі ре
цептувати Руську Правду, що було б
неприпустимим для Польського коро
лівства.
Щодо порівняльного аналізу пра
вових систем Польського королівства
та Великого князівства Литовського
випливає висновок, що ці дві держави
спочатку розвивались схожим шля
хом. Як і Литва, так і Польща, не ризи
кували відразу поширювати дію своїх
законодавчих актів на українські
землі. Проте у 1434 р. Польське коро
лівство на основі Єдленського приві
лею 1430 р. скасувало у Галичині
чинність правової системи Галицько
Волинської держави, запровадивши
там своє право. На відміну цього діяла
влада Великого князівства Литовсь
кого, яка не лише не скасувала дію ук
раїнського права, а й запровадила
Руську Правду як основне джерело
права у своїй державі. Правова політи
ка Литви щодо української території
формувалася на принципі: «Старого
не ламаємо, а нового не вводимо».
Більше того, після інкорпорації Лит
вою українських земель та повної ре
цепції Руської Правди офіційною дер
жавною мовою стала руська (давньо
українська) мова [10, 90].
Аналізуючи правові системи Поль
ського королівства та Великого кня
зівства Литовського за хронологічний
період 1529–1569 рр., необхідно зазна
чити, що литовське право не лише на
здогнало польське за рівнем розвитку
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юридичної техніки, а й випередило йо
го. Як зазначалось раніше, у Польсь
кому королівстві так і не було здійсне
но кодифікації законодавства, а в
Литві вона була здійснена. Правова
система Великого князівства Литовсь
кого ґрунтувалась на Руській Правді.
У 1529 р. був прийнятий Перший Ли
товський статут, який був першим у
тогочасній Європі систематизованим
зводом законів різних галузей права.
Він юридично закріпив основи
суспільного й державного ладу, право
ве становище класів, станів і соціаль
них верств населення, порядок утво
рення, склад і повноваження органів
державного управління й суду. Пер
ший Литовський статут був міцною
основою для розвитку законодавства

та головним джерелом при підготовці
Литовського статуту 1566 р.
Аналіз наведених основних істо
ричних аспектів розвитку правових
джерел у Галичині в складі Польсько
го королівства, а також певних поло
жень чинного права на українських
землях Великого королівства Литов
ського дає підстави дійти висновку, що
правова система України формувалася
відповідно до романогерманського
типу правової системи. Це стосується,
зокрема, основного джерела права —
нормативноправового акта (князів
ські грамоти, привілеї польських
королів, статути Вального сейму), ко
дифікації як способу систематизації
таких актів, їхньої ієрархічності тощо.
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Видатні юристи України
ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ ПРАВОЗНАВЕЦЬ,
АКАДЕМІК, ЗАСНОВНИК АКАДЕМІЇ
ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
(до 858річчя від Дня народження
Федора Глібовича Бурчака)
22 квітня 2009 р. Вчена рада Науково#дослідного інституту приватного
права і підприємництва Академії правових наук України була присвячена
85#річчю від дня народження Федора Глібовича Бурчака, життя та всеохоп#
лююча професійна діяльність якого є, без перебільшення, яскравим яви#
щем вітчизняної науки та незалежної України, втіленням високої мети,
натхненної праці, енциклопедичного розуму та прекрасних якостей харак#
теру в людських стосунках.

3

квітня 2009 р. Федору Глібовичу
Бурчаку виповнилося б 85 років
від дня народження. На жаль, ми
відзначаємо цей ювілей без нього.
Проте така могутня
особистість, як Федір Глі
бович, віддаляючись від
нас у часі, залишила мож
ливість звертатися до його
творчого доробку на той
випадок, коли треба знай
ти відповідь, розв’язати
проблему або згадати про
історичні події минулого
вже ХХ ст., свідком і учас
ником яких він був.
Він
народився
у
м. Києві 3 квітня 1924 р. у
родині лікарів, міг стати будьким, на
самперед лікарем, а став правником, на
бувши юридичних знань у Київському
державному університеті ім. Т. Г. Шев
ченка. Посилаючись на прекрасну
серію інформаційних видань Академії
правових наук України «Біографія і
бібліографія вченихправознавців»,
присвячену 75річчю від дня наро
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дження Федора Глібовича Бурчака,
нагадаємо, що після закінчення Київ
ського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка у 1949–1952 рр., він
навчався в аспірантурі
під керівництвом відомо
го фахівця в галузі кримі
нального права і кримі
налістики професора Сер
гія Івановича Тихенка.
Молодий аспірант напо
легливо працював у ака
демічних та університет
ських бібліотеках Києва і
Москви, слухав спецкур
си з кримінальноправо
вих дисциплін у видатних
вчених професорів Я. Брай
ніна, С. Голунського, А. Піонтковського,
А. Трайніна. Після закінчення аспіран
тури Ф. Бурчак у 1953–1964 рр. вів
плідну педагогічну й науковоредак
ційну діяльність, поєднуючи її з адво
катською та арбітражною практикою
(зокрема на посаді заступника голо
вного арбітра Укрпромради). Потім
настав час роботи на посаді старшого
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редактора журналу «Радянське пра
во» (нині — «Право України»), а зго
дом — наукового редактора і завідува
ча наукової редакції держави і права
Головної редакції Української Ра
дянської Енциклопедії. Це був період
наполегливої праці, накопичення та
узагальнення великого обсягу знань у
галузі права, соціології, історії, філо
софії, політології, що потім реалізува
лося в створенні наукових теорій,
розв’язанні важливих проблем, систе
матизації та класифікації законодав
чої бази держави і, зрозуміло, під осо
бистим впливом такої могутньої для
української культури людини, як
М. Бажан.
Федір Глібович мав енциклопедичні
знання, які набувалися впродовж усьо
го його життя. До того ж його енцикло
педичний світогляд був дуже щедрим,
спрямованим на те, щоб віддавати
інформацію та свій досвід якомога
більшій і широкій аудиторії. Федір Глі
бович приділяв велику увагу просвіт
ницькій діяльності. Серед його праць
чимало таких, які призначені для прак
тичної допомоги тим, хто викладає пра
во, опановує цей курс і виявляє інтерес
до проблем права. Федір Глібович Бур
чак був блискучим лектором, талано
витим педагогом. Його активна робота
на ниві просвітництва спрямовувалася
на формування високої правової куль
тури в суспільстві, сприяла збережен
ню національної самобутньої правової
спадщини. Безперечним є той факт, що
наукова спадщина Ф. Бурчака дала на
ступним поколінням юристів потуж
ний імпульс у дослідженні фундамен
тальних тем і проблем, до теперішнього
часу надихає на всебічне пізнання
суспільних явищ і процесів, вдоскона
лення правових механізмів реалізації
прав громадян, функціонування су
спільства і держави тощо.
178

