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В. ТАЦІЙ,
президент Національної академії 
правових наук України, ректор Національного 
університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних 
наук, професор, академік НАН України 
та НАПрН України

Національна академія правових наук України:
етапи становлення та розвитку

Розвиток науки та ефективне вико-
ристання результатів наукової діяльнос-
ті є основою для формування правової, 
демократичної держави. Усвідомлення 
необхідності використання у своїй ді-
яльності наукових розробок та досяг-
нень у галузі державно-правової науки, 
максимального впровадження результа-
тів наукових досліджень у практику 
зумовило створення Академії правових 
наук України.

Відповідно до чинного законодав-
ства був сформований організаційний 
комітет зі створення Академії на гро-
мадських засадах, до якого увійшли 
вчені та практичні працівники різних 
наукових центрів і відомств України. На 
засіданні 21 січня 1992 р., підтримавши 
ідею створення Академії, було визна-
чено основні ідеї її майбутнього Статуту. 
Згодом документи оргкомітету обгово-

рювались регіональними зборами 
юристів-учених і практиків, які відбу-
лися у лютому 1992 р. у 17-ти областях 
України і в м. Києві за участю 1328 чол.

Підтвердивши необхідність заснуван-
ня Академії і попередньо схваливши про-
ект її Статуту, збори надіслали своїх де-
легатів на установчу конференцію, яка 
відбулась 4 березня у м. Харкові в при-
міщенні Української юридичної академії 
(нині – Національний університет «Юри-
дична академія України імені Ярослава 
Мудрого»). Конференцією було прийнято 
рішення про заснування Академії та об-
рано Президію Академії у складі 22 чол. 
Президентом Академії обрано доктора 
юридичних наук, професора В. Я. Тація, 
віце-президентами – доктора юридичних 
наук, професора В. Г. Гончаренка і докто-
ра юридичних наук, професора Ю. М. Гро-
шевого. До членів президії увійшли відо-

© Тацій В., 2013
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мі вчені-юристи і практичні працівники, 
які представляли вищі юридичні на-
вчальні заклади України, Інститут дер-
жави і права АН України, Інститут еко-
номіко-правових досліджень АН України, 
юридичний відділ Верхов ної Ради Укра-
їни, Прокуратуру України.

Основною метою діяльності Акаде-
мії на громадських засадах була консо-
лідація інтелектуального потенціалу 
наукових працівників, викладачів юри-
дичних навчальних закладів, працівни-
ків органів державної влади та місцево-
го самоврядування, суду, арбітражного 
суду, прокуратури, інших правоохорон-
них органів, адвокатури, юридичних 
служб підприємств і установ, спряму-
вання їх зусиль на сприяння процесу 
розбудови України як правової, демокра-
тичної держави, охорону і захист прав 
людини та громадянина. За цей час на-
уковці Академії виконали вагому робо-
ту з розроблення проектів Конституції 
України, Кримінального, Адміністра-
тивно-процесуального, Цивільно-про-
цесуального, Кримінально-процесуаль-
ного кодексів та інших найважливіших 
проектів нормативно-правових актів. 
Значною подією стало розроблення 
Концепції розвитку юридичної науки та 
освіти, схваленої Президентом України.

Головним підсумком діяльності Ака-
демії стало те, що її багатопланова ді-
яльність сприяла формуванню високого 
престижу вітчизняної юридичної науки, 
позначила пріоритетні напрями її роз-
витку в Україні.

23 липня 1993 р. Президентом Укра-
їни було видано указ «Про Академію 
правових наук України», яким засно-
вано Академію правових наук України 
як державну вищу галузеву наукову 
установу. Зокрема, в Указі зазначалося: 

«Академія правових наук України є са-
моврядною організацією, що діє на 
основі Статуту, може мати у своєму 
складі науково-дослідні установи, на-
уково-практичні центри, навчальні за-
клади, лабораторії, інші установи для 
організації та проведення досліджень 
у галузі держави та права».

Відповідно до Указу президентом – ор-
ганізатором Академії правових наук Укра-
їни було призначено В. Я. Тація, дійсними 
членами – засновниками Академії затвер-
джено 17 провідних науковців-правознав-
ців України, серед яких: Б. М. Бабій, 
Ф. Г. Бурчак, А. С. Васильєв, Л. К. Воро-
нова, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, 
А. П. Закалюк, М. В. Костицький, 
В. К. Мамутов, А. Й. Рогожин, В. І. Сем-
чик, В. В. Сташис, І. А. Тимченко, 
В. В. Цвєтков, М. В. Цвік, Ю. С. Шемшу-
ченко, Л. П. Юзьков.

Період з 1993 по 1995 р. став етапом 
організаційного становлення Академії 
та її структурних підрозділів (відділен-
ня теорії та історії держави і права, від-
ділення державно-правових наук та 
міжнародного права, відділення цивіль-
но-правових наук, відділення правових 
проблем охорони навколишнього сере-
довища і аграрного права (нині – відді-
лення екологічного, господарського та 
аграрного права), відділення криміналь-
но-правових наук), які покликані здій-
снювати, наукову, законопроектну й ко-
ординаційну роботу.

21 грудня 1993 р. на загальних збо-
рах Академії правових наук України 
було затверджено Статут, визначено ор-
ганізаційно-правові засади її діяльності 
як провідної державної наукової інсти-
туції юридичного профілю.

У червні 1994 р. було створено Київ-
ський регіональний центр, покликаний 
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координувати діяльність академіків та чле-
нів-кореспондентів, які працюють у 
м. Києві. У червні 1995 р. у складі Академії 
створено Інститут вивчення проблем зло-
чинності з розташуванням у м. Харкові 
(нині – Науково-дослідний інститут ви-
вчення проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса), у березні 1996 р. – 
Лабораторію удосконалення правового 
становища жінок, а у листопаді того 
ж року – Львівську лабораторію прав лю-
дини. З березня 1996 р. почав функціону-
вати Науково-дослідний інститут приват-
ного права і підприємництва (м. Київ) 
(нині – Науково-дослідний інститут при-
ватного права і підприємництва імені ака-
деміка Ф. Г. Бурчака). У червні 1997 р. 
розпочала роботу Лабораторія з проблем 
теорії та історії держави і права, у листо-
паді 1997 р. – Міжвідомча лабораторія 
правового забезпечення науки і техноло-
гій, а у лютому 1999 р. розпочав свою ро-
боту Центр правової інформатики, який 
у червні 2001 р. був реорганізований у На-
уково-дослідний центр правової інформа-
тики, а з 2012 р. – це Науково-дослідний 
інститут інформатики і права (м. Київ). 
З липня 2000 р. у структурі Академії було 
створено Науково-дослідний інститут дер-
жавного будівництва та місцевого само-
врядування (м. Харків), у травні 2001 р. – 
Науково-дослідний інститут інтелектуаль-
ної власності (м. Київ). У лютому 2002 р. 
у структурі Академії розпочав свою ді-
яльність Інститут фінансового права, ство-
рений за ініціативою Академії правових 
наук України та Академії податкової служ-
би України. У 2010 р. було створено Науко-
во-дослідний інститут правового забез-
печення інноваційного розвитку з розта-
шуванням у м. Харкові.

На сьогоднішній день до складу Ака-
демії входять шість науково-дослідних 

інститутів, які постійно співпрацюють 
з Верховною Радою України та її комі-
тетами, Уповноваженим Верховної 
Ради України з прав людини, Кабінетом 
Міністрів України, Конституційним Су-
дом України, Верховним Судом Украї-
ни, Вищим господарським судом Укра-
їни, Вищим адміністративним судом 
України, Вищим спеціалізованим судом 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, Генеральною прокура-
турою України, міністерствами юстиції, 
внутрішніх справ, іншими центральни-
ми та місцевими органами влади.

Науково-дослідні установи та фахів-
ці Академії беруть активну участь 
у розробці найважливіших законопро-
ектів. Лише минулого року було роз-
роблено понад 180 проектів законів, 
серед яких можна виділити найбільш 
вагомі, а саме: нову редакцію Кримі-
нального процесуального кодексу Укра-
їни, проект Кодексу України про адмі-
ністративні проступки та адміністра-
тивні правопорушення, проект Закону 
України «Про вибори народних депута-
тів України», нову редакцію Закону 
України «Про вищу освіту» та ін.

Науково-дослідним інститутом пра-
вового забезпечення інноваційного роз-
витку НАПрН України в ініціативному 
порядку було розроблено проект Інно-
ваційного кодексу України, який викли-
кав великий інтерес серед науковців та 
правознавців. Цей кодекс став першим 
і єдиним проектом кодифікованого нор-
мативно-правового акта України, регу-
лятивним впливом якого охоплюються 
всі основні аспекти реалізації відносин 
у науково-технічній та інноваційній 
сфері з метою правового забезпечення 
становлення та ефективного функціо-
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нування національної інноваційної сис-
теми.

У межах науково-дослідних інститу-
тів виходять друком періодичні наукові 
видання з юридичної тематики, а саме: 
«Державне будівництво та місцеве са-
моврядування», «Питання боротьби зі 
злочинністю», «Приватне право і під-
приємництво», «Інтелектуальний капі-
тал», «Правова інформатика» та «Акту-
альні питання інноваційного розвитку».

У квітні 1996 р. у системі Академії 
розпочало свою діяльність видавництво 
«Право», яке здійснює підготовку та ви-
дання наукової, навчальної, довідкової 
літератури з правової тематики і забез-
печує юридичною літературою навчаль-
ні заклади та наукові установи, право-
охоронні й судові органи, а також прак-
тикуючих юристів, котрі працюють на 
підприємствах, в установах та організа-
ціях різних форм власності. Видавни-
цтво неодноразово нагороджувалось 
дипломами на всеукраїнських конкурсах 
за кращу поліграфічну якість видання.

Починаючи з 1993 р. Академія видає 
фаховий науковий журнал «Вісник Ака-
демії правових наук України», в якому 
висвітлюються найбільш актуальні пи-
тання функціонування та розвитку право-
вої системи України. Більшість статей, які 
уміщуються у збірнику, підготовлені дій-
сними членами та членами-кореспонден-
тами Національної академії правових 
наук України. За цей час вийшло друком 
72 випуски збірника наукових праць. 
У квітні 2013 р. видання було переймено-
вано на «Вісник Національної академії 
правових наук України».

З 1995 р. Академією правових наук 
України на виконання її статутних за-
вдань щодо здійснення координації ви-
значення тематики дисертаційних до-

сліджень, які реалізовуються в Україні 
в галузі держави і права, здійснюється 
видання «Переліку тем дисертаційних 
досліджень з проблем держави і права». 
До Переліку включаються теми доктор-
ських та кандидатських дисертацій, які 
були затверджені вченими радами ви-
щих навчальних юридичних закладів 
освіти, юридичних факультетів та на-
уково-дослідних установ юридичного 
профілю України.

У березні 2006 р. Академією правових 
наук України та Національною юридич-
ною академією України імені Ярослава 
Мудрого було створено Освітньо-науко-
вий центр з проблем правознавства, ме-
тою якого є: а) забезпечення координації 
та проведення спільних наукових дослі-
джень Академією правових наук України 
та Національною юридичною академією 
України імені Ярослава Мудрого; б) вза-
ємне рецензування результатів науково-
дослідних робіт, апробація та використан-
ня результатів наукових досліджень; 
в) впровадження результатів наукових до-
сліджень у навчальний процес; г) вивчен-
ня досвіду Болонського процесу та впро-
вадження його елементів у систему віт-
чизняної освіти та науки; д) координація 
підготовки наукових кадрів; е) підвищен-
ня кваліфікації викладачів навчальних 
закладів та наукових працівників; є) ко-
ординація та проведення спільних науко-
вих конференцій, спільної видавничої 
діяльності; ж) ефективне використання 
навчально-методичної та матеріальної 
бази.

У 2008 р. Академією правових наук 
України було видано п’ятитомне загаль-
ноакадемічне видання «Правова систе-
ма України: історія, стан та перспекти-
ви», над яким два роки працювали най-
кращі юристи України – науковці Ака-
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демії правових наук. Уперше в історії 
української юриспруденції в одному 
виданні узагальнено вітчизняний досвід 
побудови національної правової систе-
ми, всіх її галузей, сучасний стан науки 
та законодавства, практику його реалі-
зації, окреслено перспективи їх розви-
тку. До складу авторського колективу 
ввійшла еліта вітчизняної юриспруден-
ції з усіх регіонів України, кістяк якої 
становлять академіки та члени-корес-
понденти Академії правових наук Укра-
їни, провідні науковці її установ.

У 2011 р. було надруковано друге ви-
дання п’ятитомника, перекладене росій-
ською мовою, головна мета якого – дати 
можливість ученим з інших країн, перш 
за все Російської Федерації та країн 
СНД, ознайомитися з доробками україн-
ської юридичної науки в різних галузях 
права, сучасним законодавством України 
і практикою його застосування. У 2013 р. 
Національною академією правових наук 
України спільно з всеукраїнським юри-
дичним журналом «Право України» було 
видано англомовну версію цієї фунда-
ментальної праці.

Підсумком суспільного визнання цієї 
вагомої юридичної праці стало ухвален-
ня у 2012 р. Комітетом з Державних пре-
мій України в галузі науки і техніки рі-
шення про присудження авторському 
колективу монографії «Правова система 
України: історія, стан та перспективи» 
найвищої наукової відзнаки – Державної 
премії України в галузі науки і техніки.

Відповідно до рішення президії від 
30 червня 2009 р. у структурі Академії 
було утворено Донецький та Західний 
регіональні центри, а 4 березня 2011 р. – 
Південний регіональний науковий 
центр. Головою Донецького регіональ-
ного наукового центру було обрано дій-

сного члена (академіка) В. К. Мамутова, 
головою Західного регіонального науко-
вого центру – дійсного члена (академіка) 
В. Т. Нора, головою Південного регіо-
нального наукового центру – дійсного 
члена (академіка) С. В. Ківалова. До 
основних завдань регіональних наукових 
центрів віднесено такі: а) сприяння міс-
цевим органам державної влади та орга-
нам місцевого самоврядування у здій-
сненні ефективної правової політики 
у відповідних регіонах України; б) пла-
нування та координація науково-дослід-
ної діяльності членів та установ Акаде-
мії, що знаходяться у відповідних регіо-
нах; в) проведення на замовлення місце-
вих органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, правоохо-
ронних та судових органів, громадських 
організацій, інших юридичних осіб чи 
фізичних осіб наукових досліджень, під-
готовка експертних висновків тощо.

Значним етапом діяльності Академії 
стало заснування у 2008 р. загально-
національного наукового видання «Що-
річник українського права», в якому 
публікуються найкращі статті у сфері 
держави і права академіків та членів-
кореспондентів Національної академії 
правових наук України, інших провід-
них науковців. «Щорічник» має за мету 
стати своєрідним орієнтиром у царині 
різноманітної наукової інформації, що 
вже була надрукована у вітчизняних та 
зарубіжних виданнях протягом поперед-
нього року. Відповідно до рішення Пре-
зидії НАПрН України від 4 березня 
2011 р. із метою поширення здобутків 
української юридичної науки на теренах 
країн СНД третій та наступні номери 
наукового видання «Щорічник україн-
ського права» видаються російською 
мовою.
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У 2003 р. Академією було підготов-
лено та видано Науково-практичний ко-
ментар до Конституції України, який 
отримав схвальні відгуки юридичної 
громадськості, а згодом у 2011 р. вийшло 
друком друге видання, до складу автор-
ського колективу якого ввійшли провідні 
науковці, відомі державні й політичні 
діячі України та фахівці-практики.

Члени Національної академії право-
вих наук України на постійній основі бе-
руть участь у діяльності робочих груп по 
розробці найважливіших законопроектів. 
Так, лише за минулий рік фахівці Акаде-
мії взяли участь у роботі понад 80 таких 
груп, зокрема: Робочої групи з питань 
удосконалення законодавства про вибори; 
Робочої групи з питань судової реформи; 
Робочої групи з питань реформування 
кримінального судочинства; Робочої гру-
пи з питань реформування прокуратури 
та адвокатури; Робочої групи з питань 
реалізації Концепції розвитку криміналь-
ної юстиції щодо неповнолітніх в Україні; 
Комісії зі зміцнення демократії та утвер-
дження верховенства права.

Відповідно до Указу Президента 
України від 17 травня 2012 р. «Про Кон-
ституційну Асамблею» 31 науковець 
Академії на постійній основі бере 
участь у діяльності Конституційної 
Асамблеї, яка є спеціальним допоміж-
ним органом, головною метою якого 
є підготовка законопроекту про внесен-
ня змін до діючої Конституції України. 
Ще 46 вчених Академії стали її науко-
вими консультантами.

Важливою подією у 2012 р. було ви-
дання Національною академією право-
вих наук України Науково-практичного 
коментаря до Кримінального процесу-
ального кодексу України за загальною 

редакцією президента НАПрН України, 
ректора Національного університету 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», академіка НАН 
України, доктора юридичних наук, про-
фесора В. Я. Тація, Генерального про-
курора України, державного радника 
юстиції України, доктора юридичних 
наук В. П. Пшонки, Радника Президен-
та України – Керівника Головного 
управління з питань судоустрою Адмі-
ністрації Президента України, доктора 
юридичних наук, професора А. В. Порт-
нова. Вступне слово було надано Пре-
зидентом України В. Ф. Януковичем.

Національна академія правових наук 
України та її установи постійно висту-
пають організаторами та співорганіза-
торами міжнародних, всеукраїнських та 
регіональних конференцій, семінарів, 
«круглих столів» тощо. Важливою по-
дією в житті Академії стало проведення 
у 2010 р. у місті Харкові міжнародного 
симпозіуму на тему: «Праворозуміння: 
питання теорії, правової політики 
і юридичної практики», в якому взяли 
участь представники провідних науко-
вих установ України, Російської Феде-
рації і Республіки Білорусь.

Однією з останніх визначних конфе-
ренцій була Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Конституція Украї-
ни – основа розбудови правової, демокра-
тичної, соціальної держави та формуван-
ня правової системи» (м. Харків, 23–24 
червня 2011 р.), присвячена 15-річчю 
Конституції України та 20-річчю неза-
лежності нашої держави. Конференція 
була організована за сприянням Прези-
дента України В. Ф. Януковича. Органі-
заторами конференції, окрім Національ-
ної академії правових наук України, ви-
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ступили Адміністрація Президента 
України та Національний університет 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого». У роботі заходу взя-
ли участь учені з усіх провідних науко-
вих та навчальних закладів України – 
Національної академії правових наук 
України, Національної академії наук 
України, Національного університету 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-
їни, Національного університету «Одесь-
ка юридична академія», Львівського на-
ціонального університету імені Івана 
Франка, Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», Київ-
ського національного університету імені 
Тараса Шевченка та інших наукових 
установ і навчальних закладів України.

Вагомим підтвердженням авторитету 
Академії як галузевої наукової установи, 
її провідної ролі у забезпеченні комплекс-
ного розвитку правової науки, проведен-
ні фундаментальних та прикладних на-
укових досліджень у галузі держави 
і права став Указ Президента України від 
23 лютого 2010 р. за № 233/2010 про на-
дання їй статусу національної з подаль-
шим перейменуванням у «Національну 
академію правових наук України».

Наприкінці 2011 р. Кабінет Міністрів 
України затвердив нову редакцію Стату-
ту Національної академії правових наук 
України. Необхідність внесення змін до 
Статуту була зумовлена наданням Ака-
демії почесного звання національної, 
відповідно, посиленням її впливу на дер-
жавно-правові процеси у країні та праг-
ненням удосконалити основний норма-
тивний документ з огляду на вже майже 
20-річний досвід її роботи.

Указом Президента України № 337/2013 
від 19 червня 2013 р. встановлено чи-
сельність членів Академії – 53 дійсних 
члени (академіки), 93 члени-кореспон-
денти.

Постійно вдосконалюється й струк-
тура Академії та зростає її кадровий 
склад. Загальна кількість працюючих 
наукових співробітників у структурах 
Академії за ці роки збільшилася в де-
кілька разів та складає понад 375 на-
уковців, з яких докторів наук – понад 90, 
кандидатів наук – більш як 160 осіб.

Розширюються зв’язки Академії й 
із зарубіжними науковими та освітян-
ськими центрами. Академія відновлює 
інтеграційні традиції з науковими уста-
новами і вищими юридичними навчаль-
ними закладами країн СНД та іншими 
зарубіжними країнами.

До складу членів Академії входять та-
кож іноземні науковці, а саме: О. К. Голі-
ченков (Російська Федерація), В. Ф. Яков-
лєв (Російська Федерація), Карл-Герман 
Кестнер (Німеччина) та Вільям Еліот 
Батлер (США).

За двадцять років, що пройшли 
з часу її заснування як вищої наукової 
установи України в галузі держави 
і права зі статусом самоврядної органі-
зації, Національна академія правових 
наук не лише відбулася, а й утвердила-
ся. Завдяки плідній та самовідданій пра-
ці наших науковців в Україні добре зна-
ють Академію, якій належить визна-
чальна роль у подоланні роз’єднаності 
та відокремленості правових дослі-
джень, забезпеченні їх координації 
і взаємоузгодженості, формуванні прі-
оритетних напрямів у галузі правових 
досліджень.
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У статті подається авторська інтерпретація соціальної сутності основоположних («при-
родних») прав людини. Такою сутністю вважається їх можливість задовольняти фунда-
ментальні потреби існування й розвитку людини. З огляду на це загальне поняття таких 
прав визначається як певні можливості людини, котрі необхідні для задоволення потреб 
її існування й розвитку в конкретних історичних обставинах, об’єктивно зумовлюються 
досягнутим рівнем розвитку суспільства та забезпечені обов’язками інших суб’єктів. Тому 
найважливішою – «потребовою» – класифікацією цих прав пропонується вважати їх по-
діл на фізичні (життєві), особистісні, культурні, економічні й політичні.

Ключові слова: основоположні права людини, сутність прав людини, класифікація 
основоположних прав людини.

• ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ •

П. РАБІНОВИЧ, 
завідувач Львівської лабораторії прав людини 
і громадянина НДІ державного будівництва 
та місцевого самоврядування НАПрН 
України, доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України

УДК 342.7; 341-231

Основоположні права людини:
соціально-антропна сутність, 

змістова класифікація

Вступні зауваги. Проблематика 
основоположних («природних») прав 
людини, закономірності їх здійснення, 
розвитку, охорони і захисту становлять 
нині, так би мовити, ядро, стрижень 
предмета загальнотеоретичної юрис-
пруденції. А одним із фундаментальних 
аспектів цієї проблематики є питання 
соціальної сутності таких прав.

Вирішення зазначеного питання має, 
вочевидь, ґрунтуватись на загально-
філософській інтерпретації феномену 
(і відповідної категорії) сутності, на-
самперед сутності соціальної.

З давніх-давен встановлено, що кож-
ному феномену притаманні сутність 
і явище («явленість»). При цьому «яв-
леність», тобто зовнішня форма (обо-

© Рабінович П., 2013



РАБІНОВИЧ П. Основоположні права людини: соціально-антропна сутність...

11Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

лонка) феномену та його сутність за-
звичай не збігаються. Явище стає відо-
мим суб’єктам соціуму вже у процесі 
їхньої повсякденної, «утилітарної» 
практики. Сутність же явища найчасті-
ше може бути виявлена лише за посеред-
ництвом спеціалізованої діяльності – ді-
яльності науково-дослідної. Тому най-
першим завданням, неодмінним покли-
канням будь-якої суспільної науки є ви-
явлення, з’ясування нею такої сутності. 
Адже якби сутність і явище («явленість») 
того чи іншого феномену збігалися, то 
й потреби у його науковому дослідженні, 
мабуть, взагалі не виникало б.

Осягнення, збагнення сутності тих 
феноменів, які становлять предмет на-
уки, є її найголовнішою, домінантною 
функцією. Теорія чи концепція, яка не 
виконує саме цієї функції, навряд чи 
може заслуговувати на статус наукової.

Це, вочевидь, стосується й тих фено-
менів, які у соціально-політичній, зо-
крема державно-юридичній, практиці та 
й у юридичній науці вважаються право-
вими (а таких явищ – досить різноманіт-
них за їх специфічним онтичним стату-
сом, за їхньою, так би мовити, субстан-
цією – існує, як свідчать минула й сучас-
на правова думка, понад десяток...).

Та перш ніж розглядати питання про 
сутність чи то природно-правових, чи 
то державно-юридичних (позитивно-
правових) явищ, потрібно передусім 
чітко визначитися з інтерпретацією за-
гального поняття сутності соціальних 
явищ (адже стосовно нього існують 
неоднакові погляди).

Свого часу мені вже доводилося про-
понувати таку дефініцію цього поняття: 
соціальна сутність явищ – це їх здат-
ність служити засобом задоволення 

потреб (інтересів) тих чи інших 
суб’єктів суспільства. І нині (майже 
через 20 років потому) немає серйозних 
підстав відмовлятися від цього поло-
ження.

Ці міркування саме і становитимуть 
філософсько-методологічне підґрунтя 
для дослідження сутності основополож-
них прав людини та їх сутнісної класи-
фікації.

Потребовий підхід – ключ до ви-
явлення соціальної сутності право-
людинних явищ. З огляду на зазначену 
вище інтерпретацію соціальної сутнос-
ті правових явищ, той дослідницький 
концептуальний підхід, за посередни-
цтвом якого остання може бути виявле-
на, ще у середині 80-х років ХХ ст. було 
названо «потребовим». Він тоді був ін-
терпретований як виявлення історично 
зумовлених певних потреб різних 
суб’єктів суспільного життя і встанов-
лення ролі, функції (як потенційної, так 
і реальної) тих або інших предметів, 
подій, процесів у задоволенні таких по-
треб [1, с. 8–13]. І нині є підстави ствер-
джувати, що саме цей підхід є єдино 
можливим, унікальним засобом її 
з’ясування.

Цим зумовлюється і місце потребо-
вого підходу в усій системі різноманіт-
них концептуальних підходів та дослід-
ницьких методів, що використовуються 
задля вивчення будь-яких правових 
явищ. З одного боку, цей підхід не може 
абсолютизуватись, гіпертрофуватись, 
оскільки, як і будь-який інший, він має 
об’єктивні межі застосовуваності; 
а тому не підмінює й не витісняє інших 
дослідницьких підходів та методів. 
Проте, з другого боку – останні втрача-
тимуть свою евристичність, наукову 
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ефективність, якщо залишиться невідо-
мою, прихованою або ж спотвореною 
сутність тих явищ, які становлять об’єкт 
вивчення, тобто якщо застосування ін-
ших підходів і методів не спиратиметь-
ся на знання цієї сутності. Адже саме 
сутність явища визначає глибинно, 
в підсумку (хоча й зазвичай не прямо, 
а опосередковано) усі інші його власти-
вості та прояви.

Реалізація потребового підходу 
(який є, власне кажучи, актуальною 
конкретизацією, модифікацією істори-
ко-матеріалістичної парадигми суспіль-
ствознавчих досліджень) у виявлен-
ні  сутності правових явищ вимагає 
розв’язання таких завдань:

1) слід осягнути загальне розуміння 
потреб різних суб’єктів суспільства, що 
вимагає, зокрема, з’ясування співвідно-
шення цих потреб із такими суміжними, 
«спорідненими» явищами, як інтереси, 
мотиви, цілі відповідних суб’єктів;

2) необхідно виокремити основні 
різновиди таких потреб, зважаючи на їх 
певну класифікацію;

3) мають бути здобуті змістовні знан-
ня стосовно потреб: а) загальносоціаль-
них; б) групових; в) індивідуальних 
у тому суспільстві, де сформоване, 
функціонує та розвивається досліджу-
ване правове явище;

4) потрібно встановити: а) потреби 
яких саме суб’єктів (тобто чиї потреби – 
чи то окремих індивідів, чи то певних 
їхніх спільнот, об’єднань, чи то суспіль-
ства в цілому) задовольняє досліджува-
ний феномен; б) які ж саме види таких 
потреб він задовольняє;

5) і це найважливіше, слід з’ясувати, 
чи здатний досліджуваний правовий 
феномен бути засобом, інструментом 

задоволення певних потреб, а якщо 
здатний, то якою мірою. Зокрема 
з’ясувати, чи він є лише одним із таких 
засобів, чи ж єдиним засобом. (У разі 
ствердної відповіді на останнє запитан-
ня виявлені потреби можна буде вважа-
ти правовими.)

Тож спробуємо застосувати (або при-
наймні схарактеризувати) можливості 
застосування потребового підходу 
у з’ясуванні сутності того явища, яке 
відображається терміно-поняттям 
«основоположні права людини».

Можливість задоволення потреб 
людини як соціальна сутність її прав. 
Коли на початку 90-х років минулого 
століття у вітчизняній загальнотеоре-
тичній юриспруденції виникла необхід-
ність випрацювати нові теоретико-ме-
тодологічні засади дослідження, зорієн-
товані насамперед на людину, на забез-
печення її прав, тоді були підстави під-
тримати саме соціальний (точніше – со-
ціально-детерміністичний) підхід до 
інтерпретації таких прав.

Відповідно до цього підходу мною 
було сформульовано і згодом уточнено 
таку дефініцію їх загального поняття: 
права людини – це певні можливості 
людини, які необхідні для задоволення 
потреб її існування та розвитку в кон-
кретно-історичних умовах, об’єктивно 
визначаються досягнутим рівнем роз-
витку  суспільства  і  забезпечені 
обов’язками інших суб’єктів.

Відображена у цій дефініції інтер-
претація прав людини ґрунтується не 
просто на соціальному, а, власне, на со-
ціально-потребовому підході. Адже іс-
нування й розвиток людини відбуваєть-
ся зазвичай тільки у процесі задоволен-
ня її потреб; а цей процес, ясна річ, 
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опосередковується здебільшого такими 
«засобами», які є природно-історични-
ми (соціально-природними) наслідками 
попередньої та поточної діяльності ін-
ших суб’єктів, тобто результатами сус-
пільного виробництва (і матеріального, 
і духовного).

Наведений аспект розуміння прав 
людини може бути стисло, як квінтесен-
ція, відображений у такому твердженні: 
будь-яке право людини – це право на 
задоволення певних її потреб. У цьому 
виявляється (окрім іншого) гуманіс-
тичність потребової інтерпретації 
прав людини і вбачається чи не найіс-
тотніша її перевага.

Розуміння прав людини як певних її 
можливостей наведене, так чи інакше, 
у працях багатьох теоретиків, суспіль-
ствознавців [2; 3, с. 21].

Що ж до інших інтерпретацій цього 
поняття у сучасній науковій літературі, 
зазначимо лише те, що вони можуть 
бути зведені у найзагальнішому вигляді 
до таких:

– права людини – це певним чином 
унормована її свобода [4; 5, с. 33, 48];

– права людини – це певні її потреби 
[6, с. 33, 48] чи інтереси [7, с. 10–26];

– права людини – це її вимоги (рос. – 
«притязания») про надання певних благ, 
адресовані суспільству, державі, зако-
нодавству [9, с. 2];

– права людини – це умови та блага 
(матеріальні, духовні), необхідні для 
нормального функціонування індивіда 
[10, с. 13; 11, с. 24];

– права людини – це певний вид, час-
тина (форма існування, спосіб вияву) 
моралі [12, с. 36; 13, с. 37].