В Інституті приватного права і
підприємництва АПрН України дбай
ливо зберігається книжкова колекція
Федора Глібовича, яка налічує понад
1 600 примірників наукової літерату
ри, серед яких є видання німецькою,
англійською, польською, чеською
мовами. До цього фонду звертаються
науковці різних поколінь, багато на
вчальних закладів і наукових установ.
За даними згаданого вище інфор
маційного видання «Біографія і
бібліографія вченихправознавців»,
Ф. Бурчак є автором понад 300 науко
вих публікацій. Читачам відомі його
праці (монографії, навчальні посібни
ки тощо) з питань загальних основ
держави і права, конституційного,
цивільного і трудового, кримінально
го права, з проблематики розвитку за
конодавства і зміцнення правової ос
нови державного та громадського
життя. За вагомий внесок у розвиток
історії держави і права України (друге
видання «Історії держави і права
Української РСР» (1976)) Ф. Бурчаку
в складі авторського колективу,
очолюваного академіком Б. Бабієм,
було присуджено Державну премію
України 1981 р.
Ще один принцип, якого неухильно
дотримувався цей всебічно обдарова
ний і талановитий вчений у
професійній діяльності – підвищення
поваги до права, закону, юридичного
фаху, посилення їх авторитету в
суспільстві. Фахівцямюристам та ши
рокій громадськості добре відома бага
тогранна, плідна і тривала (майже
тридцятирічна) діяльність Федора
Глібовича на посаді завідувача юри
дичного відділу Президії Верховної
Ради УРСР. З його приходом юридич
ний відділ став центром системати
зації та кодифікації законодавства дер
жави, справжнім камертоном діяль
ності всіх підрозділів Верховної Ради,
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які займалися законотворчою і особ
ливо кодифікаційною роботою. За іні
ціативою Ф. Бурчака і за його редагу
ванням у 1980 р. видано перший систе
матизований «Збірник законів Україн
ської РСР і указів Президії Верховної
Ради Української РСР (1938–1979)»
у 2х томах. Він заклав теоретичні ос
нови класифікації законодавчої бази
держави, яка в подальшому, вже в
новітні часи, використовується при
розробленні комп’ютеризованої систе
ми інформаційноаналітичного забез
печення законотворчої та правозасто
совної діяльності Верховної Ради Ук
раїни. За вагомий внесок у розроблен
ня цієї системи Ф. Бурчаку (у складі
авторського колективу, очолюваного
М. Швецем та А. Морозовим) прису
джено Державну премію України
1998 р.
Особливого значення і змісту
діяльність Федора Глібовича набула
на початку 90х років – у складний і
водночас знаменний період станов
лення незалежної Української держа
ви. Саме тоді найповніше розкрився
його талант і виняткові професійні
здібності. Парадоксально, але коли
для багатьох представників колиш
нього радянського державного апара
ту нова доба в історії України стала
кінцем кар’єри, для Федора Глібовича
навпаки – добою творчого злету і
повної реалізації його потужного інте
лектуального потенціалу. Уся попе
редня діяльність Ф. Бурчака стала
своєрідним стартовим майданчиком
для його плідної роботи в умовах неза
лежної України.
У той період кожен день ставив
нові завдання і проблеми, для розв’я
зання яких не було ані часу, ані гото
вих рецептів. Проте і традиційні для
апарату Верховної Ради методи робо
ти також зазнавали суттєвих змін.
Обов’язкова присутність завідувача
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юридичного відділу на засіданнях
Президії Верховної Ради з суто фор
мального дійства перетворилася на
дуже складну і відповідальну роботу,
коли він мав практично «з ходу» (бо
відповідних джерел під рукою не бу
ло) давати рекомендації практично з
усього спектра українського законо
давства, а розв’язання політичних
проблем вводити у відповідні правові
межі. Специфіка роботи юридичного
відділу полягала ще й у тому, що
кожен акт, який виходив з Верховної
Ради, не діставав право на життя без
відповідного опрацювання в юридич
ному відділі. Декларація про суве
ренітет і закон про громадянство, Акт
про державну незалежність і тимчасо
вий регламент Верховної Ради Украї
ни, десятки інших актів, які на початку
90х років закладали основи правової
системи України, – всі вони народили
ся і діяли, насамперед, завдяки по
движницькій праці Ф. Бурчака. Зокре
ма, за ініціативою Федора Глібовича
було терміново розроблено і прийнято
Верховною Радою України два закони,
котрі забезпечили правочинність
міжнародних угод України і норматив
них актів усіх рівнів СРСР, які не су
перечили законодавству незалежної
України. Це гарантувало дієздатність
складної законодавчої системи держа
ви у перехідний період, сприяло її де
мократичній трансформації.
Багато зусиль доклав академік
Ф. Бурчак для створення Інституту
приватного права і підприємництва та
структурного оформлення його в си
стемі Академії правових наук України.
Наприкінці 1996 р. (у грудні) Інститут
став структурним підрозділом Ака
демії, основною метою діяльності яко
го — проведення фундаментальних і
прикладних досліджень у галузі при
ватноправового регулювання суспіль
них відносин.
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ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ ПРАВОЗНАВЕЦЬ, АКАДЕМІК, ЗАСНОВНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Перебуваючи на посаді керівника
Київського регіонального центру
АПрН України, Ф. Бурчак всіляко
сприяв створенню в державі такого
наукового осередку, який, як зазначив
журнал «Право України» на початку
1997 р., акумулював би дослідження у
галузі приватного права, вивчав відпо
відний світовий досвід, чим сприяв би
становленню в Україні приватної
власності та підприємництва.
Загалом плідна діяльність Федора
Глібовича в Академії правових наук
України – це окрема сторінка його
активної наукової, організаторської, за
сновницької діяльності в умовах ста
новлення демократичної незалежної
України. Наприкінці 90х років все го
ворило про те, що з новими процесами,
пов’язаними з набуттям Україною не
залежності, трансформуванням еко
номіки, формуванням громадянського
суспільства, творчій талант Ф. Бурчака
набирає нової сили. Віцепрезидент вів
активну публіцистичну діяльність: він
частий гість на телебаченні та
радіомовленні, член редколегій «Віс
ника Академії правових наук України»,
Юридичної енциклопедії, журналу
«Право України», бібліотечки «Нова
Конституція України».
За вагомий внесок у розвиток юри
дичної науки, активну участь у право
творчій і правозастосовній діяльності
Федора Глібовича Бурчака нагоро
джено орденами Трудового Червоного
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Прапора, «Знаком Пошани», відзна
кою Президента України – орденом
Ярослава Мудрого.
На жаль, у розквіті інтелектуаль
них і творчих сил Федір Глібович Бур
чак пішов від нас 22 лютого 2001 р.
Його некролог підписали керівники
держави, народні депутати, державні
діячі, відомі вчені.
Хто хоч раз чув його виступ,
лекцію, хто вивчав його наукові праці,
хто спілкувався з ним і знав цю тала
новиту та щедру на добро людину, –
запам’ятав Федора Глібовича на
завжди: його глибокі фундаментальні
енциклопедичні знання, потужну
ерудицію, блискавичну юридичну ре
акцію на будьякий запит, інтелі
гентність у роботі, побуті, стосунках із
людьми.
Федір Глібович Бурчак залишиться
зіркою першої величини української
юридичної науки. До його наукової
спадщини звертається вже нове поко
ління юристів – там є чому повчитись.
А. Закалюк
О. Крупчан
Л. Підпалов
І. Побірченко
О. Святоцький
М. Сегай
Д. Табачник
М. Теплюк
В. Тихий
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Правова хроніка
ЧЛЕНУ КОРЕСПОНДЕНТУ АПрН УКРАЇНИ
М. П. КУЧЕРЯВЕНКУ — 50 РОКІВ

М

икола Петрович Кучерявенко
народився 18 травня 1959 р. у
м. Харкові. У 1981 р. закінчив
Харківський державний університет
ім. О. М. Горького (нині — Харківський
національний університет ім. В. Н. Ка
разіна), а у 1996 р. — заочний факуль
тет Національної юри
дичної академії України
імені Ярослава Мудрого.
З 1981 р. і донині працює
в Національній юри
дичній академії України
імені Ярослава Мудрого,
де пройшов шлях від аси
стента кафедри політич
ної економії до завідувача
кафедри
фінансового
права.
У 1987 р. захистив ди
сертацію на здобуття на
укового ступеня кандидата еконо
мічних наук, у 1998 р. — дисертацію на
здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук на тему «Теоретичні
проблеми правового регулювання по

датків і зборів в Україні». Науковий
ступінь доктора юридичних наук при
суджено у 1998 р. Вчене звання про
фесора присвоєно у 2002 р. Членом
кореспондентом Академії правових
наук України обраний у 2006 р.
Основні напрями наукової діяль
ності — проблеми фінан
сового права, правове ре
гулювання оподаткуван
ня. Опублікував понад
130 наукових праць, серед
яких: «Курс налогового
права» (у співавт., 2002,
2004, 2007), «Налоговое
право России» (у співавт.,
2003), «Финансовое пра
во» (у співавт., 2003),
«Научнопрактический
комментарий Бюджетно
го кодекса Украины»
(у співавт., 2007), «Податкове право Ук
раїни. Академічний курс» (2008).
Заслужений діяч науки і техніки
України (2004).