Усі зазначені вище підходи (окрім 
першого) фіксують, як видається, до-

сить важливі, проте не онтичні, не «суб-
станційні» статуси досліджуваного фе-
номену. І тільки категорія можливості 
(свободи) дозволяє найбільш адекватно 
відобразити саме онтичну соціальну 
сутність основоположних прав людини.

Сутнісна класифікація прав люди-
ни. Звернемося насамперед до прийня-
тих ООН у 1966 р. Міжнародних пактів 
про права «соціальні, економічні і куль-
турні», а також про права «громадянські 
та політичні». Відображена у назвах 
цих пактів видова класифікація осно-
воположних прав хоча й була на той час 
значним кроком уперед, проте, згодом 
не завжди задовольняла потреби право-
регулятивної практики та юридичної 
теорії. Зокрема, не можна не зауважити, 
що всі права людини є, у широкому сен-
сі, соціальними як за змістом, так і за 
засобами їх здійснення, оскільки вони 
об’єктивно зумовлені саме соціумом. 
З огляду на це несоціальних прав люди-
ни, вочевидь, узагалі не існує.

Що ж до так званих громадянських 
прав, то таке терміно-поняття природ-
ним чином пов’язується, асоціюється 
з правами саме громадян, тобто не будь-
яких людей, а лише тих, які є громадя-
нами тієї чи іншої держави. (Так, в од-
ній із праць читаємо: «Громадянські 
права людини – це основні права, котрі 
пов’язані з володінням громадянства...» 
[14, с. 37].) А тому воно не є тотожним 
терміно-поняттю особистих (точніше – 
особистісних) основоположних прав 
людини, і більш адекватним його ана-
логом було б терміно-поняття «цивільні 
права», яке якраз і відповідає вжитому 
у Всезагальній декларації прав людини 
англомовному виразу civil rights.

Доречно згадати, що «п’ятичленна» 
класифікація основоположних прав лю-
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дини ООН не була застосована ані 
в Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (1950), ані 
в Хартії Європейського Союзу про 
основні права (2000), яка набула чин-
ності зі вступом у дію Лісабонського 
договору (2009).

З обстоюваного ж у цій статті розу-
міння прав людини випливають додат-
кові аргументи й щодо такої класифіка-
ції людських прав, яка була запропо-
нована мною понад 20 років тому. На-
гадаю, що з усіх можливих класифіка-
цій основною була названа така, під-
ставою (критерієм) якої послужили 
різні види (групи, комплекси) індивіду-
альних потреб, які задовольняються за 
посередництвом здійснення, викорис-
тання певних прав.

З огляду на такий критерій було ви-
ділено:

– фізичні права (або, за іншою термі-
нологією, життєві, вітальні чи соматич-
ні), здійснення яких задовольняє най-
важливіші, базові, визначальні потреби 
людини у забезпеченні її біологічного, 
«тілесного» існування, виживання, без-
печного психофізичного розвитку. У разі 
порушення, руйнації, ліквідації прав цієї 
групи втрачають сенс, зводяться нані-
вець будь-які права людини, що нале-
жать до інших груп. Саме тому основна 
класифікація прав людини має розпо-
чинатись саме із прав фізичних;

– особистісні права, здійснення яких 
задовольняє потреби людини у форму-
ванні, безпечному функціонуванні 
й розвитку її як особистості, тобто носія 
тих або інших духовно-моральних ін-
дивідуальних властивостей;

– культурні права, реалізація яких 
задовольняє потреби людини у доступі 

до культурних надбань свого народу та 
інших народів (зокрема, у здобутті 
знань), у її самореалізації шляхом ство-
рення нею різноманітних цінностей 
культури.

Спільною особливістю усіх трьох 
наведених різновидів основоположних 
прав є те, що їх належність кожній лю-
дині та їх використання нею не може 
формально залежати від будь-яких її 
соціальних чи «демографічних» влас-
тивостей. Тому в структурі розглядува-
ної класифікації прав людини вони 
«розташовуються», так би мовити, на 
першому плані. Й у цьому, до речі, ви-
являється гуманістичність потребового 
дослідницького підходу.

Крім зазначених видів прав людини, 
існують також:

– економічні права, здійснення яких 
задовольняє потреби людини в її інди-
відуальній самореалізації у господар-
ській (економічній) діяльності, зокрема 
шляхом участі у виробництві матеріаль-
них благ, у наданні послуг або у підпри-
ємництві;

– політичні права, які задовольняють 
потреби людини у визначенні загальних 
соціальних умов її індивідуального іс-
нування й розвитку через її участь 
в управлінні суспільством (його осеред-
ками, об’єднаннями) і державою.

Таким чином, саме з позицій потре-
бового підходу стає можливим обґрун-
тувати і продемонструвати недовіль-
ність, невипадковість певної ієрархіза-
ції зазначених різновидів прав людини, 
більш переконливо аргументувати тер-
мінологічні позначення кожного з них. 
Адже відносна субординованість цих 
прав має бути в основі своїй похідною 
від «піраміди» індивідуальних потреб. 
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А останні, як відомо, фундаментально 
розподіляються передовсім на базові – 
біологічно-матеріальні (їм відповідають 
життєві, вітальні права), а далі – духов ні 
(які задовольняються здебільшого осо-
бистісними і культурними правами) і, на-
решті, соціальні – у вузькому, спеціально-
му значенні (яким переважно відповіда-
ють економічні та політичні права).

Як наслідок, стає можливим уточнити 
належність існуючих (та й із часом – май-
бутніх) прав людини до однієї з наведе-
них вище їхніх груп (так, право на гідний 
рівень життя і споживання, а також права 
на безпечне природне довкілля, житло, 
соціальне забезпечення належатимуть, 
вочевидь, до прав фізичних; право знати 
своїх батьків, жити у своїй сім’ї «тяжіє» 
до групи особистісних прав).

Додамо також, що наведена градація 
прав людини має не тільки дослідни-
цьке і навчальне значення, а й може 

бути корисною у конструюванні та вдо-
сконаленні юридичних механізмів їх 
охорони і захисту, оскільки ефектив-
ність таких механізмів значною мірою 
зумовлюється специфікою відповідних 
прав, яка саме і відбивається їх класи-
фікаційно-видовою належністю.

Отже, евристичний потенціал оха-
рактеризованого тут концептуального 
підходу аж ніяк не обмежується таким 
об’єктом дослідження, як основополож-
ні права людини. Цей підхід, наголо-
симо ще раз, був і залишається унікаль-
ним, можна сказати, єдиним можливим 
дослідницьким інструментом виявлен-
ня сутності будь-яких соціальних явищ, 
зокрема, держави і кожного з елементів 
її правової системи та її механізму юри-
дичного регулювання (законодавства, 
індивідуальних юридичних актів, за-
конності, офіційної правової ідеології, 
юридичних відносин тощо).
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Рабинович П. Основоположные права человека: социально-антропная сущность, 
содержательная классификация

В статье представлена авторская интерпретация сущности основоположных 
(«естественных») прав человека. Такой сущностью считается их возможность удовлетво-
рять фундаментальные потребности существования и развития человека. Соответственно, 
общее понятие таких прав дефинируется как определенные возможности человека, 
которые необходимы для удовлетворения потребностей его существования и развития 
в конкретных исторических обстоятельствах, объективно обуславливаются достигнутым 
уровнем развития общества и обеспечены обязанностями других субъектов. Поэтому 
важнейшей – «потребностной» – классификацией рассматриваемых прав является их 
разделение на физические (жизненные), личностные, культурные, экономические и по-
литические.

Ключевые слова: основоположные права человека, сущность прав человека, класси-
фикация основоположных прав человека.

Rabinovych P. Fundamental Human Rights: Socio-Anthropic Essence, Substantial 
Classifi cation

In the article the authors’ interpretation of social essence of fundamental («natural») human 
rights is being set forth. Such essence lies in their ability to satisfy fundamental needs of human 
being existence and development. Accordingly, the general notion of such rights is being defi ned 
as defi nite human being opportunities which are necessary for satisfying his existence and 
development needs in concrete historical conditions, are objectively stipulated by attained level 
of society development and are ensured by obligations of other subjects. That is why division 
human rights into physical (vital), personalistic, cultural, economic and political is appeared to 
be the most signifi cant their classifi cation (which is grounded on human needs).

Keywords: fundamental human rights, essence of human rights, classifi cation of fundamental 
human rights.
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У статті наголошується на тому, що найважливішим завданням внутрішнього і зо-
внішнього правового розвитку сьогодні є не тільки проголошення (у тому числі гаранту-
вання) прав і свобод людини, а й реальне забезпечення прав і свобод людини. Дослідже-
ні конкретні проблеми в цій сфері та запропоновані шляхи їх вирішення в межах удо-
сконалення механізму правового регулювання, підвищення ефективності законодавства, 
вирішення невідкладних завдань, що поставлені перед юридичною наукою в цій сфері.

Ключові слова: права людини, свободи, законні інтереси, конструктив у праві, дифе-
ренціація прав особи, дискримінація прав особи, соціалізація права особи, узурпація прав 
особи.

Н. ОНІЩЕНКО,
завідувач відділу теорії держави і права
Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України

УДК 342.7 (477)

Невідкладність завдань по забезпеченню прав, 
свобод і законних інтересів особи 

(теоретичні моделі та практика реалізації)

Проблеми ефективності, результатив-
ності, дії та дієвості законодавства зав-
жди характеризувалися підвищеною 
увагою представників юридичної науки.

Перетворення справедливості на за-
конність і її втілення у законодавство – 
головне завдання, вирішення якого 
має прагнути будь-яка влада [8, с. 3]. 
В іншому разі дедалі виразнішим ста-
ватиме невдоволення суспільства фено-
меном держави в усіх проявах її функ-

ціональної здатності. Щодо нашого 
суспільства, то йдеться не про політич-
ну заангажованість, «кольори» і «фар-
би» від політики. Сьогодні це питання 
не є вже таким гострим у суспільній сві-
домості, – мова піде про несприйняття 
держави, багатьох її інститутів, недовіру 
до її реформаторських позицій та стар-
тів. Правовий механізм, зумовлений со-
ціальними чинниками і пов’язаний із 
державою, має юридичну специфіку, яка 

© Оніщенко Н., 2013
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досить важлива для правової науки та 
практики зміцнення законності й право-
порядку. Зв’язок між правозаконністю 
та суб’єктом правовідносин полягає 
в тому, що законність як режим діяль-
ності створює юридичні умови забез-
печення прав, свобод і законних інте-
ресів особи.

Сучасний кризовий стан та його про-
яви породжують стійкий соціальний 
і правовий нігілізм, що трансформуєть-
ся сьогодні з площини емоцій, почуттів, 
відчуттів, переживань (правова психо-
логія) у площину переконань, ставлен-
ня, уявлень, стереотипів (правова ідео-
логія). Такий стан речей зумовлює си-
туацію, коли влада не може «достукати-
ся» до людини. Тому, не пропонуючи 
нових «рецептів миттєвого одужання 
суспільства», враховуючи, що це процес 
не одного дня, тижня або місяця, що 
суспільство не може «одужати» за «по-
махом чарівної палички», хочемо на-
вести деякі міркування, які зможуть, на 
наше переконання, хоча б у постановоч-
ному сенсі послужити вирішенню за-
значеної проблеми.

На нашу думку, виправданою є точка 
зору, що проблему ефективності зако-
нодавства, щоб це не був «холостий по-
стріл», а закон не нагадував «літератур-
ний твір» з «юридичним змістом», зо-
крема, коли мова йде про захист прав, 
свобод та законних інтересів людини, 
слід розглядати з особливою ретельніс-
тю та відповідальністю.

Питання прав особи є найважливі-
шою проблемою внутрішнього та зов-
нішнього правового розвитку. Їх забез-
печення – це той критерій, за яким оці-
нюється досягнутий рівень демократії 
в державі.

Починаючи з учень стародавніх мис-
лителів (Платона, Арістотеля, Полібія 
тощо) і до наших часів філософи, со-
ціологи, політики, правознавці намага-
лися осягнути сутність проблеми прав 
і свобод людини, окреслити її історичні 
і сучасні параметри.

Місце людини в соціумі, її соціальна 
роль значною мірою залежать від обсягу 
прав і свобод, які визначають її соціаль-
ні можливості, характер життєдіяльнос-
ті, систему зв’язків людей у суспільстві. 
Права людини – це соціальна спромож-
ність вільно діяти, самостійно обирати 
вид та міру своєї поведінки, з метою за-
доволення різнобічних власних матері-
альних та духовних інтересів, а також 
інтересів інших людей, окремих соціу-
мів та суспільства в цілому.

Досить часто сьогодні в нормах пра-
ва, нормативно-правових актах, полі-
тичних документах можна зустріти 
твердження, що людина є найвищою 
соціальною цінністю в нашому суспіль-
стві. Цю тезу відтворює і ст. 3 Консти-
туції України 1996 р. Слід зазначити що 
до наших реалій – це здебільшого де-
кларативне положення. Проте цілком 
очевидно, що демократичне суспільство 
сьогодні вимагає не тільки декларуван-
ня певних положень, а й створення ді-
євих юридичних механізмів, які дозво-
лять повною мірою реалізувати свої 
права і свободи, займаючи активну жит-
тєву позицію.

Навіть короткий перегляд монографіч-
них видань, статей, матеріалів конферен-
цій та «круглих столів» останнього часу 
свідчить, з одного боку, про загострення 
питань, присвячених правам людини, та 
стурбованість суспільства їх сьогодніш-
нім станом [2; 3; 4], з другого – про те, що 
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така активізація, безумовно, є проявом 
демократизації багатьох процесів сучас-
ного право-державотворення.

Права і свободи людини нормативно 
забезпечені за умови дії в країні розви-
нутої системи (саме системи) юридич-
ного регулювання, що підтримує прин-
ципи особистої свободи. Ця система 
сама по собі є нормативною гарантією, 
якщо вона не є суперечливою, виступає 
узгодженою та доступною [5, с. 282]. 
Серед представників вітчизняної юри-
дичної науки, наукових центрів, які сис-
темно займаються проблематикою, 
пов’язаною з правами людини, слід на-
звати передусім Національну академію 
правових наук України (зокрема Львів-
ську лабораторію прав людини і грома-
дянина НДІ державного будівництва та 
місцевого самоврядування), Національ-
ний університет «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого», Ін-
ститут держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України тощо.

Системний аналіз забезпечення прав 
і свобод особи може стосуватися і по-
винен характеризувати безпосередню 
дію Конституції, дотримання та забез-
печення рівності прав і свобод людини.

У нашому суспільстві, згідно з Кон-
ституцією України, всім громадянам на-
даний і гарантований рівний обсяг прав 
і свобод. Їх використання, пов’язане із 
запровадженням однакових стандартів 
для всіх без винятку осіб. Отже, кожний 
громадянин де-юре може користуватися 
на рівних умовах з іншими громадяна-
ми всім спектром прав і свобод без 
утиску з боку держави, дискримінації 
з боку державних органів, окремих по-
садовців або інших осіб.

Таким чином, ідея прав людини 
сформована як певний правовий ідеал, 

на досягнення якого орієнтований роз-
виток національного законодавства, 
а способами забезпечення є загальні 
принципи права; один з основних таких 
принципів – принцип рівності.

У частині 2 ст. 24 Конституції Украї-
ни йдеться про конкретизацію деяких 
категорій рівності прав і свобод. Права 
і свободи людини є складним, багато-
вимірним явищем, їх генезис, соціальні 
корені, призначення дають можливість 
характеризувати той чи інший тип циві-
лізації, етапи її становлення та розвитку.

Справжня природа будь-якої держа-
ви виявляється саме рівністю прав і сво-
бод кожної людини.

Рівність прав і свобод – один з основ-
них принципів конституційного статусу 
людини і громадянина, показник загаль-
нолюдської культури.

У контексті вищезазначеного хочемо 
зупинитися на деяких умовах саме ме-
ханізму забезпечення прав і свобод лю-
дини, зацитувавши академіка Ю. С. Шем-
шученка: «Слід погодитися з тим, що 
забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина залежить від багатьох фак-
торів: ступеня демократичності владних 
інститутів держави; політичних, куль-
турних та правових традицій; стану 
економіки; моральної атмосфери і зла-
годи в суспільстві; стану законності та 
правопорядку; механізмів, що забезпе-
чують відповідальність держави перед 
особою, тощо. Саме у всьому комплек-
сі ці фактори здатні забезпечувати на 
належному рівні права і свободи люди-
ни та громадянина» [10, с. 4–5].

Забезпечення належного захисту 
прав людини та громадянина в Україні 
є важливим завданням держави і акту-
альним напрямом розвитку правової 
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системи. Для реалізації спрямування 
змін «на краще» у сфері прав людини 
влада повинна поставити їх у центр дер-
жавної політики.

Наші очікування від ефективності 
сучасного права, відчуття захищеності 
кожним, гарантований і забезпечений, 
відповідно до рівня цивілізованих дер-
жав, перелік прав – усе це, як і багато 
інших складових, вкладається в понят-
тя «правовий конструктив».

Покликанням, «місією» права вза-
галі, його «конструктивним» наванта-
женням зокрема сьогодні є досягнення 
і забезпечення відповідного рівня прав 
і свобод людини. Від того, наскільки 
право є «конструктивним», багато 
в чому залежить якість нашого життя 
сьогодні і його «якісне удосконалення» 
завтра.

Відсутність конструктивного змісту 
правових норм так чи інакше призво-
дить і буде призводити до порушення 
прав і свобод людини. Поширеними 
прикладами цього є явища «тіньового 
законодавства», «тіньової норми» та за-
конотворчості, що їх віддзеркалює, хоча 
ці явища замовчуються сучасною на-
укою і не обговорюються на практиці. 
Мова йде про те, що певна група пред-
ставників «великого бізнесу» або пар-
тійного представництва замовляють той 
чи інший законопроект, який часто-гус-
то обслуговує потреби певної соціаль-
ної групи.

У процесі лобіювання він представ-
ляється вищому представницькому ор-
гану України, внаслідок чого реально 
може з’явитися «неконструктивна» пра-
вова норма, яка не потрібна пересічним 
громадянам країни, суспільству в ціло-
му, оскільки нормативно-правовий акт 

обслуговує приватні корпоративні ін-
тереси.

Однією з конструктивних дій права 
є удосконалення правової регламентації 
соціальної відповідальності бізнесу. Без-
умовно, державне втручання в економіку 
повинно мати професійний і кваліфіко-
ваний характер, здійснюватися засобами 
постійної нормотворчої діяльності. Відо-
мі спеціалісти вважають необхідним за-
кріплення владних повноважень держа-
ви, щоб «захистити політику, що про-
водиться в інтересах істинного прогре-
су», а не окремих олігархів.

Як це не дивно виглядає на перший 
погляд, але велике значення в цих про-
цесах відіграє як «доступність» право-
вої норми взагалі, так і правова освіче-
ність кожного суб’єкта правовідносин 
зокрема.

Наскільки ж важливою є категорія 
«правова освіченість» у життєдіяльнос-
ті людини? Якщо виступати в рамках не 
тільки пошукових теоретичних моде-
лей, а й практичних ракурсів і напрямів, 
можна констатувати, що якість нашого 
життя, безумовно, пов’язана з цією ка-
тегорією: від бізнес-плану до якості 
медичного обслуговування, від належ-
них умов праці до належних умов від-
починку.

У такий спосіб, ми безпосередньо 
стикаємося з потребою особистого ово-
лодіння не тільки «азбукою права», а й 
потребою більш високого рівня право-
вої освіченості. Скільки б негараздів 
нашого економічного, соціального, по-
літичного життя, скільки зайвих нарі-
кань на владу, державу, суспільство, 
роботодавців тощо вдалося б уникнути, 
якби кожний пересічний громадянин 
незалежно від віку, статі і соціального 
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становища характеризувався б більшою 
правовою грамотністю сьогодні.

У зазначеному контексті слід зупи-
нитися на понятті «правова освіченість» 
(як результат) і «правова освіта» (як 
процес досягнення результату). Якщо 
освіченість – це засвоєння різнобічних 
знань [1, с. 858], то правова освіче-
ність – це засвоєння правових знань на 
певних етапах державно-правового роз-
витку у визначених темпорально-про-
сторових координатах. Правова освіче-
ність – рівень правової освіти.

У зазначеному контексті правова ін-
формаційність є обумовлений інтересом 
особистості ступінь сприйняття й усві-
домлення правової інформації, вираже-
ний у поняттях, судженнях, уявленнях 
і поглядах про право, його інститутах 
і установах. З урахуванням цього право-
ва інформаційність структурно охоплює 
такі елементи: інтерес особистості до 
права, правові знання, розуміння права. 
Коротко цю структуру можна позначити 
тріадою «цікавлюся – сприймаю – ро-
зумію». Центральною ланкою правової 
інформаційності служать правові знан-
ня, рівень яких дозволяє скласти уяв-
лення про ступінь і характер її розвитку.

У такий спосіб, вважаємо доцільно 
зазначити, що правова інформаційність 
дозволяє усвідомлено і компетентно 
брати участь кожній людині в управлін-
ні справами суспільства і держави, на-
лежно організовувати свою поведінку 
і діяльність. Високий рівень правової 
інформаційності особистості виступає 
невід’ємною складовою справді право-
вої держави.

Зрозуміло, що конструктивний зміст 
права забезпечуватиме його дієвість, 
а отже, ступінь гарантованості прав 

і свобод та сприятливий соціально-пра-
вовий клімат.

Є беззаперечним, що кінцевим ре-
зультатом дії права є той чи інший варі-
ант бажаної в даному суспільстві, дер-
жаві поведінки. З юридичної точки зору 
мова йде про правомірну, соціально-
активну поведінку, яка підтримується 
державою.

Стаття 23 Конституції України вка-
зує, що кожна людина має право на віль-
ний розвиток своєї особистості, якщо 
при цьому не порушуються права інших 
людей, та кожна людина має обов’язки 
перед суспільством.

Конструктив та дієвість права обі-
ймають серед основних напрямів удо-
сконалення правового забезпечення – 
впровадження та розвиток диференціа-
ції прав та законних інтересів; бороть-
бу з дискримінацією прав та забезпе-
чення специфікації прав або спеціаль-
них прав (конкретизовані права окремої 
соціальної групи, прошарку, суб’єктів 
відповідного віку тощо).

1. У контексті проблем диференціа-
ції прав та законних інтересів людини 
і громадянина необхідним є підвищення 
ефективності законодавства та посилен-
ня регулятивного впливу права щодо 
удосконалення системи пільг для окре-
мих категорій громадян.

Пільги – соціальна міра, відображен-
ня суспільних цінностей. У сучасних 
нестабільних соціально-економічних 
умовах є необхідністю радикальна змі-
на системи пільг з тим, щоб подолати 
зростання негативних тенденцій у цій 
сфері та підтримати тих, хто потребує 
соціального захисту.

Під правовими пільгами в юридич-
ній науці розуміють правомірне полег-
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шення положення суб’єкта, що дозволяє 
йому задовольнити свої інтереси [6, 
с. 39]. Пільги знаходять свій прояв у на-
данні додаткових, особливих прав (пе-
реваг), або у звільнені від обов’язків. 
Для правових пільг характерним є таке:

− по-перше, вони пов’язані з більш 
повним задоволенням інтересів та по-
треб суб’єктів, полегшенням умов їх 
життєдіяльності, що обов’язково повин-
но здійснюватися в рамках чинного за-
конодавства. При встановленні пільг 
законодавець має на меті – соціально 
захистити, поліпшити положення окре-
мих осіб, задовольняти їх інтереси 
в більш сприятливому режимі. Соціаль-
на мета має в цьому випадку першо-
чергове значення, оскільки не будь-яке 
збільшення прав та звільнення від 
обов’язків виступають як пільги. На-
приклад, збільшення владних повно-
важень адміністрації в умовах надзви-
чайної ситуації чи звільнення іноземців 
від військової служби не є правовими 
пільгами;

 − по-друге, правові пільги є винят-
ком із загальних правил, виступають 
способом юридичної диференціації. 
Сучасне право «цивілізованих народів» 
є диференційованим, а отже, диферен-
ційовано регламентує конкретні питан-
ня суспільного життя, а саме, для різних 
категорій громадян встановлені прави-
ла, які регулюють прийом до вузів, при-
зов на військову службу, призначення 
пенсій. За відсутності правової регла-
ментації в тій чи іншій сфері органи 
управління вимушені, враховуючи кон-
кретні обставини, встановлювати на 
свій розсуд винятки для окремих осіб, 
що може призвести до суб’єктивізму та 
навіть зловживання правом. Слід вра-

ховувати, що пільги – це елемент перш 
за все спеціального правового статусу 
осіб, механізм доповнення основних 
прав та свобод суб’єкта специфічними 
можливостями юридичного характеру.

2. Щодо посилення боротьби з дис-
кримінаційними проявами у сфері прав, 
свобод та законних інтересів людини та 
громадянина, слід наголосити на необ-
хідності досягнення рівності прав, сво-
бод у певних сферах життєдіяльності, 
а також визначення критерія досягнутої 
«рівності». Не може бути привілеїв за 
ознаками раси, кольору шкіри, політич-
них, релігійних переконань, статі, етніч-
ного та соціального походження, май-
нового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками. Додат-
ковим критерієм подолання дискримі-
нації визнається також «справедли-
вість» як явище соціальної дійсності. 
Конкретизовано до сучасного розвитку 
правової системи боротьба з дискримі-
нацією права повинна включати:

 − забезпечення стабільності консти-
туційних гарантій прав людини і засад-
ничих свобод;

 − проведення реформування судової 
системи і кримінальної юстиції;

 − узгодження норм Податкового ко-
дексу України відповідно до діючих 
нормативно-правових актів у контексті 
захисту прав та свобод особи і громадя-
нина;

 − окрема увага має бути приділена 
ефективному впровадженню законів 
про доступ до публічної інформації, 
громадського радіомовлення, подолан-
ня зловживань у медійній сфері (забез-
печення демократії у сфері свободи 
слова – у цьому зв’язку удосконалення 
функцій Гуманітарної ради);



ОНІЩЕНКО Н. Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів...

23Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

 − окремим вектором юридичної 
практики має стати удосконалення норм 
законодавства щодо діяльності громад-
ських організацій;

 − негайної уваги потребує перегляд 
законодавства і юридичної практики 
відносно захисту суспільної моралі;

 − з метою реалізації конституційно-
го права на працю, найближчим часом 
необхідно приділити належну увагу 
удосконаленню норм нового Трудового 
кодексу України в контексті європей-
ського правового досвіду.

3. Підвищеної уваги заслуговує про-
блема удосконалення правового регу-
лювання відносин, пов’язаних із так 
званою «специфікацією» прав (конкре-
тизовані права окремої соціальної гру-
пи, прошарку, суб’єктів відповідного 
віку тощо), що має спрямовуватися на:

 − удосконалення законодавчої бази 
щодо молодіжних громадських органі-
зацій (особливу увагу присвятити при-
партійним молодіжним об’єднанням);

 − удосконалення системи гарантій 
прав учнівської та студентської молоді 
в освітній сфері, як-от: системи ЗНО 
і вступу до вищих навчальних закладів 
України; правової регламентації про-
цесу навчання без відриву від виробни-
цтва (заочна форма навчання), що забез-
печить рівність доступу всіх бажаючих 
до вищої освіти; розширення мережі та 
поліпшення якості професійної освіти;

 − розроблення норм законодавства 
щодо зменшення корупційних ризиків 
під час вступної та випускної кампанії;

 − забезпечення незалежності ЗНО 
від політичних та корпоративних інте-
ресів;

 − удосконалення системи гарантій 
забезпечення прав дитини в Україні: 

а) посилення відповідальності за будь-
які насильницькі дії щодо дитини та її 
експлуатацію [9, с. 167–175]; б) осо-
блива увага повинна приділятися по-
ліпшенню умов утримання та вихован-
ня дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування;

 − підвищення ефективності законо-
давства по регулюванню гендерних від-
носин в Україні. Гендерна рівність – 
складова загального принципу рівності 
як основи демократичного устрою дер-
жави та суспільства. Принцип рівності 
є універсальною категорією і виключає 
дискримінацію за будь-якою ознакою: 
раси, кольору шкіри, релігії, соціально-
го статусу. Однією з основних причин 
гендерної нерівності в Україні є стійкі 
гендерні стереотипи, відповідно до 
яких суспільні ролі жінок і чоловіків 
залежать від так званого «природного» 
розподілу. Незважаючи на проголошен-
ня Україною рівності прав жінок і чо-
ловіків, численні норми чинного зако-
нодавства й досі містять дискримінацій-
ні гендерні «викривлення». Необхідни-
ми заходами з удосконалення гендерних 
відносин слід вважати: а) систематиза-
цію та уніфікацію гендерного законодав-
ства; б) забезпечення рівності всіх скла-
дових гендерної правової політики (рів-
ність прав, рівність можливостей, рівність 
результатів жінок і чоловіків). Виходячи 
з аналізу масиву вітчизняних і міжнарод-
но-правових документів, про роль жінки 
в сім’ї та суспільстві, принцип рівноправ’я 
жінок та чоловіків повинен розглядатися 
як рівне право на участь у державному 
управлінні, рівне право на працю, осві-
ту, визнання спеціальних прав працю-
ючої жінки, пов’язаних з її фізіологіч-
ними особливостями і роллю матері 
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і жінки у сім’ї та суспільстві. Ще одним 
напрямом сучасної гендерної правової 
теорії необхідно вважати розгляд проб-
леми, пов’язаної із способом і стилем 
життя чоловіків. Чоловічий спосіб жит-
тя, а можливо й самі психологічні мож-
ливості чоловіка, не відповідають су-
часним соціальним нормам. Не вда-
ючись до аналізу діяльності громадських 
чоловічих рухів, зазначимо, що сьогод-
ні як ніколи існує проблема захисту 
і чоловіків [7, с. 14]. В Україні середня 
тривалість життя чоловіків на 12 років 
менша, ніж жінок і на 15 років менша, 
ніж у жінок у розвинених країнах (це за 
опублікованими статистичними дани-
ми), проте, ці дані насправді є ще до-
волі оптимістичними. Чоловіки частіше 
зазнають трудового каліцтва та стають 
жертвами нещасних випадків. Вони гір-

ше, ніж жінки адаптуються до зміни со-
ціального статусу та способу життя, про 
що свідчать дані гендерного аналізу 
суїциду; в) посилення ролі наукових 
центрів, інституцій, відповідальних мі-
ністерств та служб щодо проведення 
належних гендерних експертиз норма-
тивно-правових актів; г) прийняття но-
вої Державної програми з провадження 
гендерних відносин.

Навіть невеликий статейний виклад 
продемонстрував цілий ряд невідкладних 
завдань у сфері гарантування, а головне – 
забезпечення прав, свобод і законних ін-
тересів людини. Усі необхідні для цього 
засоби повинні обов’язково мати систем-
ний, виважений характер: від закладеної 
доктринальної ідеї такого захисту, її про-
гностичного бачення до реального меха-
нізму реалізації та забезпечення.
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Онищенко Н. Неотложность задач по обеспечению прав, свобод и законных ин-
тересов (теоретические модели и практика реализации)

В статье подчеркивается, что важной задачей внутреннего и внешнего правового раз-
вития сегодня является не только провозглашение (в том числе гарантирование) прав 
и свобод человека, но и реальное обеспечение таких прав и свобод. Исследованы 
конкретные проблемы в этой сфере и предложены пути их решения в рамках совершен-
ствования механизма правового регулирования, повышения эффективности законодатель-
ства, разрешения неотложных задач, стоящих перед юридической наукой в данной сфере.

Ключевые слова: права человека, свободы, законные интересы, конструктив в праве, 
дифференциация прав человека, дискриминация прав личности, социализация права лица, 
узурпация прав личности.

Onishchenko N. Urgent task to ensure the rights, freedoms and legitimate interests 
(theoretical models and practice of implementation)

The article stresses that the important task of the internal and external legal development 
today is not only a declaration (including the Guarantee), human rights and freedoms, but the 
real protection of rights and freedoms. Study the specifi c problems in this area and suggest ways 
to address them in the improvement of the mechanism of legal regulation, more effective 
legislation to address urgent challenges facing the jurisprudence in this area.

Keywords: human rights, freedoms and legitimate interests, constructive in the law, the 
differentiation of human rights, discrimination, individual rights, socialization right person, the 
usurpation of individual rights.
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Статтю присвячено питанню ефективності пілотних рішень Страсбурзького суду як 
інструменту захисту прав людини через подолання структурних проблем правової систе-
ми. Здійснено аналіз пілотних рішень Страсбурзького суду за певними критеріями, у тому 
числі з огляду на їх виконання.

Ключові слова: пілотне рішення, квазіпілотне рішення, рішення «третього рівня», 
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав 
людини.
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До питання про ефективність захисту 
прав людини (за матеріалами пілотних рішень 

Страсбурзького суду)

Поняття та процедура ухвалення 
пілотного рішення. Процедура ухва-
лення пілотного рішення, вперше реа-
лізована Європейським судом з прав 
людини (далі − Суд) у 2004 р., утверди-
лася як ефективний засіб захисту прав 
людини через подолання структурних 
проблем правової системи переважної 
більшості держав – членів Ради Європи. 
Адже саме держава на національному 
рівні, а не Суд, може і повинна макси-
мально швидко усувати порушення 
прав людини. Спробуємо відповісти, які 

ж саме можливості надає Суд для усу-
нення відповідних проблем та яким чи-
ном держави використовують надані 
Судом можливості.

Незважаючи на те, що процедурі 
ухвалення пілотного рішення Судом 
присвячено окрему резолюцію Комітету 
міністрів Ради Європи 2004 р. [2], а зго-
дом  цю  процедуру  кодифіковано 
у  правилі 61 Регламенту Суду від 
31 березня 2011 р. [3], поняття пілотно-
го рішення досі не отримало чіткого ви-
значення. Питанням пілотних рішень 

© Дудаш Т., 2013
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присвячено праці А. Буйсе, Н. Вайіч, 
Д. Гайдер, Л. Гарліцькі, А Гаттіні, Г. Ди-
кова, Й. Жерардса, І. Кармана, П. Пуш-
кара, Ф. Тулькенс, М.Фірніса. Як ви-
пливає з інформаційних документів, 
розміщених на офіційному сайті Суду, 
можна розмежовувати пілотні рішення 
у широкому і у вузькому розумінні [4]. 
Пілотними рішеннями Суду в широко-
му розумінні можна вважати рішення 
Суду в окремій справі чи справах, 
у яких у мотивувальній частині засто-
совується ст. 46 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
(далі − Конвенція), тобто зазначається 
природа структурної чи системної проб-
леми, що призводить до порушень 
Конвенції, та вид заходів, яких слід 
вживати державі для усунення такої 
проблеми (щодо України, див., напри-
клад ,  р ішення  Суду  у  справах 
«Kharchenko проти України» від 10 лю-
того 2011 р., «Kaverzin проти України» 
від 15 травня 2012 р., «Olexandr Volkov 
проти України» від 9 січня 2013 р. та 
ін.). Такі рішення отримали назву квазі-
пілотних у спеціальних дослідженнях 
[1]. Пілотні рішення Суду у вузькому 
розумінні є результатом застосування 
так званої пілотної процедури (pilot 
procedure). У резолютивній частині та-
ких рішень обов’язково зазначається 
природа структурної чи системної проб-
леми, що призводить до порушень 
Конвенції, та вид заходів, яких слід 
вжити державі для усунення такої проб-
леми (щодо України – це поки що 
лише рішення Суду у справі «Yuriy 
Nikolayevich Ivanov проти України» від 
15 жовтня 2009 р.). Слід також відме-
жовувати від пілотних рішень ті, у яких 
хоча і застосовано ст. 46 Конвенції, од-

нак у мотивувальній частині зазначені 
лише заходи індивідуального характеру 
(див., наприклад, рішення Суду у спра-
ві «Fatullayev проти Азербайджану» від 
22 квітня 2010 р.). Крім того, слід від-
межовувати від пілотних та квазіпілот-
них рішень так звані рішення «третьо-
го рівня», в яких була встановлена сис-
темна чи поширена проблема, однак 
відсутнє очевидне застосування про-
цедури ухвалення пілотного рішення чи 
ст. 46 Конвенції (наприклад, у рішенні 
Суду у справі «Nechiporuk and Yonkalo 
v. Ukraine» від 21 квітня 2011 р. та у де-
кількох інших Суд вказав на відсутність 
в Україні ефективних правових засобів, 
які б дали змогу реалізувати право по-
терпілого від незаконного арешту на 
відшкодування). Крім того, одна з суд-
дів Суду Ф. Тулькенс запропонувала 
альтернативну класифікацію рішень 
Суду, поділивши їх на такі, що стосу-
ються системних, структурних та енде-
мічних (тут у розумінні «хронічних». – 
Т. Д.) проблем, залежно від ситуації, яка 
стала підставою для їх ухвалення, та 
незалежно від того, чи є вони пілотни-
ми, квазіпілотними або рішеннями 
«третього рівня» [1]. Видається за до-
цільне обмежити предмет цієї статті 
аналізом пілотних рішень у вузькому 
розумінні, тобто власне пілотних рі-
шень.

Хоча процедура ухвалення пілотного 
рішення вперше була застосована у рі-
шенні Суду у справі «Broniowski проти 
Польщі» у 2004 р., її кодифікація у пра-
вилі 61 Регламенту Суду набула чиннос-
ті з 31 березня 2011 р. У результаті цієї 
кодифікації було дещо розширено коло 
порушень, які підлягали усуненню шля-
хом пілотної процедури. Такі порушен-
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ня можуть бути не лише констатовані 
в силу наявності великої кількості заяв, 
а й потенційними. Згідно з правилом 61 
Регламенту Суду, останній розпочинає 
процедуру пілотного рішення, якщо 
з обставин справи випливає наявність 
структурних чи системних проблем або 
іншої подібної дисфункції, яка спричи-
нила або може спричинити звернення 
з подібними заявами. Перш ніж засто-
сувати процедуру ухвалення пілотного 
рішення, Суд консультується зі сторо-
нами (заявниками, державою-відповіда-
чем, третіми сторонами) стосовно того, 
чи заява випливає з дисфункції та чи 
доцільно розглядати її за пілотною про-
цедурою. Пілотна процедура може іні-
ціюватися або Судом, або однією зі сто-
рін чи обома сторонами. Відповідно до 
правила 41 Регламенту Суду, заява, щодо 
якої вирішено застосувати процедуру 
пілотного рішення, розглядається пріо-
ритетно. У пілотному рішенні Суд ви-
являє: 1) природу встановленої структур-
ної чи системної проблеми або іншої 
дисфункції; 2) вид заходів для її усунен-
ня, яких слід вжити державі-відповідачу 
на національному рівні в силу резолю-
тивних положень рішення Суду; 3) у ре-
золютивній частині Суд може конкрети-
зувати строк, наданий для вжиття захо-
дів, беручи до уваги природу заходів та 
можливість швидкого вирішення проб-
леми на національному рівні.

Ухвалюючи пілотне рішення, Суд 
може відкласти вирішення питання про 
справедливу сатисфакцію в цілому чи 
частково для вжиття державою заходів, 
зазначених у пілотному рішенні. Якщо 
це можливо, Суд може зупинити роз-
гляд усіх подібних заяв для надання 
можливості вжиття заходів, зазначених 

у резолютивній частині пілотного рі-
шення.

Проблеми правових систем, які 
виявляє Суд у пілотних рішеннях. 
У пілотних рішеннях Суд окреслив пев-
ні проблеми правових систем держав-
учасниць Конвенції, які він вважає 
структурними  та/чи  системними . 
У основних пілотних рішеннях Суду 
(у вузькому розумінні) [4] були виявле-
ні такі структурні та/чи системні про-
блеми правових систем держав, яких ці 
пілотні рішення стосувалися. Щодо 
України та Росії проблемою було визна-
но затримку у виконанні чи невиконан-
ня остаточних рішень судів про сплату 
боргу держави («Yuriy Nikolayevich 
Ivanov проти України» від 15 жовтня 
2009 р.; «Burdov проти Росії» № 2 від 
15 січня 2009 р.). Щодо Росії ще однією 
структурною проблемою правової сис-
теми було визнано завдання особі тако-
го, що принижує гідність, поводження 
внаслідок неналежних умов тримання 
під вартою в СІЗО («Ananyev and Others 
проти Росії» від 10 січня 2012 р.). Щодо 
Італії структурною проблемою Суд ви-
знав  переповненість  італійських 
в’язниць на порушення ст. 3 Конвенції 
(«Torreggiani and Others проти Італії» 
від 8 січня 2013 р.). Щодо Німеччини 
Суд визнав структурною проблемою 
порушення розумного строку розгляду 
справ  адміністративними  судами 
(«Rumpf проти Німеччини» від 2 верес-
ня 2010 р.). Стосовно Молдови Суд ви-
знав структурною проблему невиконан-
ня рішень судів про надання соціально-
го житла («Olaru and Others проти Мол-
дови» від 28 липня 2009 р.). Щодо Гре-
ції структурною проблемою було визна-
но недолік судової системи, що призвів 
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до надмірної тривалості розгляду справ, 
і відсутність засобів для визнання права 
на розгляд справи упродовж розумного 
строку адміністративними судами 
(«Anthanasiou and Others проти Греції» 
від 21 грудня 2010 р.), кримінальними 
судами («Michelioudakis проти Греції» 
від 3 квітня 2012 р.), цивільними судами 
(«Glykantzi проти Греції» від 30 жовтня 
2012 р.). Аналогічні структурні пробле-
ми надмірної тривалості судового роз-
гляду були виявлені щодо Болгарії у ци-
вільному та кримінальному проваджен-
нях («Dimitrov and Hamanov проти 
Болгарії» від 10 травня 2011 р.) та щодо 
Туреччини при розгляді справ у адміні-
стративних, цивільних, кримінальних, 
комерційних, земельних, трудових су-
дах («Ümmühan Kaplan проти Туреччи-
ни» від 20 березня 2012 р.). Стосовно 
Словенії Суд виявив таку структурну 
проблему, як порушення права на по-
вагу до приватного та сімейного життя 
осіб − колишніх громадян Югославії, 
яким не надали громадянства Словенії 
у зв’язку зі спливом строку на звернен-
ня. Це призвело до неврегульованості 
правового статусу цієї групи осіб, яка 
налічувала близько 13 426 людей 
(«Kurić and Others проти Словенії» від 
26 червня 2012 р.). Щодо Польщі Суд 
виявив такі структурні проблеми, як 
відсутність компенсації за експропрійо-
вану власність переселенцям у резуль-
таті операції Вісла всупереч положень 
ст. 1 Першого протоколу до Конвен-
ції  («Broniowski проти Польщі» від 
22 червня 2004 р.) та недоліки у право-
вому регулюванні державного контро-
лю за наймом житла («Hutten Czapska 
проти Польщі» від 19 червня 2006 р.). 
Стосовно Боснії та Герцеговини Суд 

також виявив структурну проблему, що 
порушувала ст. 1 Першого протоколу до 
Конвенції, а саме порядок повернення 
валютних вкладів, внесених у комерцій-
ні банки до розпаду Югославії, що при-
звів до затримки у виплатах («Suljagic 
проти Боснії та Герцеговини» від 3 листо-
пада 2009 р.). Структурною проблемою 
у правовій системі Румунії Суд визнав 
неефективність системи компенсації за 
власність чи реституції прав власності, 
націоналізованої або конфіскованої дер-
жавою до 1989 р. («Atanasiu and Poenaru 
проти Румунії» та «Solon проти Румунії» 
обидва від 12 жовтня 2012 р.). Подібну 
структурну проблему – невиконання ад-
міністративних рішень про призначення 
компенсації за власність, конфісковану 
за комуністичного режиму – Суд виявив 
щодо Албанії («Manushaqu Pute and 
Others проти Албанії» від 31 липня 
2012 р.). Структурною проблемою 
у Сполученому Королівстві Суд визнав 
відсутність права голосу засуджених 
(«Greens and MT проти Сполученого Ко-
ролівства» від 23 листопада 2010 р.).

Незважаючи на те, що в інформацій-
них матеріалах, розміщених на офіцій-
ному сайті Суду [4], усі окреслені проб-
леми зазначені як «структурні», у тек-
стах пілотних рішень деякі з них на-
звані «системними». У документах 
Ради Європи та у практиці Суду немає 
чіткого розмежування понять структур-
ної і системної проблеми. Структурни-
ми проблемами у пілотних рішеннях 
Суд визнавав незадовільні умови три-
мання під вартою та позбавлення волі 
осіб  (Ananyev and Others, § 188; 
Torreggiani and Others, § 89), управлін-
ські недоліки та/чи адміністративну 
практику органів влади у виконанні 
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обов’язкових і таких, що підлягають 
примусовому виконанню, рішень, ко-
трими призначено грошові виплати 
з боку державних органів (Burdov № 2, 
§ 134 (структурна дисфункція); Yuriy 
Nikolayevich Ivanov, § 87); невиконання 
рішень судів про ненадання соціально-
го житла у зв’язку з відсутністю коштів 
(Olaru and others, § 57). Термін «систем-
на проблема» згадувався щодо: неви-
конання вимоги розумного строку роз-
гляду справ судами та відсутності мож-
ливості отримати компенсацію у зв’язку 
з цим (Rumpf, § 69; Athanasiou and 
others, § 46; Dimitrov and Hamanov, § 
110), законодавчі та правозастосовні не-
доліки, які позбавляють можливості 
користуватися правом на мирне воло-
діння майном великої групи людей 
(Broniowski, § 189 (системна дисфунк-
ція)); недоліки функціонування житло-
вого законодавства, в результаті чого на 
власників житла покладаються обме-
ження щодо підвищення вартості най-
му, що унеможливлює можливість отри-
мання плати за найм, домірної вартості 
обслуговування житла (Hutten-Czapska, 
§ 235); недоліки законодавства, які не 
дозволяють отримати депозити (заоща-
дження) в іноземній валюті, що були 
наявні у людей до розпаду колишньої 
Югославії (Suljagic, § 64). У той же час 
у деяких пілотних рішеннях Суд конста-
тує наявність практики, несумісної 
з Конвенцією, прямо не називаючи ви-
явлену проблему структурною чи сис-
темною (Atanasiu and Poenaru, § 219–
228; Manushaqe Puto and Others, § 102–
108; Greens and M.T., § 110–122) або 
посилається на висновок Комітету міні-
стрів щодо наявності системної проб-
леми (Michelioudakis, § 66).

Аналіз наведених пілотних рішень 
дозволяє дійти висновку, що поняття 
системної проблеми позначає у практи-
ці Суду повторювану проблему, яка 
є наслідком дисфункції – тобто непра-
вильного функціонування адміністра-
тивних та правозастосовних органів, 
тоді як структурна проблема саме вка-
зує на дуже серйозну стійку природу 
відповідної дисфункції, вкорінену 
у правовій системі на законодавчому 
рівні. Однак Суд не прагне розмежувати 
поняття структурної та системної проб-
леми і використовує їх як взаємозамін-
ні. Аналогічну позицію займають до-
слідники практики Суду, констатуючи 
нечіткий зміст відповідних понять [5, 
с. 102]. Утім питання про розмежування 
цих понять неодмінно постане з розвит-
ком практики застосування Судом пі-
лотної процедури.

Загальні підходи, застосовані Су-
дом до вирішення структурних проб-
лем у його пілотних рішеннях. Аналіз 
пілотних рішень Суду за певними кри-
теріями дозволяє зробити узагальнення 
щодо підходів, які застосовує Суд, аби 
допомогти державам подолати струк-
турні проблеми правових систем.

Стосовно засобів, які Суд пропонує 
застосувати для вирішення структурної 
та/чи системної проблеми, – це засоби, 
пов’язані з правозастосовною та право-
творчою діяльністю органів держави. 
До тих, що пов’язані з правозастосов-
ною діяльністю держави, можна відне-
сти, висловлюючись термінологією 
Суду, компенсаторні й запобіжні засоби. 
Компенсаторні засоби захисту – ті, що 
забезпечують відшкодування шкоди, 
завданої порушенням конвенційного 
права на національному рівні – зазна-
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чаються в усіх пілотних рішеннях (див., 
наприклад, Ananyev, § 221; Burdov № 2, 
§ 138, 139, 140; Olaru and Others, § 58; 
Torreggiani and Others, § 99; Athanasiou 
and Others, § 57; Ümmühan Kaplan, §75; 
Michelioudakis, § 78; Glykantzi, § 81 та 
ін.). Запобіжні засоби захисту – ті га-
рантії, які запобігли б аналогічним по-
рушенням Конвенції. До них Суд, як 
правило, відносить наявність ефектив-
ної можливості оскаржити дії органів 
державної влади (Ananyev and Others, 
§ 214; Torreggiani and Others, § 99); за-
соби, які пришвидшили б розгляд справ 
національними судами (Dimitrov and 
Hamanov, § 122). При цьому, згідно 
з практикою Суду, останній необо-
в’язково вимагає створити новий засіб 
захисту, натомість прийнятно зробити 
ефективними наявний і засіб або сукуп-
ність наявних засобів. Крім того, засто-
совуючи ст. 46 Конвенції, Суд нерідко 
висловлює позицію про необхідність 
реформування певної системи проце-
дур. Це, безперечно, прямо пов’язане 
з правотворчою діяльністю держави та 
може вважатись окремим засобом для 
виконання пілотного рішення (див., на-
приклад, Rumpf, § 73; Atanasiu and 
Poenaru, § 235). Саме тому роль парла-
ментів та інших правотворчих органів 
держав – учасниць Конвенції є чи не 
найістотнішою для ефективного вико-
нання пілотних рішень Суду, як, зре-
штою, і реагування національних судів 
на пілотні рішення при здійсненні пра-
возастосування.

Щодо груп осіб, на яких може впли-
нути виявлена Судом структурна проб-
лема, то Суд вимірює їх у кількісних 
показниках. Для визначення таких осіб 
Суд застосовує такі критерії, як: 1) кіль-

кість розглянутих заяв на підставі одна-
кових фактів; 2) кількість заяв на під-
ставі однакових фактів, що перебувають 
на розгляді Суду; 3) кількість членів 
групи, якщо суть виявленої структурної 
проблеми дозволяє виміряти їх у кіль-
кісних показниках. Наприклад, кіль-
кість потенційних потерпілих від над-
мірної тривалості виконання остаточ-
них рішень судів не можна виміряти 
в абсолютних показниках, тому Суд 
звертається до своїх попередніх рішень 
з цього питання щодо конкретної дер-
жави та до заяв, що перебувають на роз-
гляді (напр., Greens and MT − 2500 заяв 
перебували на розгляді у Суді на момент 
ухвалення пілотного рішення; Suljagic − 
на розгляді у Суду перебувало 1350 по-
дібних заяв; Yuriy Nikolayevich Ivanov − 
200 подібних справ перебувало на роз-
гляді у Суді на момент ухвалення рі-
шення; Torreggiani and Others − кілька-
сот подібних заяв перебували на роз-
гляді у Суді на момент ухвалення пілот-
ного рішення; Rumpf − 55 подібних 
справ перебувало на розгляді у Суді на 
момент ухвалення рішення; Olaru and 
Others − понад 10 подібних справ пере-
бувало на розгляді в Суді на момент 
ухвалення  рішення  у  цій  справі; 
Anthanasiou and Others − Суд ухвалив 
рішення у 300 подібних справах). Тоді 
як, наприклад, кількість осіб, яким не 
сплатили відповідні компенсації за на-
ціоналізовану чи конфісковану влас-
ність, можна виразити у кількісних по-
казниках (Broniowski − проблема стосу-
валася близько 80 000 людей; Hutten 
Czapska – майже 100 000 осіб).

Стосовно строку, який Суд надає 
для виконання заходів, зазначених у пі-
лотному рішенні, також можна просте-
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жити певні закономірності залежно від 
порушеного конвенційного права. 
Строк у 6 місяців Суд надає для створен-
ня запобіжного і компенсаторного засо-
бів захисту від надмірної тривалості ви-
конання або невиконання остаточного 
судового рішення (для Росії – Burdov 
№ 2, § 141, при цьому строк у 12 місяців 
надається для сплати компенсацій за такі 
порушення − Burdov № 2, § 146); для 
створення запобіжного заходу для спла-
ти за державними зобов’язаннями (щодо 
Боснії та Герцеговини − Suljagic, § 65); 
для створення запобіжного засобу за-
хисту для надання права голосу засудже-
ним (щодо Сполученого Королівства – 
Greens and MT, § 120, хоча згодом цей 
строк і було подовжено). Строк у 12 
місяців Суд надав для створення ком-
пенсаторних та запобіжних засобів за-
хисту щодо таких держав, як Німеччи-
на, Греція, Молдова, Україна, Словенія 
(Rumpf, § 73; Athanasiou and Others, 
§ 57; Michelioudakis, § 78, Olaru and 
Others, § 61; Yuriy Nikolayevich Ivanov, 
§ 99; Kurić and Others, § 415). Строк 
у 18 місяців Суд надав Румунії − для 
створення компенсаторних засобів за-
хисту для відшкодування та Албанії − 
для створення запобіжних засобів за-
хисту у зв’язку з невиконанням рішень 
адміністративних судів про відшкоду-
вання за незаконне позбавлення влас-
ності (Atanasiu and Poenaru, § 241; 
Manushaqe Puto and Others, § 120). Ви-
дається, що на встановлення строку, 
який надається Судом для виконання 
пілотного рішення, впливають такі об-
ставини, як: потенційні можливості 
держави усунути виявлені: структурну 
проблему протягом певного строку 
(очевидно, Суд оцінює такі можливості 

у результаті консультації з представни-
ками держави під час процедури ухва-
лення пілотного рішення); кількісний 
склад групи, якої стосується структурна 
проблема; особливості порушеного кон-
венційного права (строк для створення 
засобу захисту від порушення ст. 3, як 
правило, менший, ніж для створення 
засобів захисту від порушень процесу-
альних прав чи права власності). Строк, 
який надається для виконання пілотно-
го рішення, є відносним, адже його 
може бути подовжено. В інтересах за-
явників, аби такий строк був якомога 
коротшим.

Ефективність пілотних рішень 
Суду. Питання ефективності рішень 
Суду прямо залежить від виконання цих 
рішень [6], а отже, від їх впливу на пра-
вову систему певної держави. Станом 
на сьогодні невиконаним офіційно ви-
знано одне пілотне рішення Суду 
у справі «Yuriy Nikolayevich Ivanov про-
ти України». Відповідно, це пілотне 
рішення не стало ефективним засобом 
для подолання такої структурної проб-
леми правової системи України, як не-
виконання остаточних рішень судів про 
сплату боргу державними органами. 
Натомість, аналогічна структурна проб-
лема, виявлена у рішенні Суду у спра-
ві «Burdov проти Росії» № 2, була ви-
рішена шляхом ухвалення законів 
№ 98-ФЗ та 69-ФЗ, які набули чинності 
4 травня 2010 р. і передбачили можли-
вість позиватися до держави у разі не-
виконання остаточних судових рішень 
або затримки у такому виконанні. Ці 
заходи стали підставою для оголошення 
неприйнятними подальших заяв до 
Суду із зазначених питань і встановлен-
ня обов’язку вичерпати створені засоби 
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захисту. Подібним чином була вирішена 
аналогічна структурна проблема, ви-
явлена у рішенні Суду у справі «Olaru 
and Others проти Молдови».

Проблему надмірної тривалості су-
дового розгляду, виявлену, як зазнача-
лося, у правових системах Німеччини, 
Греції, Болгарії та Туреччини, за даними 
Суду [3], успішно вирішують у Німеч-
чині та Греції. На виконання пілотного 
рішення у справі «Rumpf проти Німеч-
чини» було розроблено та прийнято 
Федеральний закон «Про юридичний 
захист у разі надмірної тривалості су-
дового розгляду чи слідства у кримі-
нальній справі», який от-от має бути 
офіційно оприлюднено. Відповідно до 
цього законопроекту передбачається 
можливість оскарження затримки про-
вадження у ході цього провадження та, 
як другий крок, передбачається право 
звернутися з позовом про відшкодуван-
ня шкоди, навіть якщо провадження 
все ще триває. На виконання одного 
з трьох пілотних рішень щодо Греції 
«Athanasiou and Others проти Греції» 
(щодо надмірної тривалості розгляду 
справ адміністративними судами) на-
прикінці січня 2012 р. було розроблено 
та скеровано до парламенту проект за-
кону, в якому створювався компенсатор-
ний засіб захисту від надмірної трива-
лості розгляду справ адміністративни-
ми судами. Це пілотне рішення ще пере-
буває у процесі виконання.

Проблеми відсутності компенсацій 
за націоналізоване чи конфісковане 
майно, виявлені у пілотних рішеннях 
щодо Польщі, Румунії, Боснії та Герце-
говини, Албанії, вдалося вирішити 
Польщі. Як відомо, перше пілотне рі-
шення у справі «Broniowski проти 

Польщі» було успішно виконане шля-
хом прийняття Польщею відповідного 
закону у червні 2005 р. про виплату 
компенсацій потерпілим від операції 
«Вісла» переселенцям. Протягом 2007–
2008 рр. Суд вилучив зі списку справ 
понад 200 справ, які були зупинені 
у зв’язку з ухваленням цього пілотного 
рішення. Однак не всі заявники задо-
волені таким вирішенням ситуації, адже 
відповідні компенсації складають лише 
20 % від вартості експропрійованого 
майна [1]. Інше пілотне рішення у спра-
ві «Hutten-Czapska проти Польщі» щодо 
послаблення державного контролю за 
наймом житла також було виконане 
шляхом зміни законодавства, яке до-
зволило домовласникам вимагати більш 
високої оплати найму житла, передба-
чило моніторинг рівня оплати та отри-
мання субсидій на житлові проекти. 
Пілотне провадженні у цій справі за-
крите. Також перебуває у процесі ви-
конання пілотне рішення Суду у справі 
«Suljagic проти Боснії та Герцеговини», 
у якому Суд зобов’язав державу-відпо-
відача протягом 6 місяців випустити 
урядові облігації, сплатити заборгова-
ність та відшкодувати проценти у разі 
невчасної оплати. Інформація щодо ви-
конання інших пілотних рішень Суду 
потребує подальшого уточнення.

Як вказують судді Суду та дослідни-
ки його практики, знижує ефективність 
пілотних рішень відсутність перекладу 
останніх мовами держав – учасниць 
Конвенції [1]. Зазначений недолік ви-
правляється Судом за допомогою Довір-
чого фонду з прав людини, який фінан-
сує переклад ключових рішень Суду 
мовою держав – учасниць Конвенції, 
в тому числі й українською [7].
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Висновки.
1. Пілотними рішеннями Суду вва-

жаються ті рішення, у яких було засто-
совано процедуру ухвалення пілотного 
рішення. У резолютивній частині таких 
рішень обов’язково зазначено заходи, 
яких має вжити держава на виконання 
пілотного рішення. Від них слід відме-
жовувати квазіпілотні рішення – ті, 
в яких застосовано ст. 46 Конвенції 
у мотивувальній частині.

2. У правилі 61 Регламенту Суду від-
сутні правила відбору справ для засто-
сування пілотної процедури. З-поміж 
політичних, практичних та юридичних 
факторів, що впливають на відбір справ 
для застосування пілотної процедури, 
ключовим є ймовірний ступінь співпра-
ці із Судом із боку органів держави у ре-
алізації заходів пілотного рішення.

3. Ефективність пілотних рішень ви-
являється у таких напрямах: ефектив-
ність для конкретних заявників; ефек-
тивність для групи осіб; ефективність 
для держави-відповідача; ефективність 
для Суду. Ефективність пілотних рі-
шень Суду для конкретних заявників 
є найменш очевидною. Адже нерідко за-
мість отримання справедливої сатисфак-
ції вони можуть чекати допоки держава-
відповідач створить ефективні засоби 
захисту на національному рівні. Це 
ж стосується і заявників у аналогічних 
справах, які не стали предметом пілотної 
процедури, а були зупинені у зв’язку 
з такою процедурою. Ефективність пі-
лотних рішень Суду для групи осіб, які 
перебувають у подібній ситуації, є оче-
видною, навіть якщо йдеться про потен-
ційних потерпілих від дисфункції право-
вої системи. Адже навіть якщо відповід-
ні особи не планували звертатися до 
Суду за захистом своїх прав, виконання 

пілотного рішення позитивно вплине на 
їхнє становище. Ефективність пілотних 
рішень Суду для держави-відповідача 
полягає в тому, що через таку процедуру 
держава не тільки усуває дисфункції 
у своїй правовій системі, а й економить 
кошти, які вона змушена була б сплатити 
для виконання рішень Суду у конкрет-
них справах. Безперечно, зміни законо-
давства та правозастосовної практики на 
виконання пілотного рішення є над-
складним юридичним і політичним за-
вданням, яке вимагає скоординованої 
роботи усього апарату держави. Однак 
наслідки від належної реалізації таких 
заходів є ефективними та цінними для її 
правової системи як у частині захисту 
прав людини, так і у частині виконання 
своїх позитивних обов’язків. Ефектив-
ність пілотних рішень для Суду полягає 
в посиленні ефективності його роботи 
через економію ресурсів, які витрача-
ються на провадження у справах, що ви-
пливають зі структурної дисфункції 
у певній правовій системі. Навіть по-
новлюючи розгляд зупинених пілотним 
рішенням справ, якщо останнє не було 
виконано, Суд отримує можливість роз-
глядати аналогічні справи спрощено 
у складі комітету з трьох суддів як пред-
мет усталеної практики.

4. Значення пілотних рішень Суду як 
ефективного інструменту захисту прав 
людини в цілому полягає в тому, що 
вони повертають права людини з між-
народного на національний рівень, по-
силюють пряму дію Конвенції у право-
вих системах її держав-учасниць, під-
тверджують субсидіарну роль Суду 
порівняно з національними правозасто-
совними органами. Застосування цієї 
процедури уможливлюється розумін-
ням Конвенції як живого інструменту.
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Дудаш Т. К вопросу об эффективности защиты прав человека (на материале 
пилотных постановлений Страсбургского суда)

Статья посвящена вопросу об эффективности пилотных постановлений Страсбург-
ского суда как инструмента защиты прав человека посредством преодоления структурных 
проблем правовой системы. Пилотные постановления Страсбургского суда анализируют-
ся по определенным критериям, в том числе и в связи с их эффективностью.