Редакційна колегія і колектив редакції журналу «Право України» вітають
ювіляра і зичать шановному Миколі Петровичу подальших наукових здобутків
на юридичній ниві.
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З нагоди Дня народження провідного вченого
вітчизняної адміністративно#правової науки,
доктора юридичних наук, професора,
члена#кореспондента АПрН України,
заслуженого юриста України
Вадима Борисовича АВЕР’ЯНОВА

Колектив відділу проблем державного управління та адміністративного пра
ва і співробітники Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
щиро вітають шановного Вадима Борисовича з днем народження, бажають
міцного здоров’я, щастя, радості, подальших наукових та творчих звершень на
ниві розвитку вітчизняної науки адміністративного права!
До висловлених побажань приєднується широке коло науковців та
дослідників, які виховані на Ваших наукових працях, поділяють Ваші наукові
погляди та продовжують розвиток Ваших ідей.
Глибоко цінуючи зроблений Вами внесок у розвиток вітчизняної науки і
галузі адміністративного права, бажаємо звершення усіх сподівань, реалізації за
планованих досліджень, виконання завдань поступу юридичної науки України.
Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» приєдну
ються до висловлених побажань члену Наукової ради В. Б. Авер’янову та вислов
люють щиросердечні вітання та поздоровлення.
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НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУДДІВ,
ПРОКУРОРІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
А. ПОЛЕШКО

Г

енеральна Прокуратура України
та Національна академія проку
ратури України організували і
провели науковопрактичну конфе
ренцію «Актуальні проблеми профе
сійної підготовки суддів, прокурорів
та працівників правоохоронних орга
нів» (23 квітня 2009 р., Київ). В її ро
боті взяли участь керівні працівники
Генеральної Прокуратури України, на
родні депутати України, керівники
правоохоронних органів України,
представники Міністерства освіти та
науки України, відомчих і загально
освітянських вищих навчальних за

кладів України та іноземних держав,
науковці та практики.
Конференція розпочалася ґрунтов
ною доповіддю ректора Національної
академії прокуратури України Г. Се#
реди.
В умовах розбудови правової держа
ви професійна підготовка прокурорів,
суддів та працівників правоохоронних
органів, наголосив доповідач, є не
від’ємною складовою забезпечення
національної безпеки України й ста
більності її правової системи. У цьому
сенсі важливу роль відіграють відомчі
спеціалізовані вищі навчальні заклади,
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А. Полешко

які посідають чільне місце в системі
підготовки, перепідготовки та підви
щення кваліфікації кадрів.
Необхідність впровадження зміни
моделей у цих закладах нині пов’я
зується з приєднанням до Болонської
системи та реальними потребами
суспільства. Проте постає запитання:
чи потрібна державі система спеціа
лізованих навчальних закладів з
підготовки суддів, прокурорів та пра
воохоронців і якого рівня освіту нада
вати випускникам цих навчальних
закладів та за якою моделлю?
На сьогодні існує три моделі підго
товки суддів, прокурорів та правоохо
ронців: загальноосвітянська, класична
та змішана.
Загальноосвітянська модель перед
бачає поетапну підготовку бакалавра,
спеціаліста та магістра у вищому нав
чальному закладі системи Міносвіти.
Спеціалізованої підготовки така мо
дель не дає. Неодноразово науковці
звертали увагу на перевантаженість
навчальних планів цих закладів дис
циплінами, що не мають практичного
спрямування. У той самий час спеціа
лізованих — явно недостатньо. Вини
кає необхідність «доводки» молодого
спеціаліста до мінімально необхідного
професійного рівня. Крім того, гостро
постає питання щодо працевлашту
вання випускників, які навчаються за
держзамовленням.
Модель класичної відомчої освіти
існує давно в правоохоронних орга
нах. Підготовка фахівців здійснюється
за програмами, подібними до міно
світянських і є досить затратними.
Змішана модель освіти передбачає
двоступеневу підготовку фахівця. Пер
ший ступінь — це набуття загальних
юридичних знань у вищому навчально
му закладі. Другий — охоплює навчання
у спеціалізованій магістратурі.
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Як показав позитивний досвід
діяльності Національної академії про
куратури України — чітка практична
спрямованість підготовки може забез
печуватися лише навчанням у спеціа
лізованій магістратурі, якою вона і є.
Фахівці із загальною юридичною
освітою можуть призначатися на
суддівські та прокурорські посади, але
без додаткової спеціалізованої підго
товки виконувати посадові обов’язки
належним чином їм важко.
Підготовка магістрів у базових
юридичних навчальних закладах си
стеми Міносвіти можлива, але лише
загальноюридичної та науковопеда
гогічної спрямованості. Крім того, сут
тєвим моментом є приєднання до
Болонського процесу і відповідність
запровадження його стандартів. Зок
рема, ступеневу підготовку з реальним
розмежуванням рівнів бакалавра та
магістра.
Постає запитання: чи всі повинні
бути магістрами? При його вирішенні
не слід забувати, що професійне при
значення бакалаврів та магістрів є
принципово різним. Перших готують
для патронатнореферентської діяль
ності. Других — для процесуальної.
Зарубіжний досвід свідчить, що в
більшості країн Європи і суддя, і про
курор — обов’язково магістри права.
Найбільш поширена модель їх підго
товки через спеціалізовані навчальні
заклади. Випускник навіть найпре
стижнішого університету не відразу
зможе стати суддею або прокурором.
Для цього потрібно пройти додаткове
спеціалізоване навчання тривалістю
від 18 до 31 місяця.
Для консолідації зусиль і обміну
інформацією між закладами, що
здійснюють підготовку та підвищення
кваліфікації суддів і прокурорів, у
1995 р. було створено Лісабонську
мережу. Нині вона об’єднує заклади
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НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУДДІВ, ПРОКУРОРІВ…