Ключевые слова: пилотное постановление, квазипилотное постановление, постанов-
ление «третьего уровня», Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Евро-
пейский суд по правам человека.

Dudash T. On the Issue of Human Rights’ Protection Effi ciency (according to Strasbourg 
Court’s Pilot Judgments)

The article is devoted to the issue of the European Court of Human Rights’ pilot judgments 
effi ciency. The analysis of Strasbourg Court’s judgments is provided with regard to particular 
criteria, including its effi ciency.

Keywords: pilot judgment, quasi-pilot judgment, judgment of the «third level», European 
Convention of Human Rights, the European Court of Human Rights.
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«І пізнаєте істину, й істина зробить вас вільними» (Ін. 8, 32)

У статті розглядаються окремі аспекти свободи як прояву людської гідності в бого-
словській (католицькій та православній) інтерпретації. Особлива увага приділяється ак-
сіологічним критеріям істинності свободи вибору та проблемі відповідальності за нього.

Ключові слова: соціальна доктрина католицизму, православне соціальне вчення, сво-
бода волі, свобода вибору, свобода від гріха.

О. ПАНКЕВИЧ,
старший науковий співробітник Львівської 
лабораторії прав людини і громадянина 
НДІ державного будівництва та місцевого 
самоврядування НАПрН України, 
кандидат юридичних наук, доцент

УДК 340.12+241.11

Проблема свободи в сучасній християнській 
антропології (католицька й православна 

інтерпретації)

Свобода є однією з базових ціннос-
тей людського буття і водночас однією 
з найскладніших і найбільш граничних 
категорій філософії. Як небезпідставно 
зазначають О. Г. Данильян і В. М. Тара-
ненко, «від часів Античності і аж до 
наших днів ідея свободи була притаман-
ною практично всім розвиненим філо-
софським системам. Тож у певному 
розумінні філософія – це вчення про 
свободу» [1, c. 259].

Беручи до уваги вплив на суспільну 
свідомість, який продовжує здійснюва-

ти християнство у сучасному світі, а та-
кож те, що, за висловом М. О. Бердяєва, 
«свобода, насамперед свобода – ось 
душа християнської філософії» [2, c. 37], 
метою статті є аналіз особливостей 
католицької та православної інтерпре-
тацій феномену свободи.

Свобода людини у вченні Римо-
католицької церкви (РКЦ). У постра-
дянському вітчизняному правознавстві 
найбільш ґрунтовні розвідки проблем 
прав і свобод людини в католицькому 
вченні містяться в публікаціях С. П. Ра-

© Панкевич О., 2013
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біновича [3–4] та Д. А. Гудими [5, 
с. 181–192, 222–228]. Так, зокрема, як 
зазначає С. П. Рабінович, у сучасному 
католицизмі свобода людини розгляда-
ється у декількох аспектах: по-перше, 
у контексті християнської антропології 
та етики; по-друге, як соціальний прин-
цип [3, c. 128–129], тобто у соціолого-
правовому плані. Залежно від аспекту 
розгляду  свобода  трактується  як 
об’єктивіcтсько-гносеологічна (істинна 
свобода, справжня, автентична свобо-
да), аксіологічна (благо свободи), етич-
на (справедлива свобода), телеологічна 
(призначення свободи) категорія. Під-
сумовуючи, С. П. Рабінович вказує: 
«свобода (у католицизмі. – О. П.) осмис-
люється у трьох взаємопов’язаних ас-
пектах: як свобода волі; свобода вибору 
(зовнішня, суспільна свобода); фіналь-
на – духовна, «істинна», досконала сво-
бода (звільнення)» [3, c. 133–134].

Прикладом етико-антропологічної 
інтерпретації свободи є енцикліка Івана 
ХХІІІ «Pacem in terris» (1963), де зазна-
чається: «Сотворив Бог також людину – 
«на свій образ і на свою подобу» (пор. 
Бут. 1: 26), наділену розумом і свобо-
дою1 (курсив наш. – О.П.), і поставив її 
паном над цілим Всесвітом…» [7, 
c. 3–4]. Іншими словами, з моменту сво-
єї появи на Землі люди наділені розу-
мом і свободою як двома найважливі-
шими атрибутами, які дають їм можли-

1 Пор. з  позицією австрійського філософа 
і  політичного мислителя Людвіга фон Мізеса 
(1881–1973), який належить до найяскравіших 
постатей представників класичного лібералізму 
ХХ ст.: «Ми, ліберали, не стверджуємо, що Бог 
чи Природа створили всіх людей вільними, 
оскільки нам невідомо про плани Бога і  При-
роди, і  ми принципово уникаємо втягування 
Бога чи Природи у  суперечки щодо земних пи-
тань» [6, c. 6].

вість панувати над всіма іншими ство-
ріннями Божими.

Переходячи від свободи волі до сво-
боди вибору, католицизм критично оці-
нює ліберально-індивідуалістичне ро-
зуміння свободи. Така критика звучить, 
зокрема ,  у  по сланн і  Павла  VI 
«Octogesima adveniens» (1971): «Чи не 
схильні християни, що вступають на 
цей шлях, ідеалізувати лібералізм, ко-
трий починає… звучати як заклик до 
свободи? Їм потрібний новий образ, що 
більше відповідає сучасним умовам, але 
при цьому вони забувають, що лібера-
лізм у філософії, по суті, є помилковим 
положенням про самостійність індивіда 
в його діяльності, мотивації, у здійснен-
ні свободи» [цит. за: 8, c. 314].

Об’єктивіcтсько-гносеологічну ін-
терпретацію свободи подає в енцикліці 
«Evangelium vitae» (1995) Іван Павло ІІ: 
«абсолютизація свободи в індивідуаліс-
тичному трактуванні позбавляє її пер-
вісної суті і перекреслює найглибше 
покликання та гідність. Потрібно звер-
нути увагу на ще глибший аспект проб-
леми: свобода заперечує сама себе, 
прямує до саморуйнації, до знищення 
іншої людини, коли перестає визнавати 
і поважати її засадничі зв’язки з істи-
ною» [9, c. 28]. «Людська свобода у всій 
істині та у всій повноті реалізується 
саме через прийняття морального за-
кону (котрий дає людині Бог. – О. П.)», – 
наголошує  понтифік  в  енцикліці 
«Veritatis splendor» (1993) [10; див. та-
кож: 11].

Офіційна католицька доктрина вва-
жає спотвореним розуміння свободи як 
можливості вільної реалізації будь-яких 
індивідуальних прагнень та інтересів 
і ставить питання про аксіологічні кри-
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терії правильності, істинності вільного 
вибору. Хоча, згідно з християнським 
вченням, свобода є проявом людської 
гідності («гідність людської особи ви-
магає, щоб у своїх діях людина корис-
тувалася власними рішеннями і свобо-
дою» [7, c. 10]), однак «неправильний» 
з позицій християнської антропології 
й етики вибір стає перешкодою для 
«спасіння», для реалізації вищої форми 
свободи – вільного служіння Христу. 
Діалектична парадоксальність като-
лицького вчення полягає в тому, що аби 
досягнути найвищого щабля свободи, 
необхідно визнати свою онтологічну 
залежність від Творця!

Знана дослідниця соціальної доктри-
ни католицизму С. Ладивірова так ха-
рактеризує уявлення католицької етики 
про рівні сенсу і цінностей людської 
практики, що випливають із різних мо-
тивів свободи: «це, по-перше, свобода, 
мотивом якої є тілесні потреби людини; 
по-друге, свобода на основі людяності, 
мотив якої – самореалізація людини як 
духовної і соціальної істоти; по-третє, 
свобода, основу якої становить милість, 
мотивована Божественним спасінням» 
[12, c. 13].

У зазначеному вище контексті ціл-
ком логічними, з християнської позиції, 
є критерії істинності під час реалізації 
свободи вибору: «Божі заповіді вказу-
ють нам дорогу життя. Моральні забо-
рони, тобто такі, що вважають вибір… 
вчинків неприпустимим, мають абсо-
лютну вартість для людської свободи, 
бо зобов’язують завжди і за всіх обста-
вин» [9, c. 110].

Важливим аспектом проблеми сво-
боди, у тому числі й у християнській 
філософії, є питання про її зв’язок із 

відповідальністю [13, c. 39]. Бенедикт 
ХVI веде мову про інтегральний люд-
ський розвиток у сучасному техноген-
ному світі, який «припускає відпові-
дальну свободу особи і народів: жодна 
структура не може гарантувати такого 
розвитку поза чи понад людською від-
повідальністю» [14, c. 23–24].

Нарешті, видається принципово 
важливим моментом, що соціальна док-
трина РКЦ, зосереджуючись із зрозумі-
лих (таких, що безпосередньо виплива-
ють із релігійно-онтологічної сутності 
цього вчення) причин на сотеріологіч-
ному аспекті проблеми свободи, значну 
увагу приділяє також і «земному» ви-
міру останньої. Зокрема, в енцикліці 
«Populorum progressio» (1967) Павло VI 
наголошує, що «бути вільним» це зна-
чить: «бути вільним від нужди, знайти 
краще забезпечення власного існуван-
ня, здоров’я, мати постійне заняття, 
можливість активно брати участь у за-
ходах, вільних від зовнішнього тиску… 
бути більш освіченим…» [цит. за: 15, 
c. 380–381].

Свобода людини у православній 
інтерпретації. Висвітленню окремих 
правових аспектів, пов’язаних із право-
славним соціальним вченням, присвя-
чені праці таких вітчизняних науковців, 
як І. А. Бальжик, С. В. Місевич, П. М. Ра-
бінович, С. Б. Цебенко та ін. У контексті 
нашої статті найбільш цікавими вида-
ються публікації П. М. Рабіновича [16] 
та С. Б. Цебенко [17].

Історично склалося так, що соціаль-
на доктрина Православ’я є значно менш 
розробленою, ніж католицька чи про-
тестантська. Процес «акумулювання» 
поглядів, підходів щодо різних аспектів, 
проблем земного життя людини та їх 
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структурування в більш-менш цілісну 
соціальну концепцію інтенсифікувався 
лише на порозі третього тисячоліття 
[18, c. 369].

Водночас слід зазначити, що катего-
рія свободи займає особливо важливе 
місце в православному богослов’ї. Як 
наголошує митрополит Албанської 
Православної церкви А. Яннулатос, «у 
той час як західне теологічне мислення 
наголошує на значенні розуму, інтелек-
ту, волі як найвидатніших ознак цього 
божественного образу (людини. – О. П.), 
у східному богослов’ї більший наголос 
ставиться на значенні свободи й любові, 
причому за точку відліку беруться лю-
бов і сопричастя у свободі й гармонії 
осіб Святої Трійці» [19, с. 220].

Узагальнюючи позицію православ-
ної церкви, С. Б. Цебенко виокремлює 
такі властивості людської свободи: 
«1) свобода – це дар Божий; 2) вона, по 
суті, дана людям завжди; 3) відчути сво-
боду – означає стати для неї невтомним 
свідком Божої любові та вивільнити 
православну віру від будь-яких держав-
них інститутів чи посад і жити, не за-
суджуючи тих, хто живе інакше; 4) сво-
боду  неможливо  запрограмувати , 
оскільки вона розвивається, а тому 
може бути по-різному представлена 
сьогодні і завтра; 5) свобода може бути 
різноманітною: вона буває не тільки 
блудницею, а й рукою милосердя, не 
тільки лапою (так зазначено в оригіна-
лі. – О. П.) грабіжника, а й рукою допо-
моги; 6) свобода людини – це велика 
цінність, оскільки Бог створив нас та-
кими (вільними? – О. П.), він вклав сво-
боду в нашу природу; 7) свобода люди-
ни є позитивним фактором тільки 
в тому випадку, якщо вона приводить 

нас до добра, а не до зла» [17, с. 788]. 
Слід відзначити високий ступінь аб-
страктності окремих формулювань, ви-
користаних у наведеному вище важли-
вому доктринальному узагальненні. 
Йдеться, зокрема, про поняття добра 
і зла, «буття невтомним свідком Божої 
любові», які визначають хіба що лише 
загальний аксіологічний контекст роз-
гляду проблеми свободи. Оцінка ж сво-
боди не тільки як «блудниці, а й руки 
милосердя, не тільки як лапи грабіжни-
ка, а й руки допомоги» недвозначно 
свідчить про загалом недовірливе став-
лення до свободи в православ’ї як до 
цінності лібералістичного походження.

У сучасних документах Руської Пра-
вославної Церкви (далі – РПЦ), зокрема, 
в «Декларації про права і гідність люди-
ни» 2006 р. і в «Основах вчення Руської 
Православної Церкви про гідність, сво-
боду і права людини» 2008 р., розрізня-
ють два основних сенси свободи – сво-
бода вибору (свобода як недетермінова-
ність людських вчинків) і свобода від зла 
(свобода як непідлеглість людини гріху). 
З одного боку, РПЦ вустами свого Патрі-
арха підкреслює важливість, цінність 
можливості людини вільно обирати між 
добром і злом [20, с. 17]. З другого боку, 
Церква попереджає, що вибір людиною 
на користь зла знищує обидва прояви 
свободи – і свободу вибору, і свободу від 
зла [див.: 21]. Власне, це відбувається 
у межах концепції «первородного гріха»: 
«Допустивши зловживання свободою 
вибору, людина втратила іншу свободу – 
свободу життя в добрі, яку вона мала 
в первозданному стані. Цю свободу лю-
дині повертає Господь Ісус Христос: 
Отже, якщо Син визволить вас, то справ-
ді будете вільними (Ін. 8:36)» [21].
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Відомий  представник  східного 
богослов’я грецький архієпископ Корфу 
Я. Спітеріс вказує, що отці церкви «роз-
різняли свободу структуральну і свободу 
діяльну. Перша з них стосується людини 
як такої, відповідаючи їй, створеній на 
«Божий образ». Вона не може цілковито 
пропасти, тому що становить самий он-
тологічний склад людини, але може бути 
затьмареною гріхом. Друга є свободою 
в дії й вказується висловом «людина 
є створінням на Божу подобу». Ця форма 
свободи… об’являється найперше в зрі-
лій свободі вибору, який зі свого боку 
є плодом поступового внутрішнього 
звільнення від пристрастей та інших за-
лежностей» [22, с. 267]. При цьому 
принциповим положенням є те, що пер-
ший вид свободи наданий людині як он-
тологічно вільній особі, як «образу Бо-
жому» від народження. Діяльна ж сво-
бода (або свобода вибору), яка безпосе-
редньо походить від структуральної, 
може (у випадку правильного, безгріш-
ного вибору) наблизити людину до рівня 
«подоби Божої» [див.: 18, c. 375].

Важливо  зрозуміти ,  що  згідно 
з християнським вченням «у свободі 
маємо один парадокс: з одного боку, 
вона нас вчиняє подібними (так в оригі-
налі. – О. П.) до Бога, роблячи учасни-
ками його свобідної природи; з іншого 
боку, …в своїй дії чинить нас також не-
залежними від Бога в тому сенсі, що 
навіть Бог не примушує насильно нас 
щось робити. Бог нас не примушує до 
спасіння, але запрошує нашу свободу 
приєднатися до нього» [22, с. 270].

Зрештою, Вселенський Патріарх 
Варфоломій визнає, що християнин 
знає і вищу свободу. Але це свобода по-
слуху Христу, котра не має відношення 

до звичайної людської свободи вибору. 
Така свобода дарується від Бога пере-
важно святим [див.: 23].

Деякі висновки. Узагальнюючи іс-
нуючі в католицькій та православній 
доктринах погляди на феномен свободи 
та зважаючи на певні термінологічні 
відмінності, є підстави констатувати іс-
нування трьох форм свободи, що ви-
окремлюються в обох доктринах: 1) ан-
тропна («структурна») свобода, («сво-
бода волі»); 2) соціальна свобода («ді-
яльна свобода») та 3) духовна свобода 
(«свобода від зла», «свобода від гріха», 
«звільнення», свобода «життя в добрі»).

Ці форми можуть розглядатись як 
буттєві ступені та рівні свободи хрис-
тиянина. Структурна свобода дається 
кожній людині як «образу Божому». Од-
нак наблизитися до «подоби Божої» 
можливо і необхідно уже власними ді-
ями, реалізуючи діяльну свободу, робля-
чи правильний, з християнських пози-
цій, вибір. Отже, неправильний (зокре-
ма гріховний) вибір призводить до 
зменшення людської гідності (це поло-
ження притаманне православному 
вченню) і стає перешкодою для «спасін-
ня», для реалізації вищої форми свобо-
ди – духовного звільнення, свободи 
«життя в добрі». Цю форму свободи, 
яка, на відміну від двох перших видів, 
за своєю онтологічною сутністю є «над-
природною», людині може повернути 
лише Господь актом Своєї благодаті.

Принципово важливим видається те, 
що соціальна доктрина РКЦ, зосере-
джуючись передовсім на сотеріологіч-
ному аспекті проблеми свободи, значну 
увагу приділяє також і соціальному ви-
міру останньої як в її «позитивному» 
(свобода від «нужди», свобода від екс-
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плуатації, від маніпулювання з боку со-
ціальних структур [24–25]), так і в «не-
гативному» аспектах (проблемам сво-
боди одностатевих шлюбів, розлучень, 
використання засобів контрацепції, 
штучного запліднення, абортів, евтана-
зії, клонування [26–28] тощо). Порівня-
но менша розробленість цих питань 
у православному вченні пояснюється 
передовсім відмінностями в суспільно-
історичних умовах формування кожної 
з доктрин.

Нарешті, ще один аспект проблеми, 
якому, навіть зважаючи на обмежений 
обсяг публікації, не можна не приділити 
уваги – це свобода совісті, або релігій-
на свобода. Положення документів РПЦ 
[21; 29, с. 273-274] щодо цього питання 
мають чітко виражену негативну то-
нальність [див.: 16, с. 115]. На противагу 
цьому, РКЦ після Другого Ватикансько-
го Собору [30] демонструє помітне на-
ближення власного трактування релігій-
ної свободи до світського, закріпленого 

на міжнародному та національному 
(конституційному) рівнях. За слушним 
висловом Івана Павла ІІ, дотримання 
релігійної свободи «слугує своєрідним 
“тестом” дотримання всіх інших основ-
них свобод» [31, с. 228]. Тому ставлення 
самих церков та їхніх ієрархів до свобо-
ди совісті, своєю чергою, є теж своєрід-
ним «тестом», який нині виявляє прин-
ципові розбіжності в офіційних позиці-
ях РКЦ і РПЦ.

Наведене свідчить про морально-
ціннісну амбівалентність соціальної 
свободи (на противагу духовній свобо-
ді) у розумінні РКЦ та РПЦ. Утім, із 
позицій християнського богослов’я, ви-
током такої амбівалентності є свобода 
волі людини як її засаднича антропна 
характеристика. Отже, подальший хід 
розмірковувань виводить нас на філо-
софсько-антропологічну проблематику 
детермінізму й індетермінізму, яка за-
слуговує на окреме обговорення в на-
ступних публікаціях.
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Панкевич О. Проблема свободы в современной христианской антропологии (ка-
толическая и православная интерпретации)

В статье рассматриваются отдельные аспекты свободы как проявления человеческого 
достоинства в богословской (католической и православной) интерпретации. Особое вни-
мание уделяется аксиологическим критериям истинности свободы выбора и проблемы 
ответственности за него.

Ключевые слова: социальная доктрина католицизма, православное социальное учение, 
свобода воли, свобода выбора, свобода от греха.

Pankevych O. The problem of freedom in contemporary Christian anthropology 
(Catholic and Orthodox interpretations)

The article deals with some aspects of freedom as an expression of human dignity in 
theological (Catholic and Orthodox) interpretation. Special attention is given to axiological 
criteria of truth of freedom in choice and the problem of responsibility for it.

Keywords: social doctrine of Catholicism, Orthodox social teaching, freedom in will, freedom 
in choise, sinlessness.
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У статті аналізується істотний чинник світового розвитку – взаємодія національних 
правових систем в умовах глобалізації, їх діалог на основі збереження правової ідентич-
ності та порушується питання про актуальність поміркованих і неупереджених наукових 
підходів до вказаної проблеми.

Ключові слова: національні правові системи; глобалізація; правові традиції.
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УДК 340.116

Проблема ідентичності національних правових 
систем в умовах глобалізації: 

теоретико-методологічний аспект

Проблема ідентичності – одне із най-
актуальніших питань, що стало пред-
метом наукового дискурсу на початку 
ХХІ ст. Найрізноманітніші процеси 
і явища сучасного життя розглядаються 
крізь призму понять «криза ідентичнос-
ті», «пошук ідентичності» тощо. Остан-
німи роками активізувалося обговорен-
ня проблеми правової ідентичності 
в контексті впливу глобалізації на тен-
денції розвитку правових систем світу 
[див.: 1–7]. Глобалізація передбачає роз-
ширення сфери взаємодії національних 

правових систем. У процесі взаємодії ви-
никають суперечності між тенденцією до 
універсалізації правових взаємозв’язків 
і прагненням зберегти індивідуальні 
особ ливості кожної з правових систем, 
обумовлені політичними, історичними 
і насамперед ментально-культурними 
чинниками. У такому разі, природно, ви-
никає потреба у зміні вектору наукових 
досліджень з урахуванням тенденцій роз-
витку глобалізованого суспільства.

Сучасна політична карта світу харак-
теризується формуванням наднаціо-

© Мурашин О., 2013
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нальних систем регулювання (ВТО, ЄС, 
НАТО, МВФ та ін.), які нав’язують ці-
лим країнам політику, часто на шкоду 
власним інтересам останніх [8, c. 22]. 
За таких умов для національних право-
вих систем тих країн і держав, які в ре-
зультаті системної кризи кінця ХХІ ст. 
опинилися у складній соціально-еконо-
мічній ситуації (що істотно послаблює 
їх конкурентні позиції у світовому спів-
товаристві), зростає актуальність проб-
леми їх правової ідентичності та збере-
ження самобутності.

Особливо ця проблема загострюєть-
ся у зв’язку з явищем так званої юри-
дичної експансії, котру в літературі 
кваліфікують як процес і результат 
нав’язування одним суспільством (час-
тиною суспільства, державою, соціаль-
ної групою і т. ін.) своєї правової систе-
ми іншому суспільству [9, c. 10].

У методологічному плані, щоб уник-
нути спрощеного сприйняття та аналізу 
юридичної експансії, важливо врахову-
вати насамперед обставину, що пере-
буває на поверхні взаємних відносин 
правових систем в умовах цього про-
цесу, але яку окремі автори делікатно 
намагаються не помічати. Мова йде про 
очевидну перевагу в теоретичних до-
слідженнях геополітичної концепції на-
ції-держави, розробленої ще на початку 
позаминулого століття в дусі імперської 
ідеології експансіонізму, яка втілює 
ідею завоювання і поневолення одних 
народів іншими. У координатах таких 
досліджень домінує позитивістськи на-
правлене волюнтаристське і етатично 
спрямоване уявлення про те, що голов-
ний напрям суспільного розвитку має 
полягати в неминучій орієнтації всіх 
народів на єдину систему цінностей, що 

кореспондуються з інтересами політич-
них об’єднань, котрі мають свою власну 
валюту, моделі економічного регулю-
вання, правові інститути, структури 
управління, системи безпеки тощо. 
У цьому разі для «безнадійно відста-
лих» від «передових» народів визна-
ється лише право бути відповідним чи-
ном навченими та поглиненими «розви-
неними цивілізаціями», більш успішни-
ми в економічному і військовому від-
ношеннях державами тощо.

Якщо розглядати сценарій такого 
розвитку під юридичним кутом зору, то 
світовий правовий простір постає у ви-
гляді мозаїки із фундаментальних пра-
вових систем, об’єднаних (за терміно-
логією Р. Давида) у правові сім’ї – мета-
спільноти регіонального характеру, 
«…які сформувалися історично під 
впливом соціальних доктрин та кано-
нічного права різних релігій, колоніаль-
них імперій, рецепції права тощо» [10, 
c. 208]. У такому разі у міжнародних 
взаємодіях головний пріоритет щодо 
системності зв’язків усередині правової 
сім’ї спрямований на те (тут ми повніс-
тю поділяємо думку відомого компара-
тивіста П. Де Круза ), щоб «...забезпе-
чити якщо не повну, то, принаймні, 
хоча б часткову, але основну, найбільш 
істотну долю процесу уніфікації всіх 
цивілізованих правових систем» [11, 
c. 348]. Конкретно мова йде про особ-
ливу категорію відносин між націо-
нальними правовими системами, зу-
мовленими суто практичними цілями 
уніфікації чинного законодавства, дже-
рел права, юридичної техніки, правової 
ідеології, введення однакових норм, 
стилю юридичного мислення тощо [12, 
с. 40–50].
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На перший погляд, на емпіричному 
рівні пізнання, орієнтованому на прак-
тику в дусі позитивізму (кон’юнктурні 
потреби), подібна уніфікація відповідає 
логіці об’єктивного процесу глобаліза-
ції і не несе в собі загрози існуванню 
окремим національним правовим сис-
темам, навпаки, сприяє удосконаленню 
форм взаємозв’язків і взаємодії націо-
нальних держав і права із світовими 
транснаціональними інститутами та 
об’єднаннями.

Водночас слід визнати, що існують 
відносини між національними право-
вими системами різних країн, які не на-
стільки очевидні при емпіричних спо-
стереженнях. Мова йде про особливості, 
які можна виявити тільки на рівні теоре-
тичного аналізу, спрямованого на визна-
чення причин як ефективного, так і не-
ефективного функціонування правових 
систем, властивостей і особливостей 
права, які знаходять вияв у його визна-
ченнях, методологічних аспектах дослі-
дження чи історичних характеристиках.

Констатація існування таких особли-
востей потребує додаткового пояснення. 
Кожна окремо взята правова система 
у функціональному зрізі, з одного боку, 
відображає (загальновизнана формула) 
об’єктивні чинники суспільного і право-
вого розвитку, співвідносні з природни-
ми умовами (сферами) проживання кон-
кретного соціуму, а з другого (тут ми 
повністю солідарні з українським нау-
ковцем Ю. Лободою) – зазнає впливу 
соціокультурних особливостей життєді-
яльності конкретного народу [13, с. 7]. 
Мова йде про те, що традиційно норми 
права, наприклад ті, що регулють позе-
мельні, торговельні відносини, повітря-
ні міжнародні зв’язки тощо, закономірно 

фіксують об’єктивність існування землі, 
суші, водного і повітряного простору, 
а тепер вже й процесів глобалізації. Але 
їх соціальний характер і юридичний 
зміст завжди є і будуть різними, навіть 
протилежними через домінуючу в кон-
кретному, історично сформованному 
суспільстві, модель правопорядку (інди-
відуалістичну або колективістську [14]).

На цій підставі ми схильні погоди-
тись із тезою, що виникнення, станов-
лення та розвиток національних право-
вих систем відбуваються не просто 
в суспільстві або в державі, а в конрет-
ному соціокультурному середовищі, 
акумулюючи правовий досвід конкрет-
ного народу [15, с. 17–19; 23–24 та ін.]. 
Останній вельми різноманітний. Від-
разу ж наголосимо, що визнання цього 
факту відіграє визначальну роль в тео-
ретичному аналізі проблеми ідентич-
ності національних правових систем, 
що існують як об’єктивне одна до одної 
явище з власною логікою та історією 
розвитку.

Ідея існування на міжнародній арені 
правових систем як об’єктивних від-
носно одна одної явищ, лежить в осно-
ві доктрини взаємодії національних 
правових систем (що виникла ще в епо-
ху середньовіччя і набула статусу науко-
вої у другій половині ХХ ст.) [16, 
с. 128–133]. Сутність доктрини полягає 
в тому, що жодна з правових систем не 
може претендувати на роль універсаль-
ного регулятора всіх суспільних від-
носин у межах світового соціального 
простору. Істотно, що в умовах глобалі-
зації та юридичної експансії актуаль-
ність доктрини зростає у зв’язку з по-
требою об’єктивного аналізу умов та 
перспектив розвитку тих правових сис-
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тем, унікальність і об’єктивність існу-
вання яких на правовій карті світу необ-
хідно ще доводити.

У юридичній літературі висловлю-
ються різні думки щодо перспектив 
змін або цілеспрямованого перетворен-
ня множинності правових систем, форм 
їх взаємодії в умовах глобалізації. Так, 
російський науковець Є. В. Скурко вка-
зує три форми такої взаємодії: конвер-
генція, асиміляція та інтеграція [17]. 
Професор Ю. Н. Оборотов пише про 
акультурацію в контексті запозичення 
в правових системах і кваліфікує цей 
процес як явище глобальної трансфор-
мації правової системи при контакті 
з іншою. При цьому науковець виділяє 
три ступені юридичної акультурації, що 
здійснюється шляхом асиміляції, реін-
терпретації, рецепції [18, с. 367, 370–
381]. Про чотири концептуальних варі-
анти теорії прикріплення пише радян-
ський дослідник міжнародного права 
А. А. Рубанов [16, с. 133]. Російський 
історик права В. Г. Графський на основі 
всебічного аналізу фундаментальної 
праці канадського дослідника П. Глена 
«Правові традиції світу» пише про мож-
ливість трьох перспективних напрямів 
перетворення правових систем [19]. 
Концепція В. Г. Графського, на нашу 
думку, заслуговує на увагу і перш за все 
тому, що визначення можливих пер-
спективних напрямів перетворення пра-
вових систем науковець кореспондує 
з більш широкою проблемою помірко-
ваного і неупередженого наукового ана-
лізу необхідності збереження різнома-
ніття правових традицій.

Один із перспективних напрямів 
В. Г. Графський вбачає у гармонізації 
різних правових систем з метою закріп-

лення домінантної ролі однієї з утвер-
джених вже правових традицій, напри-
клад кодифікованого права. Проте вче-
ний застерігає, що всі зусилля в цьому 
напрямі неминуче і постійно спричи-
нюватимуть різні конфліктні ситуації, 
поєднані з прагненням зберегти індиві-
дуальні особливості в правовому розви-
тку.

Інший перспективний напрям, на 
думку вченого, полягає у збереженні 
множинності правових традицій. Мно-
жинність для науковця є більш прийнят-
ною, оскільки гарантує гнучкість для 
вже існуючих традицій і навіть може 
сприйматися як гарантія їх життєздат-
ності.

Гіпотетично В. Г. Графський пише 
і про можливість третього перспектив-
ного напряму гармонізації множинності 
правових традицій – інтегральної – і під-
креслює, що її сутність виражається не 
в тому, що сьогодні і назавтра здійснить-
ся синтез кількох традицій в одну, а в 
тому, що лише сформується нове уявлен-
ня про відносність правового різноманіт-
тя, яка не роз’єднує, а, навпаки, має всі 
шанси для сприяння ефективній взаємо-
дії правових систем світу. На рівні теорії 
мова йде про формування нового погля-
ду на природу та історію права як інсти-
туту набагато складнішого, ніж вважа-
лося раніше. На переконання В. Г. Граф-
ського: «Право повинно сприйматися, 
по-перше, у бінарному своєму існуванні 
протягом всього історичного розвитку – 
як звичаєве і писане право. По-друге, 
воно має досліджуватися у комплексній 
взаємодії з мораллю, релігією, політи-
кою…» [19, c. 2].

Істотно, що усі вищеназвані варіанти 
теоретичного аналізу форм взаємодії 
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і перетворення національних правових 
систем в умовах глобалізації мають пер-
спективу уже б тому, що кожний із них, 
по-перше, певною мірою звернений до 
проблеми культурної унікальності кож-
ної окремої національної правової сис-
теми, по-друге, загострює увагу до над-
то активної ідеології юридичної екс-
пансії правлячих кіл, впливової еліти 
і бюрократії високорозвинених країн, 
по-третє, дає надію на те, що в най-
ближчій перспективі і вчені, і практики 
зрозуміють, що ідеологія експансіоніз-
му – це шлях до конфліктів, протисто-
янь з непередбачуваними наслідками, 
отже, вона не повинна і не може мати 
перспектив на практиці. Розумніше 
було б у практичній площині не пере-
шкоджати прагненню кожного окремо-
го народу (нації) до збереження свого 
унікального правового досвіду і право-
вих традицій. Відмовитися від практики 
тиску сильніших у фінансово-економіч-
ному, військовому і т. ін. розумінні сус-
пільств і держав, наддержавних і над-
національних утворень на більш слабкі 
країни, фактично примушуючи їх 
трансформувати свої правові системи 
часто на шкоду власним інтересам. До-
цільніше зосередити увагу на питанні 
інтеграції національних законодавств 
і правових інститутів у справі вирішен-
ня планетарних проблем, що виникли 
з посиленням процесів глобалізації.

У зв’язку із вищезазначеним, уявля-
ється методологічно важливим врахо-
вувати ту обставину, що деякі з форм 
взаємодії правових систем, а саме, юри-
дична асиміляція або акультурація, 
здійснюються виключно шляхом асимі-
ляції і спрямовані на формування пра-
вового простору і міжнародного право-

вого порядку, який і надалі зберігав би 
незмінною  авторитарну  модель 
взаємозв’язків.

Так, нескладно помітити, що в умо-
вах юридичної асиміляції нормативна, 
інституційна, функціональна компонен-
ти правової системи підлягають змінам 
згідно з волею асиміляційного суб’єкта 
і що особливо бентежить та може роз-
глядатися як пряма загроза ідентичнос-
ті: «у взаємодії компонентів, пов’язаних 
із функціонуванням суспільної право-
свідомості в системі, що підлягає аси-
міляції від імені владних (державних) 
органів і установ, або з їхньої мовчазної 
згоди, прямо або опосередковано про-
водиться пропагандистська робота чи 
правове виховання, крізь призму право-
вих та соціокультурних цінностей 
суб’єкта, що здійснює асиміляцію» [17, 
с. 70].

Яку альтернативу асиміляції може 
запропонувати сучасна наука в умовах 
глобалізованого суспільства?

На наш погляд, на теоретичному рів-
ні відповідь уже давно знайдена дослід-
никами міжнародного права. З ураху-
ванням поглиблення і розширення сфе-
ри взаємодії національних держав та їх 
правових систем на сучасному етапі 
розвитку цивілізації в умовах глобалі-
зації і виходячи із факту невідчужува-
ності суверенітету, міжнародне право 
закріпило пріоритет за державою «ви-
значати свою правову систему» [20, 
с. 29]. Головне полягає в тому, щоб кра-
їна (держава), право якої базується на 
цінностях певної цивілізації, правильно 
могла визначати рівень визнання, меж 
рецепції законів та інших нормативно-
правових актів, що практикуються і до-
тримуються міжнародними спільнота-
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ми, які володіють іншими цінностями, 
мають свою історію та власні правові 
традиції.

Водночас слід визнати, що теорія не 
завжди узгоджується з дійсністю, особ-
ливо коли мова йде про слабкі держа-
ви, що опинилися у системі координат 
юридичної експансії. У цьому разі, 
в методологічному плані вирішення 
проблеми ідентичності кожної окремої 
національної правової системи (особ-
ливо це стосується тих, об’єктивність, 
самобутність та унікальність яких по-
винна бути доведена) має засновуватися 
не на ідеологічних концептах, що прямо 
співвідносяться з тією чи іншою гео-
політичною доктриною, а на основі ідеї 
збереження власної правової ідентич-
ності та положення, що істинний сенс 
існування правових сімей полягає 
в тому, що вони є юридичним виразом 
культурного кола (за термінологією 
К. Цвайгерта), до якого тяжіє окрема 
національна правова система. Саме та-
кий підхід до вирішення проблеми іден-
тичності, на нашу думку, дозволить за-
безпечити розумне поєднання націо-
нальних і глобальних інтересів, зберег-
ти унікальність і своєрідність, визнати 
неможливими повну уніфікацію та ні-
велювання відмінностей у праві.

Не меншої уваги заслуговують до-
сягнення у порівняльному правознав-
стві. Зокрема, на наш погляд, слід ре-
тельніше зосередити увагу на теорії 
відмінностей, згідно з якою, як справед-
ливо наголошує О. Кресін, з посилан-
ням на американського науковця Р. Хай-
ленда: «…кожній правовій системі при-
таманні власне бачення справедливості, 
концепція права та його місце в житті 
людини» а «…відмінності є такою 

ж цінністю, як і подібності…» [10, 
с. 31].

Істотно, що основні положення тео-
рії відмінностей кореспондуються з ви-
сновками історії права про особливості 
еволюції та розвитку національних пра-
вових систем у рамках західної чи схід-
ної моделей соціонормативної регуля-
ції, що є основою для узагальнення 
об’єктивних підстав правового різно-
маніття, розуміння різноджерельності 
права як ядра правової системи. У цьо-
му разі важливим є усвідомлення мето-
дологічної ролі правових традицій 
у формуванні правового стилю як кри-
терію типології правових систем [21] та 
поглиблене вивчення фундаментальних 
економічних, політичних, філософ-
ських і соціологічних ідей, на яких за-
сновані відмінності у становленні, 
функціонуванні та розвитку правових 
систем [10, с. 198]. Відповідно, типоло-
гійна ідентифікація національних пра-
вових систем в умовах політико-право-
вої глобалізації має засновуватися не на 
юридичних характеристиках правових 
систем, а на уявленні про світовий пра-
вовий простір як комплекс правових 
традицій [15, c. 25].

Дослідження проблеми ідентичності 
національних правових систем у рамках 
теорії відмінностей вимагає ретельного 
опрацювання ключових категорій, які 
б змістовно відображали сучасний рі-
вень теоретичних узагальнень про ме-
ханізм становлення та розвитку право-
вих систем. У літературі є окремі небез-
успішні спроби (Н. М. Оніщенко) за-
дати стратегію дослідження цього пи-
тання через ретельне вивчення механіз-
му взаємодії національних правових 
систем, який визначається як сукупність 
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правових засобів та процедур, що 
сприя ють узгодженню дій міждержав-
них та національних правових систем 
з метою їх гармонізації та досягнення 
належного правового порядку [22].

Насамкінець зазначимо, що кожна 
національна правова система – це уні-
кальний культурно-історичний фено-
мен, становлення, формування, функціо-
нування і розвиток якого відбуваються 
в конкретно-історичному, культурному 
і політичному контексті. Збереження 
цієї унікальності – це необхідна умова 

«екології існування сучасної цивіліза-
ції» [23, c. 127].

У цьому разі домінантою в дослі-
дженні ідентичності національних пра-
вових систем повинно бути виявлення 
усталених духовно-моральнісних основ 
національного права в координатах ме-
тодологічних схем, де право має роз-
глядатися як одна із базових, поряд із 
мораллю і звичаями, регулятивних 
форм культури. Остання завжди була і є 
екологічною нішею формування право-
вих систем.
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Мурашин А. Проблема идентичности национальных правовых систем в услови-
ях глобализации: теоретико-методологический аспект

В статье анализируется существенный фактор мирового развития – взаимодействие 
национальных правовых систем в условиях глобализации, их диалог на основе сохранения 
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This article analyzes a signifi cant factor in world development – the interaction of national 
legal systems in the context of globalization, their dialogue on the basis of preserving the legal 
identity and raises the question of the relevance of impersonal, scientifi c approach to the study 
of the affected issues in the article.
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Самостійне значення права і його
принципову незалежність від інших елементів

суспільного життя найбільше покликана
відстоювати юридична наука.

Б. Кістяківський

У статті аналізуються актуальні питання щодо явища доктрини у правовій науці. Автор 
розкриває значення і смисл цього поняття, що використовується у правовій науці та прак-
тиці. Розглянуто співвідношення доктрини з аналогічними за назвою державними юри-
дичними актами, її місце і роль у правовій науці. Дано аналіз доктрини і концепції, їх 
відмінність і спільні риси.

Ключові слова: науково-правова доктрина, доктрина/акт, наукова концепція, акт/кон-
цепція, доктринальне право, доктринальне тлумачення.

Є. ЄВГРАФОВА,
суддя Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ,
кандидат юридичних наук

УДК 340.12

Доктрина у правовій науці 
і юридичній практиці

Правова наука є одним із важливих 
соціальних інститутів, якому належить 
значна роль у життєдіяльності суспіль-
ства і держави, зокрема, у державотво-
ренні, удосконаленні сучасної системи 
національного законодавства, право-
застосовній діяльності, формуванні 
правової культури громадян тощо. На-
уково обґрунтовані висновки і пропо-

зиції мають становити основу в розроб-
ці загальнодержавних доктрин, концеп-
цій і програм соціально-економічного 
розвитку України. Незважаючи на чис-
ленну літературу з проблем правової 
науки, її методології, реалізації резуль-
татів дослідження у практиці державо-
творення і правової системи, все ж за-
лишаються питання, які потребують 
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з’ясування. Одне з таких питань стосу-
ється визначення природи, місця і ролі 
у правовій науці такого явища, як док-
трина. З цього приводу в правознавстві 
регулярно відбуваються гострі дискусії, 
здавалося б, із цілком визначених проб-
лем, які без будь-яких наукових аргумен-
тів називають доктриною. Для вирі-
шення цього питання пропонується 
створити відповідний понятійний апа-
рат, що розуміється під юридичною 
доктриною [1, с. 215]. Утім незрозумі-
ло, про який «понятійний апарат» 
йдеться у даному разі, зважаючи, що 
такий апарат, у тому числі методологія, 
поняття, теоретичні конструкції і т. ін. 
давно розроблений філософською і пра-
вовою наукою. Інша річ, що він потре-
бує удосконалення, але і в сучасному 
стані його можна використовувати в до-
слідженні даної теми.
Використання терміна «доктрина». 

Почнемо з того, що у правознавстві тер-
мін «доктрина» найчастіше застосову-
ється у зв’язку з тлумаченням правових 
норм, позначенням джерела права і са-
мого права, основоположних учень про 
право і державу, скажімо, доктрина вер-
ховенства права, доктрина правової дер-
жави, доктрина поділу державної влади 
тощо. Головним чином саме цими об-
ставинами зумовлено вживання в теорії 
права і держави відповідної терміноло-
гії: доктрина і похідних від неї понять – 
доктринальне тлумачення, доктри-
нальне право, доктринальна концепція. 
Крім того, варто зазначити, що термі-
ном «доктрина» називають й окремі 
юридичні акти органів державної влади 
(президента, парламенту, уряду країни), 
якими визначаються напрями здійснен-
ня державної політики в певній сфері 

життєдіяльності суспільства (соціаль-
но-економічній, національної безпеки, 
оборони, охорони здоров’я, науки 
й освіти, міжнародних відносин).

Оскільки у даному контексті катего-
рія «доктрина» є ключовою, то насам-
перед необхідно з’ясувати питання 
щодо її поняття, місця у правовій науці 
та використання в юридичній практиці. 
Певна, хоча й обмежена інформація про 
це міститься в довідковій літературі. 
Доктрина (лат. doctrina) за змістом озна-
чає вчення, зокрема, наукове, філософ-
ське, політичне, військове тощо; це те-
орія, система поглядів, теза, принципи, 
світогляд [див.: 2, с. 581; 3, с. 183; 4, 
с. 751; 5, с. 253]. Проте далеко не всі по-
гляди і теорії відповідають тому, що має 
розумітися під доктриною. Тому не див-
но, що ця категорія часто використову-
ється для позначення авторської точки 
зору з певного питання теорії права 
і держави (наприклад, доктрини: «ши-
рокого» поняття права; правових пози-
цій конституційного правосуддя; ясно-
сті норм закону; державного устрою і 
т. ін.). Проте доктрина, на нашу думку, 
є набагато складнішим явищем у право-
вій науці, ніж та чи інша авторська по-
зиція з питань права і держави.
Поняття доктрини. Теоретичні ас-

пекти цієї теми розглянуті в дисертацій-
ному дослідження І. Семеніхіна, в яко-
му, зокрема, «правова доктрина» визна-
чається як «зумовлена характером по-
літико-правової культури суспільства 
система ідей та наукових поглядів на 
право, актуальні напрямки розвитку 
правової системи, що визнаються юри-
дичною спільнотою (курсив мій. – 
Є. Є.) і є концептуальним підґрунтям 
нормотворчої, правозастосовної і пра-
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вотлумачної діяльності» [6, с. 3]. Част-
ково погоджуючись із наведеним визна-
ченням «правової доктрини», разом 
з тим окремі його положення виклика-
ють сумніви і потребують уточнення. 
По-перше, у загальному розумінні цього 
поняття більш точним, на нашу думку, 
є термін «науково-правова доктрина», 
оскільки дає змогу чіткіше вирізнити її 
з-поміж державних актів-доктрин (на-
приклад «Воєнна доктрина України»), 
про що буде сказано далі. По-друге, на-
уково-правова доктрина необов’язково 
зумовлена «характером політико-право-
вої культури суспільства», а є автоном-
ним, самодостатнім явищем, дія і вплив 
якого не обмежені часом і кордонами 
національних держав. Такими є існуючі 
з давніх часів доктрини природного пра-
ва, народного суверенітету, суспільного 
договору, теологічні вчення про державу 
і право. По-третє, необов’язково науково-
правова доктрина має бути визнана 
«юридичною спільнотою», адже, як свід-
чить історія юридичної науки, така 
спільнота не завжди займала об’єктивні 
позиції з питань права і держави. До 
того ж не зовсім зрозуміло, що являє 
собою така «юридична спільнота» – 
є це наукова юридична громадськість 
чи об’єднання всіх юридичних органі-
зацій: учених, адвокатів, працівників 
правоохоронних органів тощо? Питан-
ня, як бачимо, залишається відкритим. 
У зв’язку з цим нагадаємо про факти, 
що відносно нещодавно мали місце 
у правовому житті країни, серед яких 
особливе значення мала підтримка юри-
дичною спільнотою доктрини права, 
сформульованої (і нав’язаної) у 1938 р. 
на першій Всесоюзній нараді з питань 
науки права і держави А. Вишинським. 

Пізніше така підтримка справедливо 
була названа «офіційним гріхопадін-
ням» [7, с. 15]. Аналогічної оцінки, на 
наш погляд, заслуговує визнання юри-
дичною спільнотою доктрини так зва-
ного «колгоспного права».

Крім того, як відомо, є науково-пра-
вові доктрини, які даною спільнотою не 
визнавалися або мали окремих при-
хильників. Адже не можна стверджува-
ти, що доктрина природного права, 
маючи значну популярність у суспіль-
стві, особливо серед громадян, є загаль-
новизнаною юридичним середовищем. 
Також не має підтримки більшості 
в спільноті і лібертарно-юридична док-
трина права [див.: 8; 9, с. 136–188], тим 
не менше вона існує, привертає увагу 
значного кола юристів, філософів, по-
літологів [10, с. 88].

Поява в науці нової доктрини почи-
нається з висування оригінальних ідей 
щодо розв’язання певних проблем пра-
ва і держави, навколо яких відбувається 
процес формування відповідної теорії 
або вчення. У даному контексті яскра-
вим прикладом є розроблена в 60–70-х 
роках минулого століття проф. В. Гор-
шеньовим науково-правова доктрина 
«широкого» розуміння юридичного про-
цесу, яка спочатку була піддана гострій 
критиці і не була сприйнята більшістю 
юридичної спільноти. Але з часом ідеї 
цієї доктрини поступово набирали біль-
шості, а сьогодні є загальновизнаною 
теорією процесуального права, науко-
вим фактом. Таке становлення науково-
правової доктрини є підтвердженням 
того, що «істина буває іноді на боці 
меншості, коли тисячі в омані» [11, 
с. 106]. Слушна думка, але подібне має 
місце і в сучасній правовій науці.
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Доктрина і правова наука. Категорію 
«доктрина» здебільшого розглядають як 
тотожну поняттю науки (доктриналь-
не/наукове тлумачення, доктринальне/
наукове право або право науки), що, на 
нашу думку, є цілком правильним. По 
суті такої позиції дотримується А. А. Ва-
сильєв, визначаючи «правову доктри-
ну» як «сукупність знань, теорій, ідей, 
понять, суджень про право, правові яви-
ща [12, с. 10]. Разом з тим автор надто 
широко трактує наукову доктрину, 
охоплюючи її поняттям будь-які уяв-
лення про право і державу, що, на наш 
погляд, дещо девальвує значення цієї 
важливої категорії.

Доктриною називають також держав-
ні акти, в яких відображені і закріплені 
певні напрями розвитку (реформування) 
економічного, політичного, соціально-
культурного розвитку суспільства, ска-
жімо, доктрина інноваційного розвитку 
економіки, освіти, медицини, інформа-
ційного суспільства тощо.

Разом з тим, на відміну від наведе-
ного загального розуміння доктрини 
існують похідні від неї вирази типу: 
«доктринер», «доктринерський», «док-
тринерство», які нічого спільного не 
мають з наукою, а навпаки, є носіями 
зовсім протилежного їй за змістом не-
гативного спрямування. Зазвичай, ними 
називають тих, хто послідовно і педан-
тично захищає або дотримується заста-
рілого та відірваного від життя уявлен-
ня, схоластичних, догматичних та 
еклектичних поглядів на роль у суспіль-
стві держави і права. Але справжня на-
ука (доктрина) і доктринерство з його 
претензіями на науковість, що в дій-
сності є псевдонаукою, природно не-
сумісні між собою. Боротьба між ними 

завжди була непримиренною, а в окре-
мих історичних випадках – драматич-
ною, нерідко призводила навіть до тра-
гічних наслідків. Найбільше від цього 
потерпала наука, її представники, зо-
крема видатні вчені-фізики, генетики, 
біологи, філософи, представники куль-
тури, літератури. За часів тоталітарного 
режиму в соціалістичних країнах подіб-
не не оминуло і юридичну науку, вче-
них-юристів. У той період виключно 
доктрина марксизму і ленінізму (біль-
шовизму) офіційно визнавалась «єдино 
правильним науковим ученням про дер-
жаву і право». Будь-які альтернативні 
їм ідеї чи теорії щодо права і держави 
проголошувалися ворожими і антисоці-
альними, вважалися злочинами проти 
конституційного ладу країни. На пре-
великий жаль, так оцінювались теорії 
правової держави, природного права, 
поділу державної влади, наявність іде-
ологічного різноманіття в суспільстві 
тощо.

За такою доктриною юридична на-
ука, переповнена догматичними уявлен-
нями про державу і право, була надто 
не лише заідеологізованою, а що голов-
не – служила надійним знаряддям об-
ґрунтування і підтримки існуючої на 
той час системи адміністративно-ко-
мандного управління суспільством. 
Тому і зміни, що відбуваються сьогодні 
в юридичній науці, передусім є змінами 
в доктринах, у тому числі поверненням 
до попередніх здобутків вітчизняної 
і зарубіжної науки. Так, стосовно док-
трини марксизму щодо «базису і над-
будови» професор С. Алексєєв справед-
ливо стверджує, що «в тому вигляді, 
в якому вони були канонізовані марксиз-
мом-ленінізмом, потребують… ґрун-
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товної критичної перевірки, переосмис-
лення» [13, с. 573] (курсив мій. – Є. Є.). 
Варто зазначити, що цей процес пере-
осмислення догматичних ідей і теорій 
розпочався за різними напрямами право-
вої науки, зокрема, щодо сприйняття дер-
жави як самодостатньої соціально-право-
вої і політичної реальності, її функціо-
нування на засадах права, взаємозв’язків 
права і економіки та ін. [14, с. 49].

Аналіз лише зазначених аспектів 
свідчить, що за своєю сутністю катего-
рія доктрини збігається з поняттям на-
уки. Не випадково, що у правознавстві 
вони розуміються як синонімічні термі-
ни (наприклад, доктринальне/наукове 
тлумачення [див.: 15, с. 407, 408; 16, 
с. 61; 17, с. 287], доктринальний/науко-
вий висновок). Разом з тим насправді 
правова наука у структурному і функціо-
нальному відношенні є явищем значно 
складнішим, ніж доктрина. Наука за-
вжди перебуває в динаміці, безперервно 
здійснює притаманні їй функції пізнан-
ня закономірностей права і держави. До 
того ж юридична наука – це складна 
багатогалузева система фундамен-
тальних і прикладних знань, які прямо 
та опосередковано спрямовані на вирі-
шення практичних завдань у сферах 
державотворення, місцевого самовря-
дування, правової системи, міжнарод-
них відносин тощо.

Природа науково-правової доктрини 
полягає передусім у тому, що вона є ре-
зультатом пізнання, правової науки, її 
невід’ємною структурною частиною. 
За часом доктрині характерна більше 
статика ніж динамізм, є схильною до 
консерватизму, що властиве, напри-
клад, доктринам природного і позити-
вістського праворозуміння, народного 

суверенітету, демократичної держави 
і т. ін. У цьому сенсі науково-правові 
доктрини з проблем права (доктрина 
верховенства права) і держави (доктри-
на правової держави) включають уста-
лені наукові ідеї (пріоритет прав люди-
ни перед публічною владою), сформу-
льовані принципи (свободи, справедли-
вості, рівності всіх перед законом і су-
дом), а також поняття загальних катего-
рій (право, закон, держава, публічна 
влада).

Щодо місця і ролі науково-правової 
доктрини у правовій науці, то вона є ви-
значальним її центром, навколо якого 
формуються знання про право і держа-
ву, в тому числі як фундаментальні, так 
і прикладні. Науково-правова доктрина 
є цілісною, автономною і логічно по-
будованою системою основоположних 
ідей, сформованих в певну теорію, 
вчення про право і державу як у цілому 
так і з їх окремих аспектів (науково-пра-
вові доктрини прав людини, суверені-
тету держави і т. д.). Також важливою 
складовою доктрини є аргументація, 
доказовість її тверджень, що, власне, 
визначає її як науково-правову.
Державні акти/доктрини. Категорія 

«доктрина», як  уже  згадувалося , 
пов’язується з визначенням заходів впро-
вадження державної внутрішньої і зо-
внішньої політики. За назвою «доктри-
на» на офіційному (державному) рівні 
визначаються сфери суспільства, які по-
требують удосконалення або реформу-
вання, у зв’язку з чим встановлюються 
основні цілі, засади, завдання, етапи, 
строки, заходи, методи їх здійснення 
тощо. Акт загальнодержавного значення, 
яким оформляються такі доктрини, за-
тверджуються вищими органами дер-



ЄВГРАФОВА Є. Доктрина у правовій науці і юридичній практиці

57Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

жавної влади – президентом, парламен-
том, урядом країни. Так, перша «Воєнна 
доктрина України» була затверджена 
Постановою Верховної Ради України від 
19 жовтня 1993 р. № 3529-ХII, друга – 
Указом Президента України від 15 черв-
ня 2004 р. № 648/2004 [18].

Ця практика була продовжена схва-
ленням «Національної доктрини розви-
тку освіти», «Національної доктрини 
розвитку фізичної культури і спорту», 
«Доктрини інформаційної безпеки 
України», затвердженими відповідними 
указами глави держави в період з 2002 
по 2009 р. Для зручності в користуван-
ні такі державні документи пропонуємо 
умовно називати актами/доктринами, 
що, до речі, відповідає їх сприйняттю 
в суспільстві, громадянами, посадови-
ми і службовими особами.

За юридичною природою вказані 
акти/доктрини, на нашу думку, станов-
лять специфічний різновид нормативно-
правових документів, є обов’язковими 
до виконання на території держави [19, 
с. 77–84]. Разом з тим такі акти не 
є вченням чи теорією щодо практично-
го розв’язання певної проблеми права 
і держави, також вони не є засобом або 
формою пізнання правової та державної 
реальності, а спрямовані на вирішення 
у ній конкретних суспільно значущих 
актуальних завдань. Усі приписи (по-
ложення), що викладені в актах/доктри-
нах, закріплюють основні цілі, принци-
пи, завдання, етапи реалізації, строки 
проведення намічених заходів, очікува-
ні результати), є правовими імперати-
вами, обов’язковими до виконання, а не 
рекомендаціями чи пропозиціями.

Із наведеного зрозуміло, що компо-
зиційно, за формою викладення при-

писів і структурно акти/доктрини від-
різняються від науково-правової док-
трини, вони не є тотожними. Існує ста-
ла презумпція, що акти/доктрини мають 
належне наукове обґрунтування, тобто 
спираються на сучасні досягнення на-
укових досліджень у тій чи іншій дер-
жавно-правовій сфері (адміністратив-
ній, судовій, фінансово-банківській 
тощо), Але, як відомо, досягнення пра-
вової та інших наук, незважаючи на їх 
значення, не завжди сприймаються ком-
петентними органами влади, як це за-
пропоновано чи рекомендовано у науко-
во-правових висновках.

Державні акти/доктрини безпосе-
редньо спрямовані на вирішення кон-
кретних завдань, досягнення у визна-
чені строки намічених цілей. Напри-
клад, розд. ХVI Національної доктрини 
розвитку освіти в Україні названо: 
«Очікувані результати», у п. 42 якої 
зазначено, що її реалізація «забезпе-
чить перехід до нового типу гуманіс-
тично-інноваційної освіти, що сприя-
тиме істотному зростанню інтелекту-
ального, культурного, духовно-мораль-
ного потенціалу особистості та сус-
пільства. У результаті цього відбудуть-
ся потужні позитивні зміни у системі 
матеріального виробництва та духо-
вного відродження, структурі політич-
них відносин, побуті і культурі». Ми-
нуло більш як 10 років з часу схвален-
ня цієї Доктрини, а визначених у ній 
цілей так і не було досягнуто.
Державні концепції. По суті досить 

схожими з актами/доктринами є акти/
концепції, ухвалені президентом, парла-
ментом, урядом, окремими органами 
виконавчої влади, іншими державними 
установами та організаціями. Їх назва, 
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акти/концепції, також є умовною, а схо-
жість полягає у програмовій спрямова-
ності, цільовому і функціональному 
призначенні, структурі, змісті, а також 
обов’язковості виконання цих актів 
владними органами, їх посадовими осо-
бами. Витоки цієї схожості знаходяться 
в етимологічному походженні термінів 
«доктрина» і «концепція». Зокрема, 
остання (лат. – сonceptio) [див.: 2, с. 581; 
5, с. 365] означає «систему поглядів на 
те чи інше явище; світогляд. Разом 
з тим положення будь-якого акта/кон-
цепції, як і актів/доктрин, завжди ґрун-
туються на певній науковій доктрині. 
Тому логічним є твердження про науко-
ву обґрунтованість актів/концепцій, 
для розробки яких запрошуються авто-
ритетні вчені-юристи, а в разі необхід-
ності фахівці з інших галузей сучасної 
науки. Так, у підготовці концепції змін 
до чинної Конституції України в Кон-
ституційній Асамблеї1 беруть участь, 
крім юристів, також економісти, соціо-
логи, демографи, історики, політологи, 
інші фахівці. Це свідчить про надзви-
чайну важливість цього документа, по-
ложення якого мають відповідати істо-
ричним і національно-культурним тра-
диціям українського народу, враховува-
ти сучасні досягнення і досвід вітчиз-
няного і світового конституціоналізму.

У сучасний період розвитку Україн-
ської держави акти/концепції набули 
значної популярності, оскільки вважа-
ється, що перш ніж прийняти те чи інше 
рішення загальнодержавного, відомчо-
го чи місцевого значення, необхідно ви-
значити його концептуальні положення 
(ідеї, завдання, цілі, етапи здійснення, 

1 Утворена Указом Президента України від 
17.05.2012 р. № 328/2012. 

строки виконання, матеріально-фінан-
сове забезпечення), а також надати їм 
належного наукового обґрунтування. 
Тобто державні акти/концепції у такому 
сенсі майже нічим не відрізняються від 
актів/доктрин. Незважаючи на харак-
терні для них беззаперечні позитивні 
риси, їм притаманні ті самі недоліки: 
схематизм, зайва патетика, недостатня 
наукова і соціально-економічна обґрун-
тованість окремих їх компонентів. Ці 
недоліки разом з існуючими в суспіль-
стві несприятливими умовами (коруп-
ція, низька виконавча дисципліна і пра-
вова культура, кризові явища і т. ін.) 
призводять до неефективного їх вико-
нання, як, до речі, і державних актів/
доктрин, втрати ними авторитету в сус-
пільстві. Яскравим прикладом цього 
є державні акти/концепції судової ре-
форми, одна з яких – «Концепція вдо-
сконалення судівництва для утвер-
дження справедливого суду в Україні 
відповідно до європейських стандар-
тів» (курсив мій. – Є. Є.), затверджена 
Указом Президента України від 10 трав-
ня 2006 р. № 361/2006 [20]. Уже сама 
назва документа засвідчує, що не все 
в системі вітчизняного правосуддя є за-
довільним і відповідає міжнародно-пра-
вовим стандартам, тому реформування 
судової системи стало вкрай нагальним.

Як і в попередніх схвалених раніше 
офіційних документах, основним за-
вданням названої Концепції є «створен-
ня цілеспрямованої науково обґрунто-
ваної методологічної основи розвитку 
правосуддя в Україні на найближчі де-
сять років» (курсив мій. – Є. Є.). Але 
передбачених нею цілей так і не було 
досягнуто, поставлених завдань не ви-
рішено. Основна причина такого про-



ЄВГРАФОВА Є. Доктрина у правовій науці і юридичній практиці

59Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

ведення судової реформи, на наш по-
гляд, полягає у явній недосконалості 
правового механізму її впровадження, 
зокрема, якісного законодавчого забез-
печення, низької ефективності роботи 
координуючих органів, і що не менш 
важливо, відсутності громадського 
контролю за її проведенням. Наслідком 
цього і дещо спрощеного ставлення до 
судової реформи є те, що вкотре вона 
«спіткнулась» на обраному шляху.

Чи не тому деякі акти/концепції, як 
і акти/доктрини, неспроможні спряму-
вати вирішення хоча б найбільш важли-
вих для суспільства і громадян проблем, 
забезпечивши здійснення правосуддя 
дійсно незалежним, безстороннім 
і справедливим судом? У зв’язку з цим 
державні акти/доктрини і акти/концеп-
ції можуть перетворитися в доктринер-
ство, існує реальна загроза цього. До 
того ж не можна не враховувати і те, що 
юридична наука не знає, що таке без-
спірні питання, де на істину претенду-
ють, співіснуючі різні пропозиції, ідеї, 
теорії, в тому числі науково-правові 
доктрини і наукові концепції.