44 держав Європи. Її розвиток є важ
ливим для європейської інтеграції Ук
раїни. До речі, у 2008 р. Національну
академію прокуратури України також
прийнято до цієї мережі.
Реалізація принципу, що майбутніх
прокурорів повинні вчити прокурори,
а суддів — судді, є не відомчою прим
хою, а потребою, що виникла у зв’язку
зі специфікою професій. Таким прин
ципом керуються у Національній ака
демії прокуратури України в питаннях,
що належать до формування і діяль
ності викладацького складу, а саме: ро
тація прокурорських і викладацьких
кадрів; стажування викладачів у
підрозділах Генеральної Прокуратури
України і прокуратурах усіх рівнів;
участь науковопедагогічного складу в
засіданнях колегії Генеральної Проку
ратури України, навчальних заходах,
які проводяться в органах прокурату
ри; використання у навчальному про
цесі матеріалів з усіх напрямів проку
рорськослідчої діяльності; спільна з
практичними працівниками прокура
тури підготовка навчальних посібни
ків і методичних рекомендацій.
Дотримання в Національної академії
стратегії «нова доба нового вимагає про
курора» дозволило не тільки ефективно
здійснювати теоретичну підготовки, але
й гармонійно поєднати її з прокурорсь
ким практикумом. У результаті чого за
безпечується набуття практичних нави
чок і вмінь.
І це дало змогу зробити висновки,
що змішана модель на порядок вища в
порівнянні з існуючими моделями
підготовки прокурорських кадрів. Про
це свідчить аналіз якості знань випуск
ників вищих навчальних закладів, які
готують кадри для прокуратури, про
ведений Генеральною Прокуратурою
України. З’ясувалося, що професійний
рівень випускників Національної ака
демії прокуратури вищий, ніж випуск
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ників базових навчальних закладів.
Підготовка понад 90 % випускників
Академії оцінена як «дуже добра» (ви
ще базових) та «добра» (на рівні базо
вих). Тому є підстави вважати, що
Національна академія готує праців
ників краще, ніж інші навчальні за
клади.
Отже, для сучасної України зміша
на модель підготовки прокурорів є
найбільш прийнятною.
Водночас існує ряд проблем при за
провадженні такої моделі. Перш за
все — необхідність врегулювання сис
теми підготовки суддів та прокурорів і
статус навчальних закладів, які її
здійснюють на законодавчому рівні. На
жаль, проекти законів «Про прокурату
ру», «Про судоустрій та статус суддів»
цьому сприяють не повною мірою. На
явні проблеми не вирішуються. Швид
ше — створюються додаткові.
Національній академії прокурату
ри України в проекті закону присвяче
но статті 17, 30. У той самий час статус
закладу та його працівників виписа
ний нечітко. Незрозуміло, чому поряд
з Академією згадуються «інші відомчі
науковонавчальні заклади», яких у
системі прокуратури не існує. Ство
рювати нові заклади поза межами
Академії немає жодної потреби. На 11
тис. прокурорських працівників в Ук
раїні одного спеціалізованого нав
чальнонаукового закладу цілком до
статньо.
Стосовно підготовки суддів — си
туація більш складна. У початковій
редакції одного із законопроектів що
до судоустрою була окрема стаття про
Національну школу суддів. У підсум
ковому ж проекті закону «Про судо
устрій та статус суддів» Академія
суддів взагалі не згадується. Нато
мість пропонується застаріла модель
підготовки кадрів у ВНЗ четвертого
рівня акредитації.
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На особливу увагу заслуговують
оприлюднені пропозиції щодо внесен
ня змін і доповнень до Закону України
«Про вищу освіту» Міністерства
освіти і науки України. Так, при визна
ченні принципів державної політики у
галузі вищої освіти у ст. 3 проекту не
виокремлюється проголошений Бо
лонською декларацією принцип сту
пеневості її набуття. Фактично він
уже реалізується в Україні. Тому за
доцільне доповнити текст пропозицій
принципом ступеневості вищої освіти,
включаючи спеціалізовану професій
ну підготовку.
Поряд із тим виникає дискусія,
предметом якої є підготовка так зва
них інтегрованих магістрів права. Про
це йдеться в п. 4 ст. 7 проекту закону,
де зазначено, що особи, які, минаючи
ступінь бакалавра, отримують диплом
магістра. Перспектива такого шляху
сумнівна. Така модель підготовки
відсутня як у Болонській декларації,
так і в законодавстві країн Європейсь
кого Союзу. Фактично це модифікація
радянського освітньокваліфікаційно
го рівня спеціаліста.
Слід звернути увагу й на те, що
ст. 25 проекту встановлюється умови
створення академій. Однією з них
визначається навчання за денною
формою не менш ніж 2 000 студентів
за однієюдвома галузями знань.
Іншою умовою є здійснення підготов
ки наукових кадрів не менш ніж з двох
наукових спеціальностей. Тому при
визначенні поняття «академія» не вар
то поєднувати обов’язкову підготовку
бакалаврів і магістрів. Необхідно пе
редбачити альтернативність підготов
ки за цими освітньокваліфікаційни
ми рівнями. У цілому обране авторами
проекту визначення академії виглядає
надмірно заформалізованим і штуч
ним. Не слід встановлювати й кіль
кісне обмеження чисельності її сту
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дентів та галузей знань, за якими
здійснюється підготовка.
Отже, Закон України «Про вищу
освіту» повинен мати рамковий харак
тер. Це відповідатиме рекомендаціям
європейських інституцій і наукових
форумів. Стандарти спеціалізованої
підготовки має встановлювати сам за
мовник кадрів.
Загалом, з огляду на аналіз право
вих позицій, було б доцільно консо
лідуватися спеціалізованим закладам і
створити Раду ректорів. І першим
важливим кроком на цьому шляху має
стати сьогоднішня конференція.
Надзвичайно важлива й актуальна
тема конференції викликала жваву ди
скусію. Всі ректори відомчих навчаль
них закладів (ректор Академії суддів
України І. Войтюк, ректор Національ
ної академії Служби безпеки України
В. Микулін, ректор Академії митної
служби України В. Ченцов, перший
проректор академії управління МВС
В. Гвоздецький, директор Інституту
підготовки кадрів для органів прокура
тури Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого І. Бе#
недик) були одностайні в переконанні,
що фахова підготовка суддів, проку
рорів та працівників правоохоронних
органів потребує діяльності закладів
спеціальної освіти. Саме спеціалізація
забезпечує належний рівень правових
знань майбутніх суддів, прокурорів та
працівників органів юстиції.
Ця думка була підтримана як прак
тичними працівниками, так і профе
сорськовикладацьким складом юри
дичних вищих навчальних закладів,
що взяли участь у конференції, зокре
ма: заступником міністра внутрішніх
справ України М. Вербенським; про
курором м. Києва Є. Блажівським;
керівником Департаменту з питань
діяльності правоохоронних органів
Апарату Ради національної безпеки і
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оборони України О. Ярмишем; проку
рором Запорізької області В. Кулако#
вим; заступником голови Вищої ради
юстиції В. Андрейцевим; народним
депутатом України, головою підко
мітету з питань організації та діяль
ності органів юстиції, нотаріату,
адвокатських об’єднань та надання
правової
допомоги
громадянам
Ю. Мірошниченком; професором ка
федри Одеської національної юридич
ної академії В. Долежаном; завідува
чем кафедри Львівського національ
ного університету імені Івана Франка
В. Нором; старшим науковим співро
бітником відділу Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН Ук
раїни М. Сірим.
У виступі проректора Академії Ге
неральної прокуратури Російської
Федерації В. Казакова було вислов
лено схвалення проведення конфе
ренції з питання якісної юридичної
освіти майбутніх суддів, прокурорів та
правоохоронців. Юридична безгра
мотність, наголосив В. Казаков, — це
гарантоване беззаконня. Він високо
оцінив постановку спеціальної юри
дичної освіти в Україні, зазначивши,
що в Російській Федерації запозичу
ють український досвід.
Присутній на конференції амери
канський юрист Д. Льюїс, який ви
кладає організацію діяльності проку
ратури в ряді країн, розповів, як систе
ма працює в США. Він вражений ви
соким рівнем постановки роботи в
Національній академії прокуратури
України і хотів би запровадити таку
систему в США.
У виступах учасників конференції
обговорювалася також проблема
підготовки бакалаврів та магістрів. Ак
тивне дискусійне обговорення пробле
ми, винесеної на розгляд науково
практичної конференції (до слова, пре
красно організованої), завершилося
прийняттям Заключного документа.
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«Професійна підготовка суддів,
прокурорів та працівників правоохо
ронних органів в умовах розбудови
правової держави є невід’ємною скла
довою забезпечення національної без
пеки України й стабільності її право
вої системи», — підкреслено в За
ключному документі. Останнім часом
здійснені конкретні позитивні кроки у
напрямі вдосконалення загально
освітянської відомчої системи підго
товки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів.
Практика свідчить, що діяльність
відомчих спеціалізованих вищих на
вчальних закладів є оптимальною
формою підготовки суддів, проку
рорів та правоохоронців. Водночас
традиційно існують відмінності моде
лей навчання суддів та прокурорів, з
одного боку, і працівників правоохо
ронних органів — з другого. Запрова
дження засад Болонського процесу
вимагає подальшої інтеграції вказаних
моделей підготовки кадрів.
Подальше вдосконалення системи
спеціалізованої вищої освіти потребує
вирішення ряду завдань. «Очевидною
є необхідність у більш глибокій
спеціалізації навчального процесу», —
зауважено в Заключному документі, та
наближенні його до потреб практичної
діяльності судів, прокуратури і право
охоронних органів. Водночас система
спеціалізованої вищої освіти не зможе
ефективно розвиватися без вирішення
на державному рівні завдань:
— здійснення ступеневої підготов
ки фахівців з реальним розмежуван
ням освітянських рівнів «бакалавр» та
«магістр»;
— затвердження окремих держав
них стандартів підготовки бакалаврів
та магістрів;
— розробки та впровадження
освітньокваліфікаційних вимог до
професій і посад, які можуть обіймати
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фахівці з вищою освітою на рівні бака
лавра або магістра відповідно.
В основу підготовки майбутніх
суддів, прокурорів та працівників
правоохоронних органів України по
трібно покласти: фундаментальність,
науковість, практичну спрямованість,
поєднання професійних і виховних
компонентів підготовки фахівців.
Гарантувати реалізацію таких підходів
здатна відомча спеціалізована магіст
ратура. Це збігається зі стратегією
Лісабонської мережі закладів та інсти
туцій суддівської і прокурорської
освіти, для яких обов’язковою є
первинна спеціалізована підготовка
суддів та прокурорів.
В окремих державах (Греції, Маке
донії, Молдові, Румунії, Сербії, Фран
ції тощо) стабільність функціонуван

ня відомчих навчальних закладів
забезпечена наявністю спеціальних
законів. На часі прийняття подібних
законів в Україні зазначене наблизить
систему відомчої вищої освіти Украї
ни до європейських стандартів та за
безпечить належне нормативне регу
лювання діяльності спеціалізованих
відомчих вищих навчальних закладів
України з підготовки суддів, проку
рорів і правоохоронців.
Процес реформування законодав
ства про вищу освіту та законодавче
закріплення статусу відомчих спеціа
лізованих вищих навчальних закладів
в Україні мають бути взаємозумовле
ними й одночасними. При цьому
Закон України «Про вищу освіту» має
бути рамковим, а не регулятивним.