Щоразу, коли під час підготовки того 
чи іншого загальнодержавного рішення 
виникає нагальна потреба в залученні 
наукових розробок, постає досить не-
проста проблема вибору: оцінки їх з по-
зицій істинності, актуальності, перспек-
тивності, соціально-економічної корис-
ності, а також виявлення в них помил-
ковості, браку аргументованості тощо. 
Тобто йдеться про проведення справж-
ньої всебічної наукової (і не лише пра-
вової) експертизи того, що могло б ста-
ти основою акта/доктрини чи акта/кон-
цепції як дійсно наукового їх обґрунту-
вання. У даному контексті дещо нагадує 

тривалу дискусію навколо наукового 
обґрунтування основних положень кон-
цепцій Господарського і Цивільного 
кодексів України. В обох випадках були 
надані відповідні наукові аргументації, 
які свідчили про суттєві розбіжності 
в позиціях науковців. Концепції, як ві-
домо, виявились не стільки суперечли-
вими, скільки взаємовиключними. Про-
те, незважаючи на це, законодавець пі-
шов своїм шляхом, ухваливши у 2003 р. 
окремо і Цивільний, і Господарський 
кодекси, кожен з яких самодостатньо 
здійснює правове регулювання в межах 
свого предмета й у визначених проце-
суальних формах.
Наукова обґрунтованість держав-

них актів. Природно виникає запитання: 
як підготувати науково обґрунтований 
акт/концепцію чи акт/доктрину, коли пі-
знавальними засобами з’ясування тієї чи 
іншої проблеми держави і права вико-
ристовуються характеристики та оцін-
ки, які не відповідають її сутності. 
У цьому, як справедливо наголошує 
професор В. Баранов, криється одна 
з причин того, що «заклики до поглиб-
леної послідовної організації концеп-
туального знання повертаються свого 
роду заклинаннями, а методологічні 
рекомендації в переважній більшості 
випадків доведені до формулювання по-
бажань або намірів, втрачаючи голов-
не – дійсне обґрунтування можливості 
реалізації тієї чи іншої загальної або 
конкретної рекомендації» [див.: 21, с. 84; 
22, с. 28–31]. Тому не випадково, роз-
роблені з тієї самої проблеми акти/кон-
цепції чи акти/доктрини згодом виявля-
ються нереалістичними, що перешко-
джає їх впровадженню в суспільстві. 
Більшість із таких актів/доктрин і актів/
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концепцій не витримують перевірки ча-
сом, не забезпечені матеріально-фінан-
совими ресурсами і належною органі-
зацією їх виконання. У таких випадках 
до них або вносяться відповідні поправ-
ки, адаптуючи у такий спосіб вирішен-
ня намічених завдань до існуючих умов, 
або скасовуються і заміняються новими 
актами, як це неодноразово відбувалося 
з Воєнною доктриною України і кон-
цепціями судової реформи.

У співвідношенні актів/доктрин і ак-
тів/концепцій, з одного боку, доктрин/
науки і концепцій/науки – з другого, 
більш вагомими й авторитетними, на 
нашу думку, є останні, існування і дія 
яких не обмежена часом (як через сто-
ліття дійшли до нас наукові доктрини 
природного права, демократичної дер-
жави, громадянського суспільства та ін.). 
Їх основоположні ідеї та принципи со-
ціальної справедливості, рівності, на-
родовладдя та інші не втратили актуаль-
ності й сьогодні, зокрема у використанні 
державними установами, у процесі ре-
формування конституційного механізму 
парламентаризму, реального забезпечен-
ня здійснення народовладдя тощо.

У правозастосовній діяльності док-
трина/наука насамперед пов’язана з пра-
ворозумінням, досягненням адекватної 
інтерпретації положень закону чи іншо-
го нормативно-правового акта. Йдеться 
про досить складний професійно-інте-
лектуальний пізнавальний творчий про-
цес. У правознавстві такий процес, як 
зазначалось раніше, позначається термі-
ном «доктринальне (наукове) тлумачен-
ня», спрямованість якого полягає в нау-
ковому з’ясуванні дійсного смислу і ці-
лей правових норм, яке дається шляхом 
напруженого пошуку і всебічного науко-

вого аналізу положень закону. У цьому 
зв’язку привертає увагу слушна думка 
В. Сирих, що «основна особливість док-
тринального тлумачення полягає не 
в тому, що воно здійснюється особами, 
наділеними вченими ступенями і зван-
нями, а в тому, що містить найбільш 
глибокий і точний аналіз чинного зако-
нодавства, правильно розкриває і пояс-
нює сутність і зміст норм права» [23, 
с. 288] (курсив мій. – Є. Є.). У цьому 
зв’язку варто також зазначити, що док-
тринальне тлумачення одночасно є і про-
фесійним, лише з тією відмінністю, що 
здійснюється воно на більш високому 
рівні, із залученням наукових засобів, 
методів і сучасних досягнень науки.

Окремі вчені-юристи доктрину/науку 
вважають одним із джерел права, що не 
може не викликати заперечень. «Наука, – 
пишуть професор М. Придворов і Р. Пу-
зіков, – є безспірним джерелом права, 
поряд з іншими джерелами (курсив мій. – 
Є. Є.), є право науки або, інакше, право 
юристів, оскільки воно виникає з діяль-
ності юристів» [див.: 1, с. 215, 216; 12, 
с. 42–45]. На нашу думку, така позиція 
авторів не позбавлена очевидного пере-
більшення і просто романтизму щодо ролі 
правової науки. За їх логікою, усвідомлю-
ють вони це чи ні, але наука, юристи самі 
по собі є правом, а не його суб’єктами 
і користувачами. Без сумніву, правова на-
ука має певний вплив, який мав бути знач-
но більшим, на законотворення, виступає 
одним із факторів удосконалення держав-
ного механізму і правової системи. У цьо-
му сенсі наукова правова доктрина є дже-
релом законотворення.

Звичайно, розглянуті в цій статті пи-
тання далекі від завершення досліджен-
ня такої багатоаспектної теми, якою 
є науково-правова доктрина.
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Евграфова Е. Доктрина в правовой науке и юридической практике
В статье анализируются актуальные вопросы, относящиеся к явлению доктрины пра-

вовой науки. Автор раскрывает значение и смысл используемого понятия в правовой 
теории и практике. Рассматривает соотношение доктрины с аналогичными по названию 
государственными юридическими актами, ее место и роль в правовой науке. Приводится 
анализ доктрины и концепции, их различные и общие черты.

Ключевые слова: научно-правовая доктрина, доктрина/акт, научная концепция, акт/
концепция, доктринальное право, доктринальное толкование.

Yevgrafova Y. Doctrine in the Legal Science and Legal Practice
The article analyzes current issues related to the notion of the doctrine of the legal science. 

The author exposes the meaning and sense of the notion applied in the legal science and practice. 
Correlation of the doctrine with the state legal acts with similar titles, its place and role in the 
legal science are considered. The analysis of the doctrine and the concept, their difference and 
common features are provided.

Keywords: scientifi c and legal doctrine, doctrine/act, scientifi c concept, act/concept, doctrine 
law, doctrine iterpretation.
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У статті надано загальну характеристику контролю над державною владою як різно-
виду соціального контролю, складового елементу механізму соціального управління. 
Установлено, що особливістю контролю над державною владою, яка відрізняє його від 
інших видів соціального контролю, є його здійснення виключно у правовій формі. Визна-
чено ознаки контролю як форми юридичної діяльності.

Ключові слова: контроль, соціальний контроль, державний контроль, юридична ді-
яльність.

С. КОСІНОВ,
начальник Державної фінансової інспекції 
в Харківській області, кандидат юридичних 
наук, доцент

УДК 342.5

Контроль у державі як складова соціальної 
системи

Теорія демократії традиційно ста-
вить у центр уваги джерело влади, ви-
ходячи з того, що влада є демократич-
ною, якщо вона має своїм джерелом 
всезагальне волевиявлення [7, c. 159]. 
Утім одним із питань, спільних для всіх 
форм організації влади, для всіх тих, що 
існували у минулому та існують зараз, 
політичних систем, є питання про 
контроль над владою [7, c. 162].

Метою цієї статті є розкриття при-
роди контролю над державною владою 
як різновиду соціального контролю, 
елементу соціального управління. Для 

її досягнення необхідно проаналізувати 
наведені в юридичній науці підходи до 
характеристики контролю як форми ді-
яльності, визначити загальні риси со-
ціального контролю, простежити фор-
мування ідеї про необхідність зворот-
ного зв’язку між інституціями, уповно-
важеними на здійснення управліннями, 
і тими, над ким таке управління здій-
снюється, встановити риси контролю як 
форми юридичної діяльності.

Необхідною ознакою демократичної, 
правової держави стає функціонування 
демократичних інститутів та механіз-

© Косінов С., 2013
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мів, що забезпечують можливість гро-
мадян впливати на формування держав-
ної політики, контролювати її та зміню-
вати у разі необхідності [16, c. 11]. Так, 
зокрема, вибори є одним із найбільш 
важливих шляхів забезпечення того, 
щоб уряд залишався під контролем [2, 
c. 930]. «Дотримуючись прав людини, 
охороняючи їх незалежність, не втруча-
ючись у їх роботу, владні інституції ма-
ють забезпечити можливість впливу на 
суспільні справи, закликати народ вне-
сти свій внесок, свої голоси для здій-
снення влади, надати йому право конт-
ролю й нагляду» [1, c. 93].

Контроль є конститутивним елемен-
том управління, яке у свою чергу є ви-
щою формою свідомого регулювання 
процесів функціонування і розвитку 
будь-якої системи – біологічної, техніч-
ної чи соціальної [25, c. 6], забезпечує 
її збереження і розвиток, упорядкування 
структури, взаємодію системи з навко-
лишнім середовищем, а також досяг-
нення мети її подальшого розвитку [26, 
c. 3]. Контроль спрямовує процес управ-
ління за встановленими ідеальними мо-
делями, корегуючи поведінку підконт-
рольного об’єкта [9, c. 23].

Системи, яким притаманна струк-
турно-функціональна організація, що 
у свою чергу характеризується багато-
манітністю природи елементів і зв’язків, 
які визначають природу об’єкта, багато-
критеріальністю, функціональною 
і структурною варіаційністю та стійкіс-
тю, прийнято називати великими систе-
мами [32, c. 5]. За своїми ознаками сус-
пільство, що перебуває під управлінням 
держави, повністю відповідає названим 
вище умовам, а отже, на нього поширю-
ються правила взаємодії: середовище – 

об’єкт – система управління та конт-
ролю. Управління – це пульсуючий, 
взаємозворотний зв’язок, де суб’єкт 
і об’єкт управління в певному сенсі 
міняються місцями. Це не лінійний, 
а скоріше спиралеподібний, не безпе-
рервний, а скоріше дискретний, кванто-
вий процес [12, c. 25].

У процесі розвитку й ускладнення сус-
пільних відносин швидко розвивається 
і структура контролю, удосконалюється 
його механізм, зростає значення у функ-
ціонуванні всіх соціальних систем.

Отже, контроль слід розглядати як 
об’єктивне соціальне явище, яке сфор-
мувалося у процесі еволюції суспіль-
ства і яке є результатом його розвитку. 
Без застосування контролю суспільство 
тим більше не може обійтися на шляху 
свого подальшого розвитку, який по-
требує і може здійснюватися спира-
ючись на аналіз існуючого стану та ви-
користовуючи нові фактори розвитку 
від досягнутого [5, c. 15].

У словниках  та енциклопедіях 
контроль визначається, як правило, як 
перевірка того чи іншого об’єкта, пере-
вірка правильності тих чи інших дій 
у сфері виробництва та управління, на-
гляд з метою перевірки. Саме така ха-
рактеристика контролю покладена 
в основу окремих юридичних праць, 
вихідним для яких стає розуміння 
контролю як перевірки, а також спо-
стереження з метою перевірки для про-
тидії чомусь небажаному, виявлення, 
попередження та припинення проти-
правної поведінки [8, c. 8]. Сутність 
контролю виявляється в тому, що 
суб’єкт управління здійснює перевірку 
того, як керований об’єкт виконує його 
вимоги і приписи [6, c. 51].
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Утім такий підхід до розкриття сут-
ності контролю занадто звужує його 
значення. Природа контролю як багато-
аспектного явища робить його предме-
том дослідження багатьох суспільних 
наук: філософії, соціології, психології, 
юридичної науки. Останніми роками 
з’явилась значна кількість наукових 
праць, що торкаються різних аспектів 
теорії контролю. Вони дозволяють про-
стежити історію становлення й роз-
витку різних концепцій контролю та 
контрольної діяльності. Так, проблемам 
контролю у вітчизняній юридичній на-
уці були присвячені роботи О. Ф. Ан-
дрійко [4], В. М. Гаращука [8], І. К. За-
любовської [13], Д. В. Лученка [17], 
В. С. Шестака [31] та ін. При цьому 
контроль розглядається як: сфера ді-
яльності державного управління; окре-
ма стадія управлінського циклу; форма 
зворотного зв’язку; підсистема управ-
ління; наука, тобто система відповідних 
знань; самостійна функція в системі 
управління; діяльність з виконання при-
йнятих рішень тощо [22, c. 33].

Одним із фундаментальних дослі-
джень природи контрольної діяльності 
радянського періоду, до якого зверта-
ються і сучасні дослідники, є праця 
В. М. Горшеньова та І. Б. Шахова, які, 
зокрема, вказували, що під контролем 
розуміють сукупність процесів у соці-
альній системі (суспільстві, соціальній 
групі, організації тощо), за допомогою 
яких забезпечується дотримання певних 
«зразків» діяльності, а також дотриман-
ня обмежень у поведінці, порушення 
яких негативно відображається на 
функціонуванні системи. Прибічники 
іншого підходу пропонують під конт-
ролем розуміти механізм, за допомогою 

якого суспільство та його структурні 
частини (групи, організації) забезпечу-
ють дотримання певних обмежень, 
умов, порушення яких завдає шкоди 
функціонуванню соціальної системи. 
Відповідно до третього підходу, який 
умовно можна виділити, державний 
контроль являє собою вид соціального 
контролю – цілісної системи усіх соці-
альних регуляторів (державних і сус-
пільних інститутів, права, моралі, зви-
чаїв, традицій, установок) [9, c. 17–18].

У цілому, якщо узагальнити запро-
поновані в юридичній науці та в інших 
науках концепції контрольної діяльнос-
ті, можна умовно виділити три підходи 
до розкриття його природи:

1) контроль як органічна функція 
управління (у межах цього підходу 
можливим є розгляд контролю у широ-
кому значенні як системи перевірки від-
повідності процесу функціонування 
об’єкта прийнятим управлінським рі-
шенням, виявлення результатів впливу 
суб’єкта на об’єкт, допущених відхи-
лень від рішень, та у вузькому, спеціаль-
ному, коли контроль розглядається як 
складова частина тієї чи іншої сфери 
і включається у планування, аналіз та 
облік);

2) контроль як набір засобів регулю-
вання поведінки окремої особи або ор-
ганізації в цілому;

3) контроль як обмежувальна функ-
ція системи, що виконує завдання зво-
ротного зв’язку, забезпечує нагляд за 
станом системи в цілому. У третьому із 
названих підходів щодо встановлення 
суті контролю як важливої форми зво-
ротного зв’язку від об’єкта, що управ-
ляється, до суб’єкта, що ним управляє, 
яка забезпечує цілісність і високу ефек-
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тивність всезагальної системи управ-
ління [28, c. 3], найбільш повно виявля-
ється його значення у демократичній 
державі, адже саме «інституційний зво-
ротний зв’язок держави з громадською 
думкою забезпечує контроль суспіль-
ства над державним апаратом» [3, с. 51].

Отже, контроль як специфічна фор-
ма діяльності має складну структуру 
і знаходить вияв у різних аспектах, що 
й обумовлює різні характеристики його 
поняття [9, c. 18], а тому його дослі-
дження буде повним тільки за умови 
врахування при характеристиці природи 
контролю усіх наведених аспектів, 
пам’ятаючи при цьому, що межі конт-
ролю, його зміст, цілі та принципи за-
лежать від сутності суспільства, в якому 
такий контроль здійснюється [28, c. 3].

Специфіка контролю як юридичної 
форми діяльності має враховувати таку 
його особливість: контроль за держав-
ною владою є невід’ємною складовою 
соціального контролю, оскільки дер-
жавний контроль не може існувати поза 
соціумом, він ніби «вмонтований» 
у нього [6, c. 43]. Соціальний контроль, 
у свою чергу, виступає складовою більш 
широкого явища – соціального управ-
ління [6, c. 44]. Це зумовлює необхід-
ність звернення до розкриття природи 
державного контролю як складової ме-
ханізму соціального управління.

Державне управління, що є проявом, 
процесом реалізації державної влади 
[29, c. 8], як свідомий вплив державних 
інституцій на діяльність суспільства, 
його окремих груп, в якому реалізують-
ся суспільні потреби та інтереси, за-
гальнозначущі цілі і воля суспільства 
[14, c. 49], виступає складовою управ-
ління соціального. Під соціальним 

управлінням, у свою чергу, розуміється 
вплив на спільність людей з метою упо-
рядкування суспільства, його вдоскона-
лення і розвитку для досягнення по-
ставлених перед людьми завдань, це 
цілеспрямований і постійний процес 
впливу суб’єкта управління на об’єкт 
управління [24, c. 137]. Отже, слід ви-
ходити з того, що соціальний конт-
роль – це більш широке поняття, ніж 
державний контроль, вони співвідно-
сяться як частина і ціле [6, c. 42].

Соціальний контроль – механізм під-
тримки соціальної рівноваги, який за-
безпечує життєдіяльність сучасного 
суспільства й ефективність його соці-
ального управління [10, c. 221]. Соці-
альний контроль може розглядатися 
у широкому значенні як сукупність ме-
ханізмів у соціальній системі (суспіль-
стві, соціальній групі, організації тощо), 
за допомогою яких забезпечуються його 
самоорганізація й самозбереження шля-
хом установлення й підтримки певного 
нормативного порядку й використання 
відповідних зразків поведінки, якими 
можуть бути окремі цінності, правові 
й моральні норми, адміністративні роз-
порядження, звичаї, традиції та ін. 
У вузькому значенні під цим поняттям 
в основному розуміють сукупність за-
собів і методів впливу суспільства на 
небажані форми девіантної поведінки 
з метою їх усунення або скорочення, 
мінімізації [10, c. 221].

Соціальний контроль відіграє важ-
ливу роль у житті суспільства, оскільки 
жодне суспільство не може успішно 
функціонувати і розвиватися без систе-
ми соціального контролю. Звернемо 
увагу на такі моменти:

1. Соціальний контроль є складовою 
частиною більш загальної і різноманіт-
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ної системи соціального регулювання 
поведінки людей та суспільного життя. Її 
специфіка полягає в тому, що таке регу-
лювання має впорядкований, норматив-
ний і достатньо категоричний характер 
і забезпечується соціальними санкціями 
або загрозою їх застосування.

2. Соціальний контроль здійснюється 
і через соціалізацію особистості, тоб-
то внутрішній контроль, і через взаємо-
дію особистості з первинною соціальною 
групою, її культурою, тобто груповий 
контроль і через взаємодію особистості, 
соціальної групи з суспільством у цілому.

3. Не можна уявляти собі соціальний 
контроль однобічно – як сліпе і авто-
матичне підпорядкування особистості 
вимогам соціальних норм, коли особис-
тість виступає лише як об’єкт, а сус-
пільство як суб’єкт. У даному випадку 
має місце соціальна взаємодія, постійна 
і активна, за якої не тільки особистість 
відчуває вплив соціального контролю, 
а й соціальний контроль зазнає зворот-
ного впливу з боку особистості, що 
може призвести навіть до зміни його 
характеру.

4. Характер, зміст і спрямованість 
соціального контролю визначаються 
характером, природою, типом даної со-
ціальної системи. Цілком очевидно, що 
соціальний контроль у тоталітарному 
суспільстві і в демократичному суспіль-
стві буде принципово відрізнятися. Так 
само соціальний контроль у простих, 
примітивних, архаїчних суспільствах 
має зовсім інший (наприклад, нефор-
мальний) характер у порівнянні з соці-
альним контролем у складних сучасних 
індустріальних суспільствах (складна 
і розвинена система формалізованого 
контролю).

5. Основне призначення соціального 
контролю – підтримувати порядок і ста-
більність у суспільстві, а також забез-
печувати соціальне відтворення (наступ-
ність) у напрямі, що відповідає визна-
ченій конкретним суспільством стратегії 
розвитку. Завдяки механізму соціалізації, 
заохочення, відбору та контролю соці-
альна система зберігає рівновагу.

На певному етапі розвитку суспіль-
ства як одна з підсистем соціального 
управління виникає держава [21, c. 10]. 
У звичайних умовах суспільство керу-
ється традиціями, тут держава як сис-
тема управління взагалі не повинна 
втручатися. Коли ж керована система 
з певних причин починає поводити себе 
непередбачувано, то управління має пе-
редусім утримати систему в межах без-
печної для неї області параметрів. При 
неможливості використання відомих 
схем управління через зміну умов або 
виникнення нових цілей повинні кон-
струюватися нові варіанти дій, які опти-
мізуються з точки зору користі для сус-
пільства через систему зворотних 
зв’язків. Безконтрольність (відсутність 
зворотних зв’язків) сама по собі може 
бути причиною переродження і дегра-
дації будь-якої системи державного 
управління [18, c. 8].

У результаті історичного розвитку 
суспільства, розподілу суспільної праці, 
збільшення кількості членів суспільства 
та їх територіального розселення, а та-
кож ускладнення соціальної структури 
і суспільних зв’язків усередині громади 
почала формуватися та виділятися пев-
на група людей. Виникла потреба у своє-
рідному «суспільному координаторі», 
який би уособлював загальну волю і ви-
значав загальне благо [27, c. 13].
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Цікаво, що хоча ідея відповідальнос-
ті інститутів влади перед сувереном і ре-
альний контроль племені, роду, громади 
над тими, кому було довірене право ви-
рішувати суспільні питання, існувала 
вже у первісному суспільстві, уперше 
в досить розвиненому стані механізм 
соціально-класового контролю інститу-
тів влади постає, як це не парадоксально 
звучить, у теорії і практиці політичного 
панування рабовласників [20, c. 110]. 
У літературі навіть можна зустріти твер-
дження про те, що вперше термін «демо-
кратія» вжив відомий афінський стратег 
і правитель Перікл: «Ми називаємо себе 
демократією, оскільки наше управління 
перебуває в руках багатьох, а не кількох» 
[19, c. 435].

Отже, за своїм змістом контроль над 
державною владою являє собою різно-
вид соціального контролю і виступає 
складовим елементом механізму соці-
ального управління. Проте особливіс-
тю контролю над державною владою, 
що відрізняє його від інших видів со-
ціального контролю, є його здійснення 
виключно у правовій формі. Загально-
теоретична характеристика контролю 
передбачає розкриття його природи як 
правової форми діяльності, під якою 
розуміють однорідну за своїми зовніш-
німи ознаками діяльність суб’єктів 
контролю із здійснення їх функцій [23, 
c. 85].

Контроль ,  виступаючи  однією 
з форм юридичної діяльності, є склад-
ною, високоорганізованою та динаміч-
ною системою, органічно включеною 
в соціально-політичний і правовий ме-
ханізм суспільства [15, c. 7]. Як форма 
юридичної діяльності контроль харак-
теризується такими ознаками:

1) контроль є виключною компетен-
цією органів державної влади або спе-
ціально уповноважених ними суб’єктів, 
яким такі повноваження делеговані і ре-
зультат діяльності яких забезпечується 
державою [30, c. 13];

2) контроль є нормативно врегульо-
ваною і такою, що спрямована на досяг-
нення певного результату правового ха-
рактеру, діяльністю. Правові приписи 
встановлюють компетенцію суб’єктів та 
юридичний статус учасників того чи ін-
шого виду діяльності, межі їх повнова-
жень, перелік використовуваних засобів 
та прийомів, шляхи досягнення постав-
лених цілей, способи закріплення отри-
маних результатів; державний контроль 
завжди здійснюється на підставі норм 
права і в переважній більшості має юри-
дичні наслідки. Правова природа дер-
жавного контролю виявляється в тому, 
що органи державної влади, їх посадові 
особи при здійсненні контролю діють 
у межах, визначених правовими норма-
ми, на підставі норм права і у відповід-
ності з ними. Тому можна сказати: дер-
жавний контроль здійснюється у чітких 
правових межах, керується чинними 
нормами права і завжди викликає певні 
юридичні наслідки. Це свідчить про те, 
що в основі його виникнення і в процесі 
здійснення лежать правові засади. Крім 
того, суб’єкт юридичної діяльності, що 
наділений контрольними повноваження-
ми, утворюється і діє в установленому 
порядку [15, c. 53];

3) контроль є елементом механізму 
правового регулювання суспільних від-
носин, що спрямований на охорону різ-
номанітних соціальних благ, забезпе-
чення стабільності та захист суспільних 
відносин;
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4) контроль являє собою систему 
послідовно здійснюваних суб’єктами 
права у встановлених процесуальних 
формах дій; активну, динамічну сто-
рону контролю як юридичної діяль-
ності становлять правові дії та опера-
ції. Юридичні дії та операції можна 
співвіднести як ціле і частину: перші 
з них становлять ззовні виражені, со-
ціально-перетворюючі і такі, що тяг-
нуть за собою певні правові наслідки, 
акти суб’єктів, що служать фундамен-
том, підставою будь-якої юридичної 
діяльності, другі виступають як су-
купність взаємопов’язаних між собою 
дій, об’єднаних локальною метою 
і спрямованих на вирішення певного 
відокремленого в рамках юридичного 
процесу завдання. За способом вчи-
нення можна розрізняти реально-пе-
ретворюючі дії та операції, вчинені 
з метою уточнення певної обставини 
[6, c. 13];

5) об’єктом контролю як виду юри-
дичної діяльності є певні суспільні від-
носини, на які безпосередньо він спря-
мований;

6) контроль має функціональну 
спрямованість ,  яка  безпосеред -
ньо пов’язана із завданнями та цілями, 
що розв’язуються і стоять перед цим 
видом юридичної діяльності. У функці-
ях виражаються природа і зміст цього 
виду юридичної діяльності, його ознаки 
і форми; конструктивний характер, 
здатність скомпонувати всі елементи 
правової системи суспільства, забезпе-
чити реалізацію прав і обов’язків його 
суб’єктів і учасників, контроль (нагляд) 
за їх здійсненням з метою створення 
необхідних умов для задоволення сус-

пільних та особистих інтересів; конт-
роль, як і будь-який вид юридичної ді-
яльності, належить до багатофункціо-
нальних систем [11, c. 36];

6) контроль має вторинний щодо 
управління характер; держава завжди 
виконує функцію управління «загаль-
ними справами» суспільства, тому 
управління виступає її фундаменталь-
ною функцією; контроль відносно 
управління – функція похідна, допо-
міжна [31, c. 9], оскільки управління 
може  відбуватися  без  контролю , 
а контроль без управління втрачає 
об’єкт здійснення, а отже, є неможли-
вим; вторинний, похідний характер 
контролю пояснюється тим, що він 
здійснюється щодо діяльності, яка вже 
існує поза контролем і незалежно від 
нього [9, c. 54];

7) державний контроль має своє 
оформлення в офіційних документах, 
що містять визначення  характеру 
контролюючих дій, інформацію про 
стан справ і юридичні наслідки. За ре-
зультатами контрольних дій орган, що 
їх здійснює, приймає відповідне рішен-
ня. Це рішення може мати рекоменда-
ційний  чи  примусовий  характер . 
Контролюючий орган може вимагати 
привести відносини у відповідність із 
діючими нормами безпосередньо від 
самого суб’єкта, або ж направити ма-
теріали до органів, що уповноважені 
приймати рішення з таких питань. 
Якщо при правовій оцінці дій, що 
контролюються, виявиться неправо-
мірна поведінка суб’єкта контролю, то 
настає черга застосування правоохо-
ронних заходів [5, c. 16].
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Косинов С. Контроль в государстве как составляющая социальной системы
В статье дана общая характеристика контроля над государственной властью как раз-

новидности социального контроля, составляющего элемента механизма социального 
управления. Установлено, что особенностью контроля над государственной властью, 
отличающей его от других видов социального контроля, является его осуществление 
исключительно в правовой форме. Определены признаки контроля как формы юридичес-
кой деятельности.

Ключевые слова: контроль, социальный контроль, государственный контроль, юри-
дическая деятельность.

Kosinov S. Control of the state as a complex social system
The article provides a general description of the control of state power as a form of social 

control, a component of the social control mechanism. Specifi ed that the control of state power 
is implemented only in legal form. Its distinguish it from other forms of social control. The 
features of control as a legal activity are defi ned.

Keywords: control, social control, state control, legal action.
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Історіософія правового порядку – це спроба осягнути глибинні, універсальні процеси 
становлення правового впорядкування суспільної життєдіяльності. Різні епохи – космо-
діцея, теодіцея та антроподіцея правовопорядку знаменують собою поступ людської 
думки і суспільної практики. Цей підхід відкриває нові можливості осягнення правового 
розвитку України.

Ключові слова: право, правовий порядок, космодіцея правопорядку, теодіцея право-
порядку, антроподіцея правопорядку.
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Історіософія правового порядку: 
спроба загальноцивілізаційного дискурсу

Прагнення осягнути глибинні про-
цеси правового впорядкування суспіль-
ного життя сучасної України неминуче 
виводить на проблематику витоків віт-
чизняного правового порядку не тільки 
у власній правовій історії і культурі, а 
й у широкому контексті цивілізаційного 
розвитку людства. Правовий досвід 
українства, як і правовий спадок кож-
ного великого народу, є унікальним за 
історичною картиною його становлен-
ня, ціннісно-нормативними засадами та 
інституційними характеристиками, 
і ще – за своїми специфічними проява-

ми в умовах модернізаційних процесів 
вже у сучасному світі.

Багатоманіття сучасних історичних 
дискурсів і отриманих завдяки їм різно-
манітних пояснень історичних подій 
і процесів не тільки розвінчує концепт 
«єдиної історичної істини», а й піддає 
сумнівам саму можливість довершеної 
відповіді історичної науки на виклики 
нової доби. Історична юриспруденція пе-
реживає ті самі проблеми. Тому, як спра-
ведливо зазначає П. П. Музиченко, по-
становка та дослідження проблеми історії 
формування правопорядку і його апроба-

© Крижановський А., 2013
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ції юридичною практикою у контексті 
загальноеволюційного розвитку правової 
культури є новими і мають важливе тео-
ретичне і практичне значення. Очевидно, 
що без глибокої наукової розробки цієї 
проблеми і використання відповідних ви-
сновків у практиці утвердження пануван-
ня права і побудови правової держави, 
суспільство весь час буде наштовхуватись 
на перепони [1, с. 18]. Це й визначає необ-
хідність звернення правників до пізна-
вального потенціалу наукової дисциплі-
ни, яку одні називають філософією істо-
рії, а інші – історіософією [2].