Пропонується видання:

Прокурор у виконавчому провадженні : основи організації
і діяльності : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч.
закл. / М. М. Говоруха, М. В. Руденко, Г. П. Середа. — К. :
Вид. Дім «Ін Юре», 2008. — 376 с.
У посібнику на основі чинного законодавства і практики його
застосування розглянуто актуальні питання організації і діяльності
прокурора у виконавчому провадженні. Висвітлюється специфіка
прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері
примусового виконання рішень та представництва прокурором інтересів
стягувача у суді. Показані особливості організації цієї важливої
прокурорської діяльності. Окреслені шляхи підвищення ефективності участі прокурора у
виконавчому провадженні.
Розраховано на студентів вищих навчальних юридичних закладів, аспірантів,
професорськовикладацький склад, прокурорів, суддів, адвокатів. Посібник має бути
корисний працівникам Державної виконавчої служби, а також іншим органам, які
виконують рішення суддів щодо стягнення коштів.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або за електронною поштою
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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О

дним із заходів щодо деті
нізації економіки України вва
жається зростання ролі і пито
мої ваги безготівкових розрахунків.
З урахуванням того, що використання
готівки є сприятливим підґрунтям для
ведення тіньового бізнесу, цивілізо
вані країни намагаються (зокрема,
шляхом поширення чекової форми
розрахунків і розрахунків за допомо
гою платіжних карток) максимально
зменшити кількість операцій з готів
кою та обсяг готівкової маси в обігу.
Прагне не відставати від таких тен
денцій і Україна. Так, кількість еміто
ваних платіжних карток, за якими бу
ла здійснена хоча б одна операція, у
2003 р. становила 10 млн, у 2004 р. —
16,6 млн, у 2005 р. — 22,8 млн,
у 2006 р. — 25,2 млн, а у 2007 р. — вже
48,9 млн карток. Серед емітованих в
Україні платіжних карток переважа
ють картки міжнародних систем
(83 %). Зокрема, кількість карток
міжнародних платіжних систем Visa
International та Europay/MasterCard
International у 2007 р. перевищила
45 млн шт.; за темпами емісії карток
системи Visa Україна посіла перше
місце у Центральній та Східній Євро
пі. У 2006 р. обсяг безготівкових роз

рахунків за допомогою платіжних кар
ток збільшився удвічі — до 6 млрд грн
при тому, що частка таких транзакцій,
не перевищуючи з ряду причин 4 % у
загальному обсязі операцій з платіж
ними картками, поки що суттєво по
ступається відповідному показнику
у розвинених країнах.
Динамічне запровадження новітніх
електронних платіжних систем, вдос
коналення банківських технологій, по
легшуючи та спрощуючи проведення
грошових розрахунків у діловому
житті і побуті, в той же час сприяє по
ширенню протиправної поведінки, ак
тивізує діяльність злочинних угрупо
вань, які спеціалізуються на вчиненні
злочинів, пов’язаних з емісією та обі
гом платіжних інструментів. За оцін
ками фахівців, у світовому масштабі за
допомогою платіжних карток систем
Visa і MasterCard злочинці щорічно за
володівають приблизно 5 млрд дол.
США. Вони постійно відшуковують
країни, які вже мають значні обсяги
емісії платіжних карток, але ще не на
вчились ефективно боротись із картко
вими зловживаннями. Як повідом
ляється у листі НБУ «Щодо безпеки
ринку платіжних карток в Україні» від
4 вересня 2008 р., у 2007 р. кількість
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шахрайських операцій із використан
ням платіжних карток порівняно з
2006 р. зменшилася майже удвічі, од
нак сума заподіяних при цьому збитків
збільшилася на 3 % і становила 1 млн
235 тис. грн.
Передбачивши у КК України 2001 р.
ст. 200, яка встановлює відпові
дальність за незаконні дії з документа
ми на переказ, платіжними картками та
іншими засобами доступу до банків
ських рахунків, обладнанням для їх ви
готовлення, вітчизняний законодавець
не лише продемонстрував своє праг
нення забезпечити конкретизований
кримінальноправовий захист банків
ської системи, а й відреагував на вик
лики часу — появу нових різновидів
суспільно небезпечної поведінки у
фінансовокредитній сфері, спромож
них завдати значної майнової шкоди
організаціям і фізичним особам. Вод
ночас те, що населення, банки та інші
юридичні особи в Україні наразі досить
відчутно потерпають від злочинів,
пов’язаних з емісією та обігом
платіжних інструментів, не в останню
чергу зумовлене вадами кримінально
правової протидії таким злочинам, а це
не може не актуалізувати проведення
відповідних наукових досліджень.
З огляду на вказане вище, видання
монографії М. Панова, присвяченої
проблемам кримінальної відповідаль
ності за незаконні дії із засобами до
ступу до банківських рахунків*,
є вельми своєчасним і потрібним. Ма
буть, не буде зайвим сказати, що ре
цензована книга є першим в Україні
монографічним дослідженням складу
злочину, передбаченого ст. 200 КК Ук
раїни, і питань покарання за цей гос
подарський злочин, аналогів якого КК
1960 р. не знав.

Структура книги є традиційною для
наукових праць з Особливої частини
кримінального права у тому, що
кримінальноправова характеристика
незаконних дій із платіжними засоба
ми докладно і всебічно розкривається
М. Пановим з урахуванням усталеної у
нашій доктрині послідовності юридич
ного аналізу складу конкретного зло
чину. Свої теоретичні міркування ав
тор вдало підкріплює положенням ре
гулятивного законодавства (банків
ського, господарського, митного то
що), матеріалами правозастосовної
практики (зокрема результатами влас
ного узагальнення практики розгляду
судами кримінальних справ про злочи
ни, передбачені ст. 200 КК України),
роз’ясненнями Пленуму Верховного
Суду України, посиланнями на за
рубіжний досвід кримінальноправо
вої протидії злочинам, пов’язаним з
емісією та обігом платіжних інстру
ментів. Імпонує те, що у процесі ви
світлення конкретних питань тлума
чення, застосування і вдосконалення
ст. 200 КК України дослідник компе
тентно висловлюється з приводу фун
даментальних проблем Загальної ча
стини кримінального права — об’єкта
злочину та його співвідношення з
предметом, можливості визнання
енергії та інформації предметом злочи
ну, кримінальної протиправності,
співвідношення мети і мотиву злочину,
юридичної
природи
спеціальної
конфіскації тощо. Все це у сукупності
забезпечило достовірність та обґрунто
ваність сформульованих у монографії
положень, висновків і рекомендацій.
Зокрема, є добре продуманими,
а тому заслуговують на підтримку
пропозиції М. Панова у частині: ви
ключення з назви ст. 200 КК України

* Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картка
ми та іншими засобами доступу до банківських рахунків : моногр. / наук. ред. др юрид. наук, проф., акад.
АПрН України В. І. Борисов. — Х. : Право, 2009. — 184 с.
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вказівки на обладнання для виготов
лення засобів доступу до банківських
рахунків (с. 72–74); розширення зако
нодавчого опису суб’єктивної сторони
аналізованого злочину за рахунок зга
дування у диспозиції ч. 1 ст. 200 КК
України (поряд із метою збуту) мети
використання підроблених платіжних
засобів (с. 120–122); доповнення санк
цій ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України таким
додатковим видом покарання, як
конфіскація засобів і знарядь вчинен
ня передбаченого цією статтею КК Ук
раїни злочину (с. 140–145).
Науковець має рацію, коли у про
поновану авторську редакцію ст. 200
КК України (с. 151) не включає
примітку — визначення документів на
переказ. Важко зрозуміти логіку на
шого законодавця, який у чинній
редакції ст. 200 КК України дає кримі
нальноправове визначення одного з
трьох предметів цього злочину, яке у
гірший бік відрізняється від форму
лювань, наведених у статтях 1, 16 За
кону України «Про платіжні системи
та переказ грошей в Україні», є зайвим
із погляду правозастосування і поро
джує суперечливі тлумачення КК Ук
раїни (зокрема, в частині охоплення
диспозицією ст. 200 КК України
незаконних дій з документами, що
використовуються кліринговими та
еквайринговими установами для пере
дачі доручень на переказ грошей).
Пропонуючи визнавати кваліфікую
чою ознакою злочинних дій із платіжни
ми засобами вчинення їх працівником
фінансової установи (с. 130–133),
М. Панов цілком обґрунтовано виходить
з того, що у цьому разі винний зловжи
ває своїми службовими повноваження
ми щодо захисту інформації, пов’язаної з
переказом грошових коштів. Наприклад,
для здійснення підроблення платіжної
картки потрібна певна таємна інфор
мація про неї (зокрема, дамп — існуючий
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в електронному вигляді набір кодів і па
ролів, нанесених на магнітну смугу карт
ки). За деякими експертними оцінками,
у 85 % випадків відповідна інформація
викрадається безпосередньо банківськи
ми службовцями, які мають доступ
до неї у зв’язку зі своєю службовою
діяльністю.
Провівши ретельний аналіз струк
тури охоронюваних кримінальним за
коном суспільних відносин, автор під
безпосереднім об’єктом досліджувано
го ним злочину пропонує розуміти
«суспільні відносини у сфері забезпе
чення безпеки нормального функ
ціонування банківської і кредитно
фінансової систем з емісії і обігу
платіжних засобів і майнових прав та
інтересів суб’єктів цих систем» (с. 35).
Наведене визначення, будучи прикра
сою рецензованого видання, завдяки
своїй продуманості у вигідну сторону
відрізняється від існуючих в юридич
ній літературі визначень безпосеред
нього об’єкта злочину, передбаченого
ст. 200 КК України.
З не меншою цікавістю сприй
мається сформульована М. Пановим
дефініція родового об’єкта злочинів у
сфері господарської діяльності (с. 26),
яка бере до уваги приписи регулятивно
го законодавства, здобутки економічної
теорії та якій передує розгорнутий ви
клад підходів, існуючих з цього приводу
у вітчизняній науці кримінального пра
ва. Однозначно заслуговує на схвалення
виокремлення видового об’єкта злочи
ну, передбаченого ст. 200 КК України.
Щоправда, стосовно визначення такого
об’єкта (суспільні відносини, що забез
печують нормальне функціонування
кредитнофінансової, банківської та бю
джетної систем) й особливо щодо скла
ду групи злочинів, які на нього посяга
ють (с. 36–37), можна й подискутувати,
розуміючи при цьому умовність будь
якої наукової класифікації господар
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ських злочинів залежно від їх видового
(підгрупового) об’єкта.
Виділивши і докладно охарактери
зувавши загальні (соціальна, фізична,
юридична) та спеціальні (інформа
тивність, імперативність, функціо
нальність) ознаки предметів досліджу
ваного злочину, автор зробив слушні й
важливі з точки зору практичного за
стосування кримінального закону вис
новки про невизнання предметом зло
чину, передбаченого ст. 200 КК Ук
раїни: 1) векселів та інших цінних па
перів (с. 59); 2) дисконтних, клубних,
телефонних і транспортних карток
(с. 64); 3) платіжних документів, які не
є засобами доступу до банківських ра
хунків (с. 67–68); 4) не підроблених,
а втрачених (наприклад, викрадених)
платіжних карток (с. 104).
Водночас ознайомлення з моногра
фією як посправжньому творчою
працею дозволяє висловити окремі за
уваження і побажання.
Так, пропозиція М. Панова закріпи
ти збут підроблених платіжних за
собів як кваліфікуючу ознаку злочину
(с. 104) неминуче породжує запитання
про виправданість такого варіанту
вдосконалення КК України. Адже сам
автор зазначає, що дії, наразі альтерна
тивно вказані у ч. 1 ст. 200 КК України
(зокрема збут), «ще не спричиняють
реальної шкоди безпосередньо функ
ціонуванню системи емісії і обігу
платіжних засобів, реально ще не по
рушують майнових прав та інтересів
суб’єктів цієї системи…» (с. 34–35).
Книга лише виграла, якби її автор
спростував тезу російського дослідни
ка І. Клепицького про недоречність
звернення у тексті КК України до
мети збуту при законодавчому описі
незаконних дій із платіжним інстру
ментами, що опосередковують без
готівковий грошовий обіг.
М. Панов наполягає на тому, що ви
користання підроблених платіжних
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засобів, результатом чого став фактич
ний переказ грошових коштів або їх
одержання готівкою, має кваліфікува
тись за сукупністю злочинів, передба
чених статтями 190, 200 КК України
(с. 102–104), і загалом з цим варто по
годитись. Однак такі міркування на
вряд чи можуть вважатись завершени
ми. Річ у тім, що в юридичній літера
турі висловлена позиція, згідно з якою
поєднане із заволодінням чужими
грошима використання підроблених
засобів доступу до банківських ра
хунків не завжди може розцінюватись
як шахрайство. Мається на увазі те,
що: обман як спосіб вчинення шахрай
ства передбачає спілкування між
людьми; банкомати і платіжні термі
нали як технічні пристрої, позбавлені
психіки, не можуть бути введені в ома
ну; у випадку ініціювання та здійснен
ня переказу коштів в автоматичному
режимі за допомогою підроблених
платіжних інструментів має місце не
обман, а неправомірний вплив на про
цес оброблення комп’ютерної інфор
мації. За таких обставин теза автора
про притаманний шахрайству обман
дією у разі використання банкоматів і
платіжних терміналів вимагає при
наймні додаткової аргументації.
Зроблені зауваження і побажання
стосуються дискусійних питань і, зви
чайно, не випливають на високий
рівень монографії М. Панова як
якісного наукового продукту. Будучи
вагомим внеском у кримінальнопра
вову доктрину і заповнюючи відпо
відну прогалину в юридичній літера
турі з питань кримінальної відпові
дальності за господарські злочини,
книга буде корисною і цікавою не ли
ше для викладачів юридичних вищих
навчальних закладів і науковців, а й
для суддів, співробітників правоохо
ронних органів, адвокатів, праців
ників фінансових установ.
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НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДЖЕРЕЛ ПРАВА*
Є. ЄВГРАФОВА
кандидат юридичних наук,
суддя Господарського суду Київської області

Щ

о є джерелом права — запи
тання, на яке намагаються
відповісти правознавці не
одного покоління. Будучи органічно
пов’язаними з сутністю, функціями,
змістом і формами права, джерела
права безпосередньо впливають на всі
процеси правового регулювання
суспільних відносин. Тому не випад
ково, що ця тема продовжує і сьогодні
залишатися в центрі уваги, насампе
ред юристів і законодавців. Лише за
останні п’ять років їй присвячено чис
ленні наукові праці, зокрема статті,
кандидатські та докторські дисертації.
І в цьому відношенні поява у вітчиз
няній юридичній літературі моно
графії Н. Пархоменко, на нашу думку,
є помітною і не ординарною подією.
Значне місце у праці автор відво
дить з’ясуванню теоретикометодо
логічних основ дослідження джерел
права (розділ I). У цьому контексті він
правильно наголошує, що тільки та
кий підхід дасть «змогу сформувати
концептуальні засади теорії джерел
права (виділеною мною. — Авт.) як
форми об’єктивації права, що може
бути застосована в теорії держави та
права, інших галузях права, а також
при здійсненні державноправового
будівництва, у тому числі й в Україні»
(с. 8). Йдеться, звичайно, не про роз
роблення якоїсь власної методології,
на що марно витрачалися зусилля
багатьох вченихюристів, а про вико
ристання (адаптацію) в дослідженні
права системи певних методів пізнан

ня сучасної науки. Завдання досить
непросте і складнощі, що виникають
на цьому шляху, швидше за все,
свідчать про творчий пошук найбільш
ефективних методів дослідження пра
ва і похідних від нього явищ, ніж про
наявність в юридичній науці «своє
рідної методологічної кризи», як це
вважає автор (с. 10). Крім того, склад
нощі у застосуванні методології дослі
дження джерел права значною мірою
зумовлені з’ясуванням одного із самих
дискусійних у суспільних науках за
питань: що є право? Від того, яке пра
ворозуміння поділяє автор, багато в
чому залежить і вирішення ним про
блем щодо самої концепції досліджен
ня його джерел, визначення їх понят
тя, видів, системи тощо.
У праці ретельно проаналізовано
понятійний апарат теорії джерел пра
ва, висловлено чимало цікавих і нових
думок щодо розуміння категорій пра
ва і правових категорій, показані їх
спільні риси та відмінності. Однак не
завжди автор є послідовним у визна
ченні їх змісту та призначенні, співвід
ношенні з іншими соціальноправови
ми явищами. Зокрема, це стосується
поняття форми, яку, на його думку,
«можна розглядати і як форму доціль
ної правової системи, і як форму ча
стини цілого (частини системи права),
і як форму реалізації права, і як форму
систематизації законодавства» тощо
(с. 48). Але при цьому порушується
логіка запропонованого в роботі по
нятійного ряду. Якщо форма права,

* Пархоменко Н. М. Джерела права : проблеми теорії та методології. — К. : Юрид. думка, 2008. — 336 с.
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без сумніву, є категорією права, то
інші названі форми становлять пра
вові категорії. Не надає чіткості й про
позиція щодо розуміння категорії
форми права в «широкому» і «вузько
му» значеннях. Перша, як зазна
чається, «відображає характер права
як рівної міри або масштабу, що засто
совується до людей як учасників
суспільних відносин», друга — «як
засіб вираження волі суб’єктів право
творчості або як засіб закріплення і
вираження правових норм». І зовсім
незрозумілим є висновок, згідно з
яким «розкрити форму права — озна
чає виявити структуру системи дже
рел права, визначити їх співвідношен
ня і взаємозв’язок» (с. 49). Але якщо
бути послідовним у визначенні наве
дених категорій, то кожна з них озна
чає те, що є реальним, тобто існує в
дійсності, а не в уяві. У цьому випадку
це стосується, зокрема, категорій
«форма», «структура», «система» то
що, які мають свій конкретний зміст і
виконують у процесі пізнання лише їм
притаманні функції, на що не без
підстав давно вказували розробники
сучасної
методології
системних
досліджень В. Агудов, А. Авер’янов,
В. Тюхтін та ін.
Аналізуючи існуючі в юридичній
літературі погляди вченихюристів,
автор правильно стверджує про хиб
ність позиції тих дослідників пробле
ми, які ототожнюють поняття «джере
ло права» і «форма права» (с. 54, 63).
В юридичній літературі така точка зо
ру висловлювалась і раніше (Н. Во
пленко, М. Марченко, С. Бошно). Од
нак при цьому, як і автору монографії,
так і не вдалося уникнути визначення
джерел права через категорію форми і,
навпаки, форми права через поняття
«джерело права». Це в свою чергу
призвело до теоретичної плутанини у
застосуванні зазначених понять. Так,
194