Користуючись властивими історіо-
софії підходами до періодизації розви-
тку людства, у процесах становлення, 
утвердження та розвитку правового 
впорядкування суспільства також є під-
стави звернутися до епох, які можуть 
називатися космодіцея, теодіцея та ан-
троподіцея правового порядку.
Космодіцея правопорядку пов’язу-

ється з епохою Античності, класичними 
прикладами правового розвитку якої 
вважаються держави Давньої Греції 
і Давнього Риму, де були створені дієві 
для свого часу соціальні, політичні 
і правові механізми забезпечення право-
вого порядку у суспільному житті. То ж 
природно, що проблематика впорядку-
вання суспільного буття, у тому числі 
і правовими засобами, займає вельми 
важливе місце у працях давньогрецьких 
філософів і юристів Давнього Риму.

Перш за все слід відзначити невід-
диференційованість понять «правопо-
рядок» та «порядок» у давньогрецькій 
філософській думці. Термін «порядок», 
як один із найпоширеніших у лексиконі 
грецьких мислителів, екстраполювався 
на всі сфери людського життя, і упо-
дібнювався поняттями «впорядкова-

ність», «лад», «устрій», «ряд», «роз-
ряд», «благоустрій» тощо [3].

Аналіз давньогрецької міфології свід-
чить про надзвичайно багатий та різно-
манітний її правовий пласт, який не об-
межується хрестоматійно-школярськими 
(за сприйняттям) фігурами Феміди, Не-
месиди, Діке. Передусім вихідним 
заснов ком учень про порядок було по-
няття космосу, очевидно, уперше введе-
не Піфагором саме для характеристики 
впорядкованості Всесвіту. Космос в уяв-
ленні давньогрецьких мислителів (зо-
крема, Анаксагора та Анаксимандра) був 
гармонійним буттям, чинною складовою 
якого є земний правопорядок. І навпаки, 
міркування про світовий порядок, тобто 
взаємини космічних стихій, здійснюва-
лись по аналогії з правовими та мораль-
ними нормами у полісі. Природа та лю-
дина в досократичній філософії склада-
ли певну єдність [4].

Давньогрецькі мислителі були впев-
нені не тільки в тому, що світовий по-
рядок (гармонія) має вплив на правовий 
порядок, а й у зворотному впливові. По-
рушення законів, обрядів та традицій, на 
думку полісного суспільства, тягло за 
собою порушення світової гармонії, а це, 
у свою чергу – неминучу кару богів. Бо-
жий суд немовби мав дві площини: де-
формація власне нормативної тканини 
(«Правду замінить кулак», – лиховісно 
пророкував Гесіод у своїх «Працях та 
днях» [5, c.147]) і погіршення реального 
буття суспільства. Як зазначав В. Діль-
тей, прадавня віра в те, що правопорядок 
окремої держави встановлюється бога-
ми, трансформувалась у процесі розви-
тку грецької думки в уявлення про боже-
ственний світовий порядок, як причину, 
що породжує будь-який державний та 
правовий порядок [6, c. 354].



ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ НАУКИ

74 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

Відомо, що здобуток Античної епохи 
не обмежується лише вельми цінними 
для майбутньої історії людства міркуван-
нями мислителів, а й практичним втілен-
ням цих ідей у суспільне буття. Солон, 
який також є одним із сімох мудреців, 
вважав, що найбільшим злом для полісу 
є беззаконність та міжусобиці, а найви-
щим благом – порядок і закон. Для Со-
лона, який на відміну від теоретиків-фі-
лософів, був ще й політиком-практиком, 
є характерним пошук реальних земних 
гарантій правопорядку. Ними стали де-
мократичні інститути, започатковані Со-
лоном, та стабільність законів (як відо-
мо, Солон заповідав, щоб встановлені 
ним закони та інституції не змінювались 
принаймні протягом ста років). Давньо-
грецька суспільна думка виробила також 
усвідомлення про правосуддя як гаран-
тію правопорядку – і ширше, як гарантію 
процвітання суспільства.

Категорія правопорядку знайшла свій 
відбиток і в римській правовій думці. 
Саме в Римі відбулись, хоча й не оста-
точно, секуляризація цього поняття, його 
відокремлення від інших філософських 
категорій, пов’язаних із порядком. Ста-
родавнім римлянам, які певною мірою 
успадкували грецькі уявлення про кар-
тину світу, теж властивий погляд на 
Всесвіт («божественний космос») як на 
живий організм, у якому людині також 
відведене певне місце. Заслугою та но-
вацією римської юриспруденції у порів-
нянні з Грецією стало введення дихото-
мії публічного та приватного правопо-
рядків. Традиційно саме приватне право 
вважається головним надбанням Старо-
давнього Риму, але, якщо говорити про 
правопорядок, то не менш важливим є і 
публічно-правова сфера. У Римі саме 
громадянин був носієм публічно-право-

вого начала. Отже, основою міцності 
правопорядку виступала людина, а не 
якийсь механізм, що складається з тих 
чи інших елементів (податків, армії, 
в’язниць тощо). Римське поняття statum, 
яке можна співвіднести з правопоряд-
ком, виступало як сукупність громадян, 
що володіють у comitia curiata всією пов-
нотою imperium (вищої влади), що не 
відокремлюють свій особистий інтерес 
від загального, публічного інтересу. Га-
рантією та підґрунтям правопорядку 
були притаманні висока для свого часу 
правова культура, правова та політична 
активність римських громадян. Свобода 
у розумінні римлян була не тільки проти-
ставленням рабського стану, а й можли-
вістю брати участь у суспільних справах. 
Хрестоматійним фактом є обов’язок по-
внолітніх громадян напам’ять знати За-
кони ХІІ таблиць.

У сукупності ж Антична епоха в за-
родковому стані та найзагальнішому 
вигляді посіяла зерна, які у подальшому 
проросли і вкорінилися в уявленнях та 
інституціях західної цивілізації: впев-
неності у силі громадянського суспіль-
ства, визнанні громадянина автономним 
від влади суб’єктом права, необхіднос-
ті процедурних механізмів захисту прав 
особистості, політико-правової відпо-
відальності посадових осіб за результа-
ти своєї діяльності та ін. Ці надбання 
проросли вже у наступну епоху – Се-
редньовіччя, парадигма правового роз-
витку якого – теодіцея правопорядку.

Доба Середньовіччя характеризуєть-
ся тим, що вона змінила уявлення про 
правопорядок. Як зазначається, за доби 
Середньовіччя права було ні «багато», 
ні «мало», і воно не було відсталим та 
нерозвинутим. Права було рівно стіль-
ки, скільки було необхідно суспільству 
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тієї далекої доби, і в багатьох випадках 
замість нього діяли інші соціальні регу-
лятори, які в окремих випадках виявля-
лися навіть більш ефективними, ніж 
воля суспільства та влада суверена» [7, 
c. 242]. Серед таких регуляторів – пере-
дусім християнська релігія та її органі-
зовані інституції, які принаймні пре-
тендували на певну роль в упорядкуван-
ні суспільних відносин.

Середньовічний образ правопорядку 
формувався в рамках теологічного сві-
тогляду, станових обмежень та локалі-
зованої у межах громади (комуни, ма-
нора, монастиря) свідомості. Правопо-
рядок практично ще не став категорією 
юриспруденції, яка переживала своє 
друге народження, а, скоріше, був лише 
однією з граней соціальної картини сві-
ту. Характерною є термінологічна неви-
значеність цього поняття, воно постає 
як туманний, але привабливий образ 
належного способу життя, невіддільний 
від інших параметрів соціального буття, 
а саме морального стану, стану релігій-
ності суспільства. Медієвісти вважа-
ють, що, принаймні у ранньосередньо-
вічному суспільстві, так званому вар-
варському, немає права та моралі як 
різних засад і форм соціальної свідо-
мості та людської поведінки [8, c. 132–
133], вони сприймаються як повністю 
злиті, мононормативні.

Характерною рисою розуміння пра-
вопорядку було усвідомлення його ієрар-
хізації. Ієрархія пронизує всю свідомість 
середньовічної людини. Ієрархія при-
роди і суспільства створена й очолюєть-
ся Богом. За Фомою Аквінським, у кож-
ної живої істоти є своє місце в цій ієрар-
хії. Людина, яка має не тільки тіло, а й 
душу, займає в ній унікальне місце. Для 

всіх живих істот благом є самозбережен-
ня. Живі істоти для цього мають хто кіг-
ті, хто ікла чи роги або принаймні пруд-
кі ноги. Тільки людина народжується 
позбавленою такого роду властивостей. 
Натомість їй Богом даний розум, завдяки 
якому вона може забезпечити своє іс-
нування за допомогою рук. Але окремо 
взята людина знає про те, що їй необхід-
но для життя, тільки в найзагальнішому 
вигляді. Неможливо, щоб одна людина 
своїм розумом осягнула всі речі такого 
роду. Людям слід жити у спільноті, щоб 
кожен її член допомагав іншим у їх інте-
лектуальному поступі, співпрацював 
з іншими [9, c. 233–234].

Отже, за доби Середньовіччя не від-
булося науково-теоретичного прориву 
у розумінні поняття «правопорядок», 
але разом із тим воно набуло нових рис. 
Уявлення про правопорядок відобража-
ли становий поділ суспільства, у зв’язку 
з чим кожен стан або корпорація, а де-
коли й індивід вважався носієм свого 
власного правопорядку. Був розшире-
ний та уточнений понятійний ряд до-
тичних до правопорядку явищ: стабіль-
ність, ненасильство, гарантованість 
примусовою силою держави. Витоком 
правопорядку релігійно налаштована 
середньовічна людина вважала виключ-
но божественну волю, але його дотри-
мання та забезпечення залежали від 
зусиль людини та створених нею інсти-
туцій, зокрема держави.

Підвалини нового розуміння право-
вого порядку склалися в епоху антропо-
діцеї правопорядку. Прорив у розумінні 
правопорядку було здійснено англій-
ськими мислителями доби Великого бун-
ту середини XVII ст. Так, на відміну від 
теологічних побудов середньовічних 
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правників, для Гоббса закон – це штуч-
ний розум, а громадянський мир – це 
здоров’я Левіафана – всеохоплюючої 
суспільство держави [10, c. 6]. Констру-
ювання правопорядку для Гоббса було 
можливим лише на основі природних 
законів. Перший із них свідчить, що мир 
і співпраця є більш сприятливими для 
самозбереження, ніж насильство чи то-
тальна конкуренція. Тому слід шукати 
мир і слідувати йому. Необхідно поклас-
ти край загальній ворожнечі людини 
з людиною [10, c. 99]. А для цього по-
трібно укласти суспільний договір, який 
дозволить вийти з природного стану 
і послужить підставою для нової форми 
взаємного спілкування людей – держави.

Зважаючи на континуум європейської 
правової культури, можна простежити 
наступність ідей попереднього періоду. 
Зокрема, в арсеналі правової думки та 
гуманітарного знання в цілому зберіга-
ється ієрархізація соціальних та право-
вих явищ. Але суттєво змінюється осно-
ва ієрархії: в її центрі опиняється люди-
на. У цю епоху людина розглядається як 
сполучна ланка всієї світової ієрархії. 
У людині розміщена безмежна можли-
вість пізнання, що, на думку Мірандоли, 
ріднить її з Богом. Людина може бути 
творцем самої себе, на відміну від тва-
рин і навіть янголів, які є лише такими, 
якими їх створив Господь [11, c. 71].

Провісником нових тенденцій у ви-
світленні правового порядку за модер-
ної доби став Френсіс Бекон. Саме у Бе-
кона з’являється новий момент в усві-
домленні призначення права – щастя 
громадян. «Щастя», на відміну від 
«миру», головного лейтмотиву право-
вого дискурсу Середньовіччя, стало 
прапором нового мислення. Особливо 

чітко цей мотив простежується у пра-
цях Вольтера і знаходить своє норма-
тивно-юридичне оформлення у Декла-
рації незалежності США, написаної 
Т. Джефферсоном.

У рамках антроподіцеї правового по-
рядку виникає велика кількість концеп-
цій і моделей правового впорядкування 
модерного і постмодерністського сус-
пільства – юридично-позитивістська 
теорія правопорядку (Г. Ф. Шершене-
вич), психологічна (Л. Й. Петражиць-
кий), соціальна (Г. Д. Гурвич). М. М. Кор-
кунова можна назвати провісником ко-
мунікативної теорії права та правопо-
рядку. Він вважав право фактором, що 
встановлює координацію індивідів 
у суспільстві [12, c. 278]. С. А. Муром-
цев першим серед російських правників 
почав розвивати інтегративні підходи 
до розуміння права і правопорядку. Ця 
поліпарадигмальність студій правопо-
рядку з відчутним тяжінням до інтегра-
тивного його розуміння залишається 
вельми примітною тенденцією доктри-
нального проектування правового по-
рядку і в наш час.

Здійснений у рамках статті доволі 
фрагментарний екскурс, тим не менше, 
дає можливість виявити сталість і на-
ступність загальносвітового правового 
розвитку в історії становлення права 
і правового порядку. У подальшому іс-
торіософський зріз правового порядку 
в процесах існування людської цивіліза-
ції відкриває можливість з’ясувати ті 
характеристики генези правового по-
рядку України, які властиві загально-
людським тенденціям, а отже, спирати-
ся на них у творенні ґрунтовних основ 
правового впорядкування сучасного 
українського суспільства.
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Крижановский А. Историософия правового порядка: опыт общецивилизацион-
ного дискурса

Историософия правового порядка – это опыт освоения глубинных, универсальных 
процессов становления правового упорядочения общественной жизнедеятельности. 
Разные эпохи – космодицея, теодицея и антроподицея правопорядка знаменуют собой 
поступь человеческой мысли и общественной практики. Этот подход открывает новые 
возможности освоения правового развития Украины.

Ключевые слова: право, правовой порядок, космодицея правопорядка, теодицея право-
порядка, антроподицея правопорядка.

Kryzhanovskiy A. Historiosophy of Legal Order: Civilisational Discourse Ex perience
Histioriosophy of legal order is an experience of comprehending the deepest universal 

processes of social activity ordering. The different epochs such as kosmodicee, theodicee and 
anthropodicee refl ect the steps of human mind and social practice. This approach opens new 
possibilities in the legal development of Ukraine comprehending.

Keywords: law, legal order, kosmodicee of legal order, theodicee of legal order, anthropodicee 
of legal order.
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Стаття присвячена висвітленню спірних питань щодо витоків, досвіду утворення Ко-
зацької республіки в ході Національно-визвольної війни 1648–1654 рр., способів форму-
вання вищих органів державної влади, їх взаємовідносин та ступеня участі народу в їх 
формуванні, системи методів і способів здійснення державної влади на визволеній тери-
торії.

Ключові слова: Козацька республіка, Гетьманщина, Б. Хмельницький, вищі органи 
державної влади, Генеральна козацька рада, політична автономія, незалежна козацька 
держава, політична система, форма правління, державно-правовий режим, монархізм, 
авторитаризм.
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УДК 340.15 (477)

Про деякі спірні питання історії державотворення 
на Гетьманщині часів Б. Хмельницького

В історії вітчизняного державотво-
рення особливе місце займає досвід де-
мократичних перетворень у Козацькій 
державі, яка постала внаслідок Націо-
нальної революції 1648 р. Незважаючи 
на те, що історіографічна традиція ви-
вчення її історії налічує близько двох 
століть, витоки, досвід державотворен-
ня, способи формування вищих органів 
державної влади, їх взаємовідносини та 
ступінь участі народу в їх формуванні, 
система методів і способів здійснення 
державної влади залишають чимало 

спірних питань у їх висвітленні. Спро-
буємо в межах цієї статті визначити де-
які з них, запропонувати шляхи їх ви-
рішення.

Останнім часом завдяки провідним 
історикам Інституту історії України 
НАН України вперше ґрунтовно дослі-
джено історію Національно-визвольної 
революції 1648–1676 рр., політичну 
систему та інституціональну модель 
Української козацької держави, меха-
нізм і апарат управління, полково-со-
тенний устрій тощо [див.: 1; 2; 3; 4; 5]. 

© Єрмолаєв В., 2013
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Форми державного правління, політич-
ного режиму на Гетьманщині тією чи 
іншою мірою торкалися й інші сучасні 
вітчизняні історики, висновки яких теж 
збагатили історію вітчизняного держа-
вотворення. Завдяки їм, у науковий обіг 
було введено значний масив нових дже-
рел, подолано недоліки радянської ін-
терпретації Української національно-
визвольної революції й державотворен-
ня на Гетьманщині, відбулося значне 
прирощення наукових знань з її історії.

Проте, визнаючи безперечні досяг-
нення, у істориків і теоретиків держави 
і права викликає закономірне занепоко-
єння наявність у змістовних історичних 
працях подекуди спрощеного, а то й мо-
дернізованого уявлення про політичну 
систему Гетьманщини, особливостей 
і еволюції її політичного режиму, демо-
кратичних інститутів і традицій.

Так, В. А. Смолій і В. С. Степанков 
правомірно визначають, що національ-
на політична система постала не з улам-
ків польської і не на порожньому місці, 
а на основі традиції козацького само-
врядування й політичної культури укра-
їнського суспільства кінця XVI – пер-
шої половини XVII ст. [1, с. 20]. Однак 
слід зауважити, що традиції самовряду-
вання, політична культура суспільства 
мали більш глибокі коріння, зазнали 
впливу політичного життя у Речі Поспо-
литій. Саме їх враховували Б. Хмель-
ницький і козацька еліта, особливо на 
першому етапі Національної революції, 
розробляючи «програму-мінімум» 
і «програму-максимум» розпочатого 
державотворення.

Народоправні традиції, любов до 
свободи у південно-східних слов’ян ди-
вували ще візантійського історика Про-

копія Кесарійського, його грецького 
сучасника Маврикія Стратега [6, с. 297]. 
М. Грушевський писав, що анти збира-
лись на віча, на яких вирішувалися вся-
кі справи, що вимагали солідарної ді-
яльності племені чи групи родів, як 
спільна війна, організація воєнних сил, 
вибір спільного вождя з-поміж племін-
ної старшини [7, с. 371]. Роль віча як 
народоправного органу збереглась і в 
Київській Русі, а з розбудовою міських 
центрів, зміцненням автономії кня-
зівств, «удільно-вічової федерації» (за 
М. Костомаровим) державницька роль 
віч та боярських рад ще більше зросла. 
У Польщі у ХІІ–ХІІІ ст. теж існували 
віча, які у XIV ст. стали зватись спо-
чатку «генеральними вічами», а потім 
вальними (загальними) сеймами, які 
скликались королем і на які почали 
з’їжджатися шляхта, представники міст 
і капітулів. З удільних віч виросли 
й земські сейми, які започаткували 
представництво на вальних сеймах, 
унормоване королівським привілеєм 
1468 р. [8, с. 70, 71]. Це зумовило поділ 
сейму на дві палати – сенат і посольську 
палату. З віч виростали і загальнодер-
жавний сейм у Великому князівстві Ли-
товському, земські, а з 1565 р. і повітові 
сеймики, в яких брала участь литовська 
та руська шляхта. З утворенням Речі 
Посполитої центр ваги управління 
об’єднаною державою зосередився 
на сеймі, компетенція якого почала 
швидко зростати, а повноваження коро-
ля, обраного сеймом, – звужуватись, 
обмежуватися шляхетською демокра-
тією [див.: 9, с. 169, 170; 8, с. 106–124].

На Запорозькій Січі, а у реєстрових 
козаків – з кінця XVI – початку XVII ст. 
вищим органом козацького самовряду-
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вання стає загальна військова рада. Та 
слід зазначити, що в обороні своїх прав 
і всього українського народу реєстровці 
намагалися використати й парламент-
ські механізми Речі Посполитої. Так, 
під час безкоролів’я 1632 р. вони ви-
ступили з вимогою допустити їх до 
участі у виборах короля, в своїх петиці-
ях, посланих на елекційний сейм, на 
перше місце висували вимоги, щоб «на-
род наш руський користувався належни-
ми йому правами і привілеями», а право-
славне духовенство ніколи не зазнавало 
обмежень у відправленні своїх служб 
і не зазнавало утисків від уніатів [10, 
с. 338, 339]. Головними борцями за пра-
ва українського народу, на думку М. Гру-
шевського, виступали й українські посли 
в сеймі – представники шляхти волин-
ської, брацлавської, київської та інших 
земель [11, с. 117]. Але неодноразові 
спроби козацьких послів домогтись 
«охорони населення від польських па-
нів» наштовхувались на «глуху стіну» 
у Варшаві [12, с. 200, 201].

Слід погодитися з провідними до-
слідниками історії Української націо-
нальної  революції ,  і  документи 
Б. Хмельницького це підтверджують: 
навесні 1648 р. гетьман та його сорат-
ники ще не висували програму бороть-
би за державну незалежність [2, с. 240]. 
Брацлавський воєвода і єдиний право-
славний сенатор у польському сеймі 
А. Кисіль у листі до гнєзненського ар-
хієпископа 31 травня 1648 р. писав, що 
козаки, захопивши Київське, Брацлав-
ське та Чернігівське воєводства, хочуть 
розширити свої межі на Волинь, Поділля 
і Галичину, тобто Руське воєводство, а 
Б. Хмельницький «всюди розсилає по 
містах таємно свої листи, де тільки стає 

русі», козаки, повставши, хочуть уста-
новити «нове князівство, столицею яко-
го має бути Київ» [13, с. 192–197]. Шля-
хетська пародія на гетьманський універ-
сал від 10 квітня 1653 р. називає геть-
мана «великий князь руський», який 
може призвести до розпаду Речі Поспо-
литої [13, с. 256]. Ця ідея, мабуть, на-
родилася в колах козацької старшини, 
але в офіційних актах Б. Хмельницько-
го вона не фіксується – ні у Зборівсько-
му, ні в Білоцерківських трактатах, ні 
в переговорних листах із чужоземними 
володарями. Очевидно, від самого 
початку Визвольної війни така ідея роз-
глядалася в рамках автономії в Речі По-
сполитій із правовим статусом як у Ве-
ликого князівства Литовського в ній – 
з владою обраного князя, широким 
представництвом і привілеями шляхти.

Кордонами «князівства Руського» 
гетьману бачились всі землі, якими во-
лоділи колись «благочестиві князі київ-
ські» [14, с. 154]. Ця ж вимога форму-
лювалась ним і в «Наказі послам від 
Війська Запорозького» до польського 
короля. В ньому йдеться про відновлен-
ня козацьких прав і свобод, збільшення 
реєстру з 6 до 12 тис., повернення пра-
вославним захоплених уніатами церков, 
вигнання «аж по Віслу» урядовців – по-
ляків, поставлених тим же королем [14, 
с. 183, 184]. Загальна козацька рада 
10–12 червня 1648 р. прийняла пропо-
зицію А. Кисіля вступити у переговори 
з королем. Отже, колективна козацька 
воля пов’язувалася із сподіваннями на-
ціонально-територіальної автономії для 
України у складі Речі Посполитої, по-
ширення на козацтво прав і свобод 
польської шляхти. Такий правовий ста-
тус Козацької держави наблизили пере-
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моги козацьких військ. Б. Хмельниць-
кий ще підписує документи як «стар-
ший війська його королівської милості 
Запорозького».

У пунктах козацьких вимог від 24 
лютого 1649 р. гетьман пропонував, 
щоб київський воєвода був українцем, 
який «додержується грецького закону», 
щоб «ми, Русь, мали щонайменше трьох 
сенаторів», які б «захищали нашу віру 
і права руського народу» [15, с. 51, 52]. 
У вимогах до польського короля Яна 
Казимира на початку серпня 1649 р. 
йдеться про необхідність «видавати 
Русі привілеї, декрети, мандати без 
будь-якої затримки і зволікання, понад 
права, якими користується коронна 
шляхта», що «всі сеймові ухвали, що 
урізують права і вольності Війська За-
порозького як несправедливо видані, 
також повинні бути скасовані конститу-
цією» [15, с. 54–56]. Таким чином, авто-
номна козацька Україна мала бути за-
хищеною й інституціонально в держав-
ному механізмі Речі Посполитої, пред-
ставлена в її вищому законодавчому 
органі – сеймі.

Деякі історики вважають, що ідеї не-
залежної Гетьманщини або Великого 
князівства Руського лише визрівали се-
ред козацької еліти [див.: 16, с. 77; 17, 
с. 211]. Насправді гетьманський уряд 
Козацької держави, козаки і посполиті 
на місцях мало зважали на дозволи 
Варшави щодо розбудови власної дер-
жавності, поширення на всю звільнену 
територію її власної державної органі-
зації, козацького звичаєвого права та 
територіально-адміністративного 
устрою. Починаючи з 1648 р. відбува-
ється процес становлення національної 
політичної системи – складається дер-

жавний апарат, очолюваний гетьманом, 
Верховним органом влади, відповідно 
до козацького звичаєвого права, стає 
загальна (Генеральна) військова козаць-
ка рада. Ще в червні 1648 р. вона при-
йняла «Статті про устрій Війська Запо-
розького», які юридично закріплювали 
повноваження гетьмана на основі ко-
зацьких правних звичаїв, у тому числі 
його обрання та компетенцію. Повно-
важення публічної влади в новоутворе-
ній Українській державі перейшли до 
органів управління козацтвом. Система 
органів її публічної влади розбудовува-
лась під керівництвом Б. Хмельницько-
го як цілісна, ієрархічна, з досить чіт-
кою структурою і функціями. Ця систе-
ма мала три рівні: генеральний, полко-
вий і сотенний. Перший складали вищі 
органи державної влади та управління: 
вищі колегіальні органи – Генеральна 
рада, Старшинська рада, гетьман як гла-
ва держави і генеральний (гетьман-
ський) уряд. Другий – полкові козацькі 
ради, полковники, полкові уряди. Тре-
тій – сотенні козацькі ради, сотники, 
сотенні уряди. На місцях створюються 
полкові і сотенні органи влади, пере-
обираються органи міського самовряду-
вання, що продовжували функціонувати 
на основі Магдебурзького права. Відпо-
відно мало вибудовуватися й розгалу-
жена судова система державних судів: 
сотенних, полкових судів (колегій) і ге-
неральний суд; станових та спеціальних 
судів. Таким чином, джерела засвід-
чують наявність двох головних засад 
національної  державницької  ідеї 
Б. Хмельницького: як програми-міні-
мум – виборення козацького автономіз-
му в складі Речі Посполитої, як про-
грами-максимум – створення незалеж-
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ної козацької держави. Ідея автономізму 
володіла умами частини козацької еліти 
і шляхти, хто прагнув зрівнятись у пра-
вах із польською шляхтою, домогтися 
рівного з нею представництва у сеймі. 
Та основна маса козацтва і поспільства, 
хто найбільше страждав від польських 
магнатів і шляхти, не поділяли такої 
ідеї. Тому від самого початку Націо-
нальної революції річпосполитська по-
літична система зазнає руйнації, нато-
мість надзвичайно інтенсивно відбува-
ється формування української на осно-
ві традицій козацького самоврядування.

Провідні дослідники Інституту іс-
торії України НАН України відзнача-
ють, що у становленні й еволюції фор-
ми державного правління за Б.Хмель-
ницького відбувалися складні процеси. 
Від початку Національної революції 
козацьке самоврядування формувалося 
на основі республіканських засад, «ко-
лективна воля» Війська Запорозького 
завжди реалізовувалася через загальну 
(Генеральну) військову раду, ухвали 
яких були обов’язковими до виконання 
гетьманом, старшинами, козаками. Та 
вже «з 1650 р. гетьман виношує намір 
заснування власної династії, роблячи 
ставку на підтримку створюваного ним 
серед старшини клану». Після виборен-
ня козацькою Україною у червні 1652 р. 
незалежності «пришвидшується форму-
вання підвалин монархічної форми 
правління», «тим самим було покладено 
початок переростанню республікан-
ської форми державного правління 
у монархічну» [див.: 1, с. 44, 46, 47; 18, 
с. 78–92]. Лише смерть Хмельницького 
та державний переворот І. Виговського 
у жовтні 1657 р. «зруйнували крихку 
будівлю української монархії», що не 

мала «міцної політико-культурної орі-
єнтації на неї у середовищі старшини», 
і  розпочався  процес  відновлення 
респуб ліканської форми правління 
[див.: 19, с. 334; 1, с. 48]. Так не від-
булась «українська монархія», утвер-
дження у Козацькій державі «клану 
Хмельницького».

Не  менш  складним  питанням 
є з’ясування сутності політичного ре-
жиму Гетьманщини, оскільки за часів 
Б. Хмельницького він знаходився у про-
цесі становлення і постійно переживав 
трансформацію. Цей режим за часів 
великого гетьмана, вважають історики, 
«швидко еволюціонував від режиму 
партисипітарної демократії у бік авто-
ритаризму, що утверджувався у формі 
цезаризму, за якого при формальному 
збереженні республіканського устрою 
керівництво всіма провідними владни-
ми інституціями зосереджувалося в ру-
ках однієї особи...» [див.: 4, с. 13; 1, 
с. 28]. Такий авторитарний режим, як 
вважають дослідники, був притаманний 
і другій половині XVII ст. гетьманування 
Петра Дорошенка, Демка Ігнатовича, 
Івана Самойловича та Івана Мазепи.

Повернемося до форми правління 
Гетьманату часів Б. Хмельницького. По-
перше, не можна переносити на полі-
тичні реалії середини XVII ст. наші ни-
нішні уявлення про монархію і респуб-
ліку, протиставляти їх. Річ Посполита 
(від лат. – rеs риblіса) – шляхетська 
республіка із станово-представницькою 
монархією, автономія, в якій у формі 
Руського князівства чи Козацької рес-
публіки розглядалася на початку Націо-
нально-визвольної війни Б. Хмельниць-
ким і козацькою старшиною як можли-
ва  альтернатива  її  незалежності . 
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У Польщі сейм обирав короля і на се-
редину XVII ст. його влада була вкрай 
обмеженою шляхетською демократією 
[див.: 9, с. 169, 170; 8, с. 106–124]. Як 
уже говорилося, Б. Хмельницький праг-
нув і намагався використати сейм Речі 
Посполитої та його складові – сенат 
і короля, їх повноваження на користь 
України, її представництва в сеймі, по-
ширення на козацтво прав і свобод 
польської шляхти. Проте польські маг-
нати і шляхта не хотіли визнавати ново-
посталої Козацької держави, навіть за її 
автономним статусом. Тому посли геть-
мана, які неодноразово прибували на 
сейм до Варшави фактично до 1654 р., 
не мали успіху. Отже, протиставлення 
республіканської і монархічної форм 
правління, засади якої начеби заклада-
лись на Гетьманщині за гетьманату 
Б. Хмельницького, вважаємо некорек-
тним, позбавленим конкретно-історич-
ного підходу.

По-друге, на думку істориків, вже 
з початку 1649 р. «припиняється функ-
ціонування загальної військової ради, 
що замінюється старшинською...»: геть-
ман використовує титул, що засвідчував 
божественне походження його влади: 
«Богдан Хмельницький, Божию милос-
тью гетман с Войском Запорозким», 
волі якого тепер мала підлягати «колек-
тивна воля» козацької спільноти. Але 
ж така титулатура, що засвідчувала бо-
жественне походження влади, була 
звичною для Середніх віків і початку 
Нових часів у листуванні правителів 
європейських держав і акцентувала на 
легітимності влади господаря, її суве-
ренності. Так, вождь англійської рево-
люції О. Кромвель у листі до Б. Хмель-
ницького теж титулує його «Божьей 

милостью генералиссимус и стародав-
ней греческой религии и церкви, влас-
телин всех запорожских казаков...» [20, 
с. 212].