пропонується категорію «джерело
права» використовувати для позна
чення зовнішнього вираження право
вих норм, а поняття «форма права» —
для характеристики всіх зовнішніх ви
явів права: нормативних і ненорма
тивних (с. 62). Звідси система джерел
права розглядається в якості його
зовнішньої форми і робиться висно
вок щодо «органічної єдності системи
права і зовнішньої форми права — си
стеми джерел права — форми існуван
ня правових норм у правових припи
сах, засобах надання їм формальної
визначеності й об’єктивації, їх упоряд
кування та об’єднання в конкретних
джерелах права» (с. 66). Такий підхід,
на нашу думку, мало чим відріз
няється від попередніх, коли переваж
на більшість дослідників проблем
джерел права або форми права засто
совувала категорії права, керуючись
певними, напрацьованими в юриспру
денції, традиціями. Зокрема, на думку
автора, співвідношення системи права
і системи джерел права — це співвід
ношення змісту і форми у праві. Зміст,
зазначає автор, становить «внутрішню
структуру права відповідно до харак
теру регульованих ним суспільних
відносин. Система джерел права
відповідає категорії «форма» і стано
вить сукупність формальноюридич
них джерел права (виділено мною. —
Авт.). Система права характеризує
структуру змісту права, визначену з
точки зору юридичної абстракції
(теоретичної моделі)». Така оцінка си
стеми права, на його думку, дає змогу
розглядати її як об’єктивне явище, що
перебуває поза безпосередньою про
сторовочасовою залежністю (с. 67).
А далі вже стверджується, що «систе
ма права як сукупність норм права та
система джерел права виникають у ре
зультаті правотворчої діяльності»
(с. 70). Результати ж останньої завжди
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мають суб’єктивний характер, оскіль
ки є результатом людської діяльності
(с. 81). І, нарешті, висновок: «Система
права і система джерел права (система
законодавства. — Авт.) є складовими
правової системи» (с. 67, 76, 77).
Наведені уявлення автора щодо
співвідношення системи права і систе
ми законодавства, правової системи,
адаптовані ним для їх аналізу загально
наукові категорії і поняття системи,
структури, форми, а також характери
стика об’єктивності та суб’єктивності
правових явищ, м’яко кажучи, є надто
спірними і потребують уточнення.
Інакше як можна пояснити, що замість
однієї системи правового регулювання
суспільних відносин, ми за такої теоре
тичної моделі маємо дві, хоча і взаємо
пов’язані, але автономні одна від одної
регулятивні системи — систему права і
систему законодавства. Право в
суспільстві одне і таким воно функ
ціонує як регулятор суспільних відно
син. Інша справа, що в дійсності є пра
во, яка його природа, чи є воно
об’єктивним явищем, зокрема щодо
законотворчої діяльності держави, в
чому полягає принцип верховенства
права? Відповідь на ці та інші запитан
ня мали б стати теоретикометодо
логічними засадами для вирішення
концептуальних наукових і практич
них завдань у процесі становлення і
розвитку України як правової держави.
Варто зазначити, що лише визнан
ня права об’єктивним соціальним яви
щем (а така точка зору вже існує)
зумовить суттєві зміни в парадигмі
його дослідження. У такому разі право
в контексті романогерманської пра
вової сім’ї стає джерелом законів,
інших правових актів. І хоча в моно
графії аналізу джерел права у світлі
концепцій праворозуміння надано до
статньо великої уваги (розділ 3), її ав
тору так і не вдалося вийти за межі
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існуючих в юридичній науці традицій,
відповідно до яких правом визнається
лише те, що виражено у нормативних
актах, судових прецедентах, правових
звичаях та ін. Водночас заслуговують
на підтримку його позиції щодо важ
ливості й актуальності нині розгляду
природного і позитивного права як
джерела права (с. 145–146), об’єктив
ності його принципів, які також висту
пають джерелом права, «передають ос
новне у праві, головні тенденції його
розвитку, по суті те, на що право по
винно бути спрямоване» (с. 185). На
нашу думку, це є підтвердженням того,
що головним завданням законодавця є
пошук, відкриття права і вираження
його в законах. Таке ж завдання стоїть
перед судовими органами, які, здій
снюючи правосуддя, закріплюють у
своїх рішеннях наявність того права, в
тому числі його обсягу, яке мало б
належати конкретному суб’єкту пра
вовідносин.
У монографії чітко проведена різни
ця між поняттями джерела права у так
званому матеріальному і формально
юридичному розумінні (с. 135–137),
уточнюється зміст і класифікація ма
теріальних джерел. Критично аналізу
ючи висловлені в літературі погляди
науковців, автор дійшов висновку,
згідно з яким «джерела права слід
поділити на загальносоціальні та фор
мальноюридичні (виділено мною. —
Авт.), оскільки традиційний поділ
усіх джерел права на юридичні й ма
теріальні не дозволяє розглядати як
джерела права суб’єктів правотвор
чості» (с. 140). Але у цьому випадку не
суб’єкти правотворчості є джерелом
права, а результати їхньої діяльності:
законодавчі й інші нормативнопра
вові акти, на чому, до речі, наголошує
й автор дослідження, підкреслюючи,
що «джерело права у формальному ро
зумінні збігається з поняттям «форма
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права» як офіційна форма вираження і
закріплення норм права (виділено
мною. — Авт.). Це значення джерела
права дає змогу бачити у формі права
спеціальне, юридичне або формальне
розуміння терміна «джерело права»
або твердити про умовність назви
джерел права, які насправді є тільки
формами, способами закріплення і вира
ження юридичних норм» (с. 140–141).
Таким чином, все стає зрозумілим і
точніше, з точки зору авторської
концепції дослідження, передає зміст
поняття «джерело права».
У праці подано досить ретельній
аналіз названих джерел права, особли
во у їх формальноюридичному ро
зумінні. У зв’язку з цим варто зазначи
ти, що в монографії вперше у вітчиз
няному правознавстві комплексно
досліджуються такі аспекти проблеми,
як види і система джерел права,
ієрархія та юридична сила її складо
вих, структура, функції джерел права.
З нашої точки зору, сформульовані в
ній висновки і пропозиції можуть
бути використані у плануванні зако
нопроектної роботи парламенту,
визначенні перспективи розвитку
національного законодавства, а також
шляхів його адаптації до права Євро
пейського Союзу та ін. Автор справед
ливо наголошує на тому, що важливу
роль у вирішенні цих завдань мав би
зіграти закон про нормативноправові
акти, проект якого вже понад 10 років
перебуває на розгляді парламенту Ук
раїни, але до цього часу його так і не
ухвалено, що негативно впливає на
стан чинної системи законодавства,
ефективність нормотворчої діяль
ності, насамперед органів державної
влади — парламенту, президента,
уряду, міністерств.
Торкаючись проблеми стабільності
джерел права в Україні, автор, як і інші
науковці, наголошує на особливостях
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стабільності її Конституції. Як відомо,
вона має найвищу юридичну силу, а
закони та інші нормативноправові ак
ти приймаються на її основі і повинні
відповідати їй, що й закріплено в
тексті Основного Закону держави
(ст. 7). Водночас основою такої ста
більності, на нашу думку, є неухильне
додержання і виконання норм Кон
ституції. На превеликий жаль, саме в
цьому відношенні у країні склалася
проблематична ситуація. Можна наве
сти чимало прикладів грубого пору
шення положень Конституції органа
ми влади та їх посадовими особами,
прямого зловживання ними повнова
женнями, наданих Конституцією і
законами України. Це, з нашої точки
зору, є основною причиною ослаблен
ня стабільності Основного Закону
держави, перешкодою на шляху його
впровадження в життя суспільства.
Однак у монографії про це нічого не
сказано, автор обмежується теоретич
ним уявленням про те, що «система
джерел права у формальноюридично
му розумінні постає у вигляді цілісної,
органічної, самоорганізуючої системи
лише тоді, коли джерела починають
розглядатися в їхніх взаємозв’язках і
ієрархії, як певна упорядкована
цілісність, намагаючись подолати при
таманні їй колізії, коли стає можли
вим виділити існування між юридич
ними джерелами права різних типів
зв’язків» (с. 198). Усе це правильно і
може бути реалізовано протягом пев
ного еволюційного розвитку націо
нальної правової системи, але за умо
ви, що така «самоорганізуюча, цілісна
система джерел права» не буде час від
часу «пересихати» від надто «спекот
ного» невиконання, насамперед, Кон
ституції і законів, вимог права взагалі.
Цікавою в теоретичному плані є по
зиція автора щодо співвідношення
верховенства права і верховенства за
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кону. Зазначимо, що закріплення у
Конституції принципу верховенства
права певною мірою й відомих мо
тивів призвело до приховування дії
іншого принципу — верховенства за
кону. Аналіз юридичної літератури за
останні 10 років свідчить, що переваж
на частина науковців «переключила
ся» на дослідження принципу верхо
венства права, залишивши поза ува
гою принцип верховенства закону.
У зв’язку з цим у монографії правиль
но підкреслюється хибність поглядів
на протиставлення принципів верхо
венства права і верховенства закону
(с. 201–203, 206). Але те, що, на думку
автора, «принцип верховенства закону
є більш конкретним», на відміну від

принципу верховенства права, з нашої
точки зору, не зовсім точно передає
зміст співвідношення права і закону.
Знову ж таки і в цьому разі все за
лежить від з’ясування питання: що є
право?
Підсумовуючи наведене, зазначи
мо, що монографія Н. Пархоменко є
досить цікавим теоретичним дослі
дженням однієї з фундаментальних
тем юридичної науки. Науковці, зако
нодавці, всі, хто проявляє інтерес до
вивчення проблем теорії права знай
дуть в ній чимало нових ідей, поглядів
і висновків автора щодо функціону
вання права, зокрема його джерел в
умовах становлення і розвитку право
вої держави.
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П

еред суспільством, на якій стадії
розвитку воно б не перебувало,
завжди стоїть потреба у форму
ванні та забезпеченні правопорядку.
Причому з утвердженням демократич
них інститутів і цінностей потреба ця
не тільки не зникає, а навпаки — набу
ває особливої актуальності. Адже чим
менше публічна адміністрація у своїй
діяльності спирається на примус, тим
гостріше постає питання пошуку «по
зитивних» чинників оптимізації право
вих відносин. На жаль, попри всю свою
значущість та гостроту, проблематика
правопорядку нині знаходиться осто
ронь магістральних шляхів наукового
пошуку. До останнього часу вона
вивчалася лише фрагментарно і не
мала відображення у комплексних,
фундаментальних працях.
Позбавлені наукової підтримки,
вітчизняні правоохоронні органи у
своїй діяльності змушені рухатися «на
впомацки», особливо там, де існує по
треба в переосмисленні завдань, прин
ципів, форм і методів публічного
адміністрування. Результатом є цик
лічне повторення помилок минулого,
ідеологічна та ціннісна дезорієнтація,
уповільнення динаміки розвитку,
«відірваність» від соціальних, політич
них та економічних реалій.
То ж поява першого у вітчизняній
теоретичній юриспруденції загально
теоретичного дослідження правового
порядку в Україні* не тільки певною
мірою заповнює поки що вільну нішу

доктринальних студій у зазначеній ца
рині, але й привертає увагу нових
дослідників до проблематики право
вого впорядкування суспільної життє
діяльності українського соціуму в
контекстах трансформаційних про
цесів, які ми нині переживаємо, а ще
більше — на порозі яких знаходимося.
Відмітною рисою монографії ба
читься сама архітектоніка осягнення
правового порядку, що охоплює такі
пласти, як історіософія правового по
рядку, його осмислення в головних
іпостасях у проблемному полі сучас
ної юриспруденції та в координатах
теоретикоправових характеристик і
категорій, у контекстах соціальних по
тенцій (громадянське суспільство) та
у системі наявної інфраструктури пра
вового впорядкування у суверенній
Україні. Слід зазначити, що ряд руб
рик, запропонованих автором моно
графії, є не лише новим ракурсом ос
мислення правового порядку в сучас
них умовах, але й перспективним для
подальших поглиблених студій.
Вельми цікавою є здійснена у моно
графії спроба відстежувати чи не най
глибші витоки сучасного правового
порядку в Україні, які завдяки застосо
ваному автором історіософічному
осмисленню бачаться ще з античних
часів і дістають свій розвиток у таких
епохах. Космодіцея, теодіцея, антро
подіцея правового порядку та стверд
ження інтеграційного його розуміння
становлять, на думку А. Крижанів

* Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні : витоки, концептуальні засади, інфраструктура : моногр. /
А. Ф. Крижанівський. — Одеса : Фенікс, 2009. — 504 с.
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ського, філософсько та теоретико
правове підґрунтя осягнення пробле
матики правового впорядкування
суспільної життєдіяльності України в
сучасних умовах. Цьому сюжету пра
вового розвитку західної і вітчизняної
дореволюційної юриспруденції проти
ставляється потужна традиція ета
тистського підходу до сприйняття і
формування правового порядку, яка
набула свого апофеозу в радянську
епоху, проте у тих чи інших формах по
бутує і нині. Керуючись концептуаль
ною ідеєю розмежування права і зако
ну, А. Крижанівський обґрунтовує
позицію щодо перегляду усталеного
погляду на правовий порядок як наслі
док, результат законності. Використо
вуючи нові аргументи, автор віджив
лює ідею розуміння законності як ви
моги, принципу і режиму діяльності
держави, її органів і посадових осіб.
Теоретикоправовий пласт дослі
джуваної проблематики представле
ний у цій монографії широким спект
ром питань — від постановки пробле
ми і обґрунтування категорії «сучас
ний правовий порядок» та з’ясування
головних характеристик (мета і функ
ції, аксіоми і принципи тощо) цього
феномену, через аналіз співвідношеня
правопорядку з основними правовими
категоріями теорії права (норми права
і нормотворчість, реалізація права і
правозастосування, правові відноси
ни, правові акти, правова поведінка і
юридична відповідальність, механізм
правового регулювання, законність і
правозаконність) до типології право
вих порядків і бачення процесу його
формування через функціонування
цілої «інфраструктури» соціальних
(у найширшому сенсі) детермінант
правового впорядкування.
Зацікавлений
проблематикою
правового порядку читач знайде у мо
нографії А. Крижанівського чимало
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«больових точок», що характеризують
сучасний стан як самої сфери правово
го життя України, так і рівень доктри
нального опанування теоретичних і
прикладних аспектів забезпечення
правового порядку, потрактованого
автором як органічну потребу людини
і суспільства. Інколи загострене, на
ближене до публіцистичного, висвіт
лення окремих проблем хоча і зміщує
«фокус» бачення досліджуваної тема
тики на рівень «поточної емпірики»,
все ж додає теоретичним позиціям
пульсу реального правового буття.
Проте очевидно: напрацьовані ав
тором думки і спостереження розши
рюють горизонт теоретикоправового
бачення правового порядку, закценто
вують додаткові аспекти дослідження
цього правового феномену, які можуть
мати продовження і розвиток у при
кладних дослідженнях, а отже, спри
чинити вплив на практичну сферу йо
го забезпечення правоохоронними
інституціями в Україні.
Зрозуміло, у монографії А. Кри
жанівського, яка присвячена дослі
дженню такого масштабного феноме
ну, як правопорядок, є певні недоліки і
упущення «локального характеру»,
які, втім, не впливають на загальне по
зитивне її значення для теоретичної і
практичної юриспруденції.
Важко прийняти безжальний ост
ракізм, якому піддається вітчизняна
правоохоронна система. Про системні
недоліки в діяльності міліції, прокура
тури та суду говорилося і писалося ба
гато. Вони очевидні, з ними потрібно
нещадно боротися. Але, гадаю, це ще
не привід міряти декілька сот тисяч
правоохоронців одним аршином і про
голошувати цинізм домінантою кор
поративної правосвідомості. Особли
во зважаючи на те, який зміст автор
вкладає у слово «цинізм» (зухвала,
безсоромна поведінка).
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На деяких авторських характери
стиках вітчизняної правоохоронної
системи спостерігається легкий наліт
тенденційності. Ця система розгля
дається виключно під критичним
кутом, наголос зроблено лише на її не
доліках. Такий підхід видається дещо
однобічним. Переконаний, попри чис
ленні правові, організаційні, кадрові,
психологічні та інші проблеми, дер
жавні правоохоронні інститути своєю

діяльністю заслуговують на кращі, ніж
даються, епітети.
Водночас міркування і висновки,
висловлені у монографії А. Крижанів
ського, у позитивному сенсі «провоку
ють» професійну дискусію і в доктри
нальному середовищі, і в колах прак
тичних юристів, що й має слугувати
виробленню сучасної теорії правового
порядку в Україні.
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