У середньовічній Європі суверенітет 
держави ототожнювався не з народом, 
а з особою законного (загальновизнано-
го) правителя, що й врахував гетьман 
у цитованому істориками листі до ро-
сійського Хотинського воєводи С. Вол-
ховського, для якого, зрозуміло, така 
титулатура була звичайною [21, с. 64].

По-третє, документи Б. Хмельниць-
кого справді підтверджують зменшення 
ролі генеральних рад на Гетьманщині 
у функціонуванні політичної системи, 
порушенні принципу виборності гене-
ральних старшин і полковників, які по-
чали призначатись гетьманом (у доку-
ментах гетьмана маємо лише відомості 
про призначення бужинського сотника 
Л. Сухині ніжинським полковником, 
І. Нечая – полковником у Білу Русь) [21, 
с. 179, 180, 470, 471]. Проте ці зміни, на 
нашу думку, були наслідком не лише 
суб’єктивного чинника – прагнення 
гетьмана до розширення своїх повно-
важень, «монархізму», «легітимації 
спадкової гетьманської влади». Такі ви-
сновки явно грішать схематизмом 
і спрощенням як еволюції політичної 
системи Гетьманщини, так і планів та 
дій гетьмана. Неупереджене вивчення 
історії інституту генеральних козацьких 
рад доводить, що вони, хоч і справді 
скликалися рідше, продовжували скли-
катися гетьманом до кінця його життя.

За нашими підрахунками, з лютого 
1648 до квітня 1657 р. включно відбу-
лось щонайменше 16–17 зібрань загаль-
новійськових (генеральних) рад. За хро-
нологією: 1648 р. близько 6–7; 1649 р. – 3; 
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1650 р. – 1; 1651 р. – 3; 1652 р. – 1; 
1653 р. – 1; 1654 р. – 1; 1655 р. – 1; 
1657 р. – 1 [22, с. 81–83]. Відомості в дже-
релах про генеральні ради є, безперечно, 
неповними. Протоколи їх зібрань, якщо 
вони були, адже їх обов’язковості козаць-
ке звичаєве право не передбачало, в ар-
хівних джерелах відсутні.

Можна погодитися (із застереження-
ми) з істориками Гетьманщини, що 
«враховуючи малу ефективність від ді-
яльності Загальних рад (не всіх! – авт.) 
та зважаючи на потребу в оперативному 
розв’язанні нагальних потреб, Б. Хмель-
ницький поволі відмовляється від їх 
скликання, вирішуючи справи одноосо-
бово або переносячи їх розгляд на Стар-
шинську раду» [23, с. 285, 286]. Але ж, 
по-перше, гетьман зовсім не відмовля-
ється від їх скликання, зважаючи на ви-
ключні повноваження цього народоправ-
ного органу на обрання гетьмана, вирі-
шення питання війни і миру, які потре-
бували згоди, свідомої й активної під-
тримки козацтва, поспільства і міщан-
ства. До того ж потреба в їх скликанні 
зумовлювалася й необхідністю зміцнен-
ня самої гетьманської влади, зокрема, 
в умовах наростання старшинської опо-
зиції та прагнення піти на поступки Вар-
шаві, що примусило Б. Хмельницького 
скликати Генеральну раду 26 травня 
1651 р., яка підтримала його курс на про-
довження боротьби з Польщею [21, с. 219, 
220]. Про розірвання відносин із Поль-
ською короною була прийнята ухвала й на 
Чигиринській Раді у травні 1652 р.

По-друге, гетьману доводилось зва-
жувати й на недоліки організації і діяль-
ності генеральних рад. Через свою вели-
ку чисельність, адже в їх роботі за зви-
чаєвим правом мав право брати кожен 

козак, а з початком повстання і Націо-
нальної революції й різний соціальний 
склад їх було, в умовах майже безперерв-
ної війни, важко скликати й керувати їх 
роботою. До того ж рішення рад могли 
бути непередбачувані для гетьмана і ге-
неральної старшини. Так, після укладан-
ня Зборівської угоди в грудні 1649 р. 
козаки звинуватили гетьмана в тому, що 
він без їхньої «ради з королем замирив-
ся». Маса козаків хвилювалася і 1651 р., 
вважала його винним у поразці під Бе-
рестечком. «Чорна» рада вимагала, щоб 
він пояснив свою поведінку [24, с. 11].

Таким чином, від самого початку На-
ціональної революції і державотворен-
ня на звільнених від польської адміні-
страції територіях України утверджува-
лась республіканська форма правління, 
заснована на тому, що повноваження 
гетьмана, гетьманського уряду і козаць-
кої старшини в полках і сотнях базува-
лися на мандаті козацтва. Монарх є не-
підлеглим будь-яким іншим суб’єктам 
влади. Гетьман же визнавав традиційну 
для «козацьких прав і вольностей» віль-
ну гетьманську елекцію на загальних 
козацьких радах і не мав наміру пору-
шувати її. У «Договірних статтях із ро-
сійським царем Олексієм Михайлови-
чем» (підп. І. 4. 6) та «Березневих стат-
тях» 1654 р. (п. І) «Привілеї Війську 
Запорозькому» гетьман домігся, щоб 
були підтверджені всі права та вольно-
сті, що існували в Козацькій республіці, 
«по містах щоб урядники на те достой-
ні обирались із наших людей», зі смер-
тю гетьмана «щоб Запорозьке військо 
саме з-поміж себе гетьмана вибирало...» 
[13, с. 262, 263]. Ці демократичні засади 
найбільш відповідали республіканській 
формі державного правління.
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Промовистий для політичної харак-
теристики гетьмана факт: маючи намір 
вдатися до протекції російського царя, 
він звернувся з листом до запорозьких 
козаків, просячи поради. Запорожці 
з Січі одписали: «Як писатимете пакта, 
то... додивляйтесь самі, щоб не було 
у ньому нічого зайвого і шкідливого на-
шій вітчизні, некорисного і супротив-
ного нашим предковічним правам та 
вольностям» [25, c. 132, 133–136]. Мо-
нарх чи авторитарний правитель таких 
порад не потребує.

Вже почуваючи наближення смерті, 
гетьман у другій половині квітня 1657 р. 
скликав Генеральну раду за участю ко-
зацької старшини, полковників, сотників, 
виборних козаків. Виступаючи на Раді, 
гетьман говорив: «Бог не дав мені закін-
чити цієї війни так, як би хотілося: по-
перше, утвердити навіки незалежність 
і вольність вашу; по-друге, звільнити та-
кож Волинь, Покуття, Поділля й Полісся 
і так позбавити зброєю нашою ярма поль-
ського народ руський благочестивий...». 
Він просив: «Поки я живий, виберіть собі, 
на моїх очах, нового гетьмана вольними 
голосами». Запропонував козакам канди-
датури А. Ждановича, переяславського 
полковника П. Тетерю, полтавського пол-
ковника М. Пушкаренка і генерального 
писаря І. Виговського. Проте ті самі від-
мовились від обрання, а козаки наполяга-
ли на кандидатурі 16-річного Юрія 
Хмельницького. Гетьман, щиро чи скорі-
ше удавано, намагався заперечити: «син 
мій дитя молоде, а час небезпечний». Ко-
заки заперечували: йому допоможуть 
мужі досвідчені і одностайно схвалили 
його обрання [26, с. 532, 533].

Отже, гетьман визнавав і скористав-
ся виключним елекційним правом Гене-

ральної ради. Мине менше року і І. Ви-
говський, відправляючи послів на Вар-
шавський сейм, що мав ратифікувати 
Гадяцьку угоду 1658 р., доручив їм до-
магатися, аби після його смерті один із 
братів Виговських «...без жодних ви-
борів успадкував Велике Гетьманство 
і Київське воєводство», а інший «успад-
кував би пільне гетьманство» [27, с. 34]. 
У даному випадку коректніше говорити 
про «спадковий гетьманат» чи «спадко-
ву монархічну владу». Домігшись легі-
тимного обрання своїм наступником 
сина, Б. Хмельницький очевидно праг-
нув уникнути після своєї смерті гострої 
боротьби серед старшини за гетьман-
ську булаву, запобігти розпалу грома-
дянської війни. Ці сподівання не справ-
дилися, а наступні події громадянської 
війни 1658–1663 рр. лише підтвердили 
далекоглядність Б. Хмельницького.

Тому вважаємо спрощеним висновок 
про «монархічні устремління Хмельни-
цького». Зрозуміло, не можна заперечува-
ти моноцентричність політичної влади на 
Гетьманщині, коли центром ухвалення 
рішень виступали гетьманський уряд 
і центральні органи управління. Нема під-
став заперечувати й концентрацію влади 
в руках гетьмана. Однак, на наше пере-
конання, не можна зводити процес ево-
люції влади виборного й підлеглого «ко-
лективній волі» Війська Запорозького 
гетьмана до його прагнення перетворити 
республіканську форму правління в мо-
нархічну, наміру «заснування власної ди-
настії» без врахування історичних реалій 
цього процесу. А вони були занадто 
складні для реалізації демократичних 
процедур у повному обсязі й вимагали не 
лише демократичних, а й авторитарних 
методів управління.
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Переростання республіканської фор-
ми державного правління у монархічну 
було, на нашу думку, неможливе з тих 
же об’єктивних причин. По-перше, до 
середини 1653 р. Б. Хмельницький був 
вимушений визнавати верховенство 
влади польського короля [21, с. 295]1, 
а з 1654 р. – московського царя. По-
друге, незважаючи на тенденцію обме-
ження ролі Генеральних рад і зростання 
ролі Старшинської ради, гетьманських 
повноважень, документи Б. Хмельниць-
кого свідчать: він діяв від імені Війська 
Запорозького, цінував «колективну 
волю» козацтва, реалізовану через За-
гальну військову раду, принаймні щодо 
гетьманської елекції, потвердження 
міжнародних угод, визнавав вищу юри-
дичну силу їх рішень. У своїх листах він 
не раз апелює до авторитету загальних, 
«радних» рішень: «я послав за всіма 
полковниками, щоб порадитися», «по-
радившись з товариством, ми виріши-
ли», «ми, порадившись, повідомляємо 
вам», пише про «звичай табірної нара-
ди» [див.: 21, с. 119, 220; 14 с. 475, 476]. 
«Коли за згодою всієї старшини ухва-
литься яке рішення, – пояснював 
Б. Хмельницький у листі до великого 
коронного гетьмана у березні 1656 р., – 
то його порушити нам приватним чином 
не можна», адже «у цих краях, якщо 
що-небудь робиться без спільних і ма-
лих рад, то воно звичайно не буває ста-
лим, бо такий (порядок) Військо об-
ґрунтувало навіть звичаями» [2, с. 216]. 
Таке ставлення гетьмана до радних рі-
шень суперечить основному принципу 

1 У  листі до коронного польного гетьмана 
С. Потоцького у  червні 1653 р. він просить спри-
яння вимогам Війська Запорозького перед коро-
лем, щоб ми могли залишитись, не розходячись 
по різних державах». 

монархії – непідлеглість будь-яким ін-
шим суб’єктам влади. Промовистим 
є той факт, що гетьман і генеральна 
старшина нерідко вживали назву таких 
зібрань «сейми», прирівнюючи їх до 
сеймів Речі Посполитої, їх компетенції.

Складним є й питання з’ясування сут-
ності державно-правового режиму за 
гетьманування Б. Хмельницького. Меха-
нізм функціонування політичної влади 
в козацькій Україні дає підстави охарак-
теризувати її державний режим як рес-
публікансько-демократичний, що поєд-
нував у собі елементи як прямої, так 
і опосередкованої демократії, і базувався 
на полково-сотенному адміністративно-
му устрої, на принципі поділу влади, мав 
розвинене місцеве самоврядування. Про-
те в умовах майже безперервної війни, 
складного геополітичного становища 
України цей режим об’єктивно не міг 
нормально функціонувати і удосконалю-
ватись на демократичних засадах, до-
держуватись усіх демократичних про-
цедур. Звідси – нормативно неврегульо-
вані представництво на генеральних 
радах, терміни їх скликання, вибори ге-
неральної старшини, розширення ком-
петенції гетьмана, Старшинської ради, 
відсутність кодифікованого права та ін. 
Тож складні об’єктивні чинники, а не 
«монархічні устремління Б. Хмельниць-
кого» визначали передусім методи і спо-
соби здійснення ним державної влади.

Отже, коли йдеться про «авторитар-
ний характер влади» великого гетьмана, 
слід, на нашу думку, зважати на такі 
обставини: 1) гетьману доводилось ді-
яти як головнокомандувачу козацьких 
військ і главі держави в умовах майже 
безперервної війни, карколомних змін 
геополітичної ситуації, що ускладнюва-
ло державотворення й управління Ко-
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зацькою державою, вимагало рішучих 
і невідкладних заходів і дій – військо-
вих, адміністративних, дипломатичних 
та ін.; 2) легітимність політичної влади 
в козацькій Україні ґрунтувалася на тра-
диціях і звичаях Війська Запорозького, 
на вірі козаків і поспільства у надзви-
чайні якості, у винятковість «Богом да-
ного» гетьмана», на його харизмі; 
3) козацьке товариство пильнувало за 
дотриманням виборними органами зви-
чаєвого права, колективної волі Війська 
Запорозького, яка надавала легітимнос-
ті діям гетьмана і його уряду. У свою 
чергу, на цю колективну волю зважав 
і гетьман; 4) авторитарні методи управ-
ління часто-густо застосовуються 
в умовах перехідних періодів до демо-
кратичного чи тоталітарного режимів 
[28, с. 117]. В умовах майже безперерв-
ної війни централізація і концентрація 
влади гетьмана і гетьманського уряду 
були неминучі, як і використання авто-
ритарних методів здійснення державної 
влади. Це підтверджує і досвід Англій-
ської революції 1640–1649 рр., розвиток 

якої призвів до проголошення Англії 
республікою, утвердження режиму 
О. Кромвеля як військового диктатора, 
наділеного законодавчою (разом із пар-
ламентом), вищою судовою і адміністра-
тивною владою. На відміну від Англії 
переростання республіканської форми 
правління у монархічну за гетьмануван-
ня Б. Хмельницького, на нашу думку, не 
відбулось і демократичні засади Козаць-
кої держави, хай не в повному обсязі, 
завдяки йому продовжували діяти.

Таким чином, вивчення історії Укра-
їнської національної революції і держа-
вотворення доби Гетьманщини вимагає 
ретельного дослідження всіх об’єк-
тивних і суб’єктивних чинників, які на 
них впливали, уникнення стереотипів 
і спрощень у їх відображенні. Тому 
є потреба подальшої розробки теоре-
тичних проблем історії Козацької дер-
жави, без чого не подолати схематизму 
і модернізації у розумінні сутності На-
ціональної революції XVII ст., не збаг-
нути складності й суперечливості її роз-
витку, наслідків державотворення.
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Ермолаев В. О некоторых спорных вопросах истории государства на Гетманщи-
не времен Б. Хмельницкого

Статья освещает спорные вопросы истоков, опыта создания Казацкой республики 
в ходе Национально-освободительной войны 1648–1654 гг., способы формирования 
высших органов государственной власти, их взаимоотношения и степень участия народа 
в их формировании, системы методов и способов осуществления государственной власти 
на освобожденной территории.
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Ідея національно-державного відродження 
в суспільно-політичному житті України 

(кінець ХVIII – початок XX ст.)

Ліквідація автономії України і поділ 
її земель між Російською та Австро-
Угорською імперіями унеможливив 
створення єдиного державного націо-
нального центру. Абсолютистські дер-
жави ставились вороже до будь-яких 
національних прагнень українців і при-
душували їх усіма силами своєї адміні-
страції. Як протидія цьому у 80-х рр. 
XVIIІ ст. зароджується ідея українсько-
го національно-державного відроджен-
ня. Цей процес почався, зазначає Д. До-
рошенко, «як антитеза до тяжкого по-
літичного й соціально-економічного 
становища та культурного занепаду, 

в яких опинився в той час український 
народ» [6, т. 2, с. 268]. Базою її відро-
дження стала Гетьманщина і це не ви-
падково, бо саме цей регіон ще доне-
давна жив власним державним життям. 
Носіями ідеї відродження української 
державності були шляхта і козацька 
старшина. Саме вони на ґрунті стано-
вих інтересів започаткували світогляд, 
який спирався на історичні традиції, 
особливо козацького періоду, в намаган-
ні довести своє право на відновлення 
автономії Гетьманщини [11, с. 259].

Серед найбільш патріотично налаш-
тованих представників української 
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громадськості того часу вирізнялася по-
стать В. Капніста.

Значні зусилля по збиранню, відтво-
ренню, а невдовзі – розвитку україн-
ської національної культури пов’язані 
з історико-етнографічно-фольклорис-
тичними дослідженнями Т. Калинов-
ського, В. Рубана, О. Шафонського, 
Я. Марковича, В. Полетики, Д. Бантиш-
Каменського, М. Максимовича, Й. Бо-
дянського. Помітним твором того пері-
оду стала «Історія Русів».

Цей рух відіграв важливу роль у про-
будженні національної свідомості укра-
їнців, бо він широко розгортав поняття 
нації, до якого був включений увесь на-
род, а поняття «батьківщина» охопило 
собою всі землі, заселені цим народом.

Віддаючи належне зазначеним дія-
чам ,  слід  погодитися  з  думкою 
І. Крип’якевича, що «це були тільки ви-
нятки. Загал дворянства спирав свої 
стремління на добрі відносини з Ро-
сією, не тратячи надії, що своїм лояліз-
мом здобуде деякі успіхи» [11, с. 259].

Ідея національно-державного відро-
дження продовжує розвиток свідомості 
лівобережної української інтелігенції 
у 20–30-ті рр. ХІХ ст. завдяки гурткам 
дворян-автономістів, об’єднаних у масон-
ські ложі. Найбільш відомі їх діячі: І. Кот-
ляревський, В. Лукашевич, М. Рєпнін, 
С. Кочубей, В. Тарнавський. Масонські 
ложі приєдналися до декабристів. Але 
в поглядах останніх не було єдності щодо 
національно-державних прав українців.

Програма Північного товариства не 
визнавала національних прав за окре-
мими народами. Ідеалом П. Пестеля 
була централізована республіка і звідси 
він робив висновок, що «Малоросія ні-
коли не була й не може бути самостій-

ною. Отже, вона повинна поступитися 
своїм правом бути окремою державою» 
[12, с. 56].

Натомість Південне товариство ста-
вило собі за головну ціль увільнення 
всіх слов’ян від абсолютистської влади, 
знищення національного автономізму 
поміж деякими слов’янськими народа-
ми й сполучення їх усіх в одному феде-
ративному союзі. Малося на увазі за-
провадити в усіх народів демократичну 
парламентарну форму правління, склас-
ти конгрес для управи ділами цілого 
союзу. Кожній окремій державі мала 
бути дана повна свобода й незалежність 
у вирішенні її внутрішніх справ [6, т. 2, 
с. 277].

Говорячи про українське національ-
не відродження першої чверті XIX ст., 
треба мати на увазі, що носієм цього 
суто ідейного руху було дворянство. 
У народні маси цей рух не йшов з тієї 
простої причини, що вони перебували 
в кріпацькій неволі і стояли поза впли-
вом школи й просвіти [6, т. 2, с. 274].

Велику роль у піднесенні національ-
ної свідомості українського народу віді-
грали письменники-романтики. Центром 
тогочасного літературного життя став 
Харків, зокрема Харківський універси-
тет, ректором якого тривалий час був 
відомий український поет П. Гулак-Ар-
темовський. У літературному житті того 
часу активну участь брали Г. Квітка-
Основ’яненко, І. Срезневський, М. Кос-
томаров, А. Метливський та ін. Відда-
ючи належне письменникам-романти-
кам, М. Грушевський зазначав, що 
«українські письменники подають руку 
слов’янському відродженню. Але більш 
широкої постановки національної укра-
їнської ідеї тут ще нема» [5, с. 315].
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У 30-ті рр. XIX ст. в Україні починає 
формуватися поняття нації, яке спира-
ється на спільність мови та культури 
[17, с. 201]. Наслідком поширення ідеї 
національної свідомості стає проблема 
українського національно-державного 
відродження.

У 40-ві рр. XIX ст. осередком полі-
тичного життя в Україні став Київ. 
У 1843 р. тут розпочала діяльність Ар-
хеологічна комісія, завдяки науковим 
дослідженням якої з’явилося нове по-
коління українських діячів (М. Косто-
маров, П. Куліш, Т. Шевченко), які на 
чільне місце історичних завдань поста-
вили ідею державної незалежності 
України як гаранта інтересів нації.

Спробою перетворення цих ідей 
у практичну площину стала діяльність 
Кирило-Мефодіївського товариства, яке 
об’єднало цвіт української думки, лю-
дей, що мали величезний вплив на роз-
виток українського національного від-
родження. Його організаторами були 
М. Костомаров, М. Гулак, В. Білозер-
ський. До товариства належали П. Ку-
ліш, Д. Пчельніков, М. Савич, О. На-
вроцький, І. Посада, Г. Андрузький, 
О. Маркович, О. Тригуб, Т. Шевченко 
[9, с. 23–24].

Соціальний склад товариства суттє-
во відрізнявся від складу масонських 
лож і політичних гуртків першої чверті 
ХІХ ст. Члени товариства походили із 
середніх або найбідніших верств насе-
лення, серед них навіть був колишній 
кріпак. Саме ці верстви в Україні при-
йшли на зміну родовитому панству 
в сфері ідейного провідництва.

Програмні положення Кирило-Ме-
фодіївського товариства були сформу-
льовані у праці М. Костомарова «Закон 

Божий (Книги буття українського на-
роду)» та відозвах Кирило-Мефодіїв-
ського товариства. Національне питан-
ня в них розглядалося як складова час-
тина майбутньої слов’янської федерації, 
в якій кожен народ мав створити свою 
республіку й управляти своїми справа-
ми незалежно від інших. «Кожен народ 
мав свою мову, свою літературу й свій 
власний устрій. Федеральним органом 
мав бути сейм або Рада Слов’янська. 
У кожній республіці був свій правитель, 
вибраний на кілька літ, і над цілим Со-
юзом був би правитель, вибраний на 
кілька літ. Щоб у кожній республіці 
була загальна рівність і свобода. Щоб 
депутатів і урядовців вибиранно не по 
роду, не по багатству, а по розуму й по 
освіті» [6, т. 2, с. 281].

Федералістська концепція, прита-
манна суспільно-політичній думці 
України в попередні роки, кирило-ме-
фодіївцями була піднесена на якісно 
новий рівень зусиллям М. Костомарова, 
який вважається засновником «федера-
лістської школи» в історії Росії.

Члени Кирило-Мефодіївського това-
риства намагались надати своїм погля-
дам конституційного оформлення. Так, 
Г. Андрузький розробив «Начерки Кон-
ституції Республіки». Погляди автора 
цього документа еволюціонували від 
обмеження монархічної форми правлін-
ня до заміни на республіканську.

Діяльність Кирило-Мефодіївського 
товариства стала кульмінаційною віхою 
українського національно-визвольного 
руху 40-х рр. ХІХ ст. [14, с. 26], і, як від-
значав Д. Дорошенко, «його ідеї і його 
програма надовго зазначили головні на-
прямні лінії українського національного 
відродження» [6, т. 2, с. 281].



ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ НАУКИ

92 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

Новий український центр в особі 
першого українського журналу «Осно-
ви» об’єднав провідні сили Кирило-Ме-
фодіївського товариства, але нового 
розвитку програмні ідеї товариства в ді-
яльності петербурзького гуртка не на-
були. Напевно життєвий досвід охоло-
див юнацькі мрії, а суттєво важливі для 
українського народу завдання змусили 
облишити далекосяжні мрії про устрій 
слов’янського світу. Гурток «Основа» 
залишив осторонь широкі політичні 
плани. На першому місці постав захист 
самобутності української національнос-
ті і літератури [11, с. 267]. «Основа», 
об’єднавши свідомі національні еле-
менти України, «пов’язала український 
рух з прогресивними і демократичними 
течіями великоруського суспільства» [5, 
с. 318].

Російський уряд вбачав у цій діяль-
ності небезпеку для імперії, а засобами 
протидії йому – масові арешти і заслан-
ня українських діячів (П. Чубинського, 
О. Кониського, В. Лободу, О. Єфимен-
ко). Завершував розправу в 1863 р. цир-
куляр міністра внутрішніх справ П. Ва-
луєва, який заборонив друкувати книж-
ки українською мовою з поясненням, 
що «не було, немає й не може бути нія-
кої української мови» [7, т. 1, с. 210].

Зведений до характеру літературної, 
культурницької течії, український рух 
50-60-х рр. ХІХ ст. таїв у собі величез-
ний потенціал, який незабаром виявився.

На початку 70-х рр. XIX ст. у Києві 
зосередились значні українські інтелек-
туальні сили, і він став головним осе-
редком українського руху. Київська гро-
мада об’єднала низку блискучих талан-
тів: В. Антонович, М. Драгоманов, 
П. Житецький, П. Чубинський, К. Ми-

хальчук, М. Лисенко, X. Вовк, О. Русов, 
М. Старицький, І. Нечуй-Левицький, 
які зуміли сформулювати наново укра-
їнську національну програму. Шляхи 
перебудови державного устрою Росії 
вони вбачали у федеративному устрої 
з широкою автономією для України.

Неспроможність стримати україн-
ський національний рух турбувала ро-
сійський уряд. У травні 1876 р. імпера-
тор Олександр II підписав указ, згідно 
з яким було заборонено друкувати укра-
їнською мовою літературні твори і на-
віть «друкування нею текстів до музич-
них нот» [7, т. 1 с. 264].

Тяжкі умови, в яких опинилася укра-
їнська політична думка, не стали на за-
ваді появи нової плеяди українських 
діячів. Провідним ідеологом україн-
ської державницької ідеї став М. Драго-
манов. Він обґрунтував необхідність 
переходу абсолютистської Росії до кон-
ституційного ладу, висунув і своєрідно 
вирішив проблеми конституціоналізму 
і федералізму, політичної свободи, де-
мократії, прав людини, місцевого само-
врядування. «Як ніхто інший з його 
сучасників на Україні, він сприяв ви-
веденню прогресивної інтелігенції із 
ідейної безвиході і нігілізму на шлях 
усвідомленої політичної активності 
в справі державно-правової ідеології» 
[15, с. 3].

М. Драгоманов виступав за республі-
кансько-демократичну форму устрою 
держави. Найважливішим принципом, 
який закладався в її основу, був прин-
цип конституціоналізму, що включав 
такі компоненти, як політична свобода 
суспільства і громадянина, котрі реалі-
зовувались через народне представни-
цтво в центрі і широке самоврядування 
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на місцях, широкі права і свободи лю-
дини.

Республіканська форма правління 
пропонувалась М. Драгомановим на за-
садах парламентаризму. Формування 
представницького органу мало відбува-
тися на основі загального і рівного ви-
борчого права.

Побудова державного механізму по-
винна виходити з визнання і застосуван-
ня теорії поділу влади, яку М. Драгома-
нов розумів не як розосередження вла-
ди, а лише як розподіл праці поміж 
органами влади, оскільки носієм влади 
для нього був народ. А звідси М. Дра-
гоманов виводив принцип первісності 
влади народу перед владою державною 
[15, с. 59–60].

Важливою для М. Драгоманова була 
проблема співвідношення федералізму 
і децентралізації, що розглядались мис-
лителем як протилежності. Його ідеа-
лом була федеративна демократична 
республіка, побудована на принципі 
децентралізації. М. Драгоманов був 
прихильником федерації як форми дер-
жавного устрою і застосовував поняття 
«федералізм» для різноманітних форм 
сполучення між державою, а також між 
іншими громадськими і територіальни-
ми організаціями, що не мали держав-
ного характеру [15, с. 82].

М. Грушевський, характеризуючи 
федералізм М. Драгоманова, підкрес-
лював, що це було «перенесення кири-
ло -мефодіївських  ідей  з  ґрунту 
слов’яно  фільської (федерації слов’янсь-
ких народів) на реальний ґрунт сучас-
них відносин» [4, с. 51].

Ці ідеї у 1880 р. М. Драгоманов ра-
зом із М. Павликом та С. Подолинським 
опублікував у «Громаді» як програму, 

що моделювала майбутню українську 
державність. Її ідеї значною мірою 
впливали на провід українського націо-
нального руху під час революційних 
подій 1917–1920 рр., визначали форму 
державного устрою України і її відно-
син з Росією, окреслювали зміст держа-
вотворчого процесу в Українській На-
родній Республіці, обумовлювали його 
успіхи, утім спричинили і його невдачі.

Значним внеском у розвиток націо-
нально-державної ідеї в Україні на зла-
мі XIX–XX ст. стала творчість І. Фран-
ка. Аналізуючи проблеми, пов’язані 
з формою державного устрою і формою 
державного правління, він гостро кри-
тикував існування монархії, де влада 
і закони ґрунтувались на абсолютній 
волі монарха. Політичним ідеалом 
І. Франка була демократична республі-
ка з вищим представницьким органом, 
утвореним на основі загальних виборів.

Утворені на зламі ХІХ–ХХ ст. полі-
тичні партії Наддніпрянської України 
залишалася на федеративних позиціях 
аж до 1917 р. і їх перехід до програми 
політичної самостійності відбувався 
лише в часи революції під тиском зов-
нішніх обставин – передусім унаслідок 
загострення російсько-українського 
конфлікту, який унеможливлював реа-
лізацію автономії України у складі Ро-
сійської радянської держави.

Значний вплив на програмні поло-
ження політичних партій у зазначений 
час справили погляди М. Міхновського 
про Україну як незалежну державу. Пер-
шою програмою Революційної україн-
ської партії (РУП) була брошура М. Міх-
новського «Самостійна Україна», в якій 
в історико-правовому контексті обґрун-
товувалась ідея державної незалежнос-
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ті України. Використовуючи метод екс-
курсу в історію, автор дав бездоганний, 
з точки зору міжнародного права, ана-
ліз україно-російських відносин за Пе-
реяславською угодою 1654 р. як конфе-
деративних і порушених пізніше Ро-
сією. Виходячи з цього, М. Міхнов-
ський обстоював право України на 
повернення до статусу суверенної дер-
жави [13, с. 78–83].

Проте радикалізм автора «Самостій-
ної України», що подекуди межував із 
шовінізмом, стояв на перешкоді попу-
лярності його думок. А заяви «Україна 
для українців, і доки хоч один ворог-
чужинець лишиться на нашій території, 
ми не маємо права покласти оружжя» 
[18, т. 1, с. 71], – відштовхували від 
української ідеї, в інтерпретації М. Міх-
новського, інші національності поліет-
нічного населення України.

Революційна українська партія по-
ступово перетворилась на партію соці-
ал-демократичного спрямування, що 
вплинуло на її ставлення до української 
державницької ідеї. З 1903 р. РУП від-
мовляється від брошури М. Міхнов-
ського як програмної. У «Нарисі про-
грами Революційної української партії», 
висувалася вимога перетворення Росії 
у федеративну республіку автономних 
національно-історичних областей з пра-
вом на повне їх державне відокремлен-
ня шляхом проведення референдуму. 
Вищим законодавчим і політичним 
представницьким органом автономії 
України мала стати Народна Рада, яка 
б обиралась на підставі загального ви-
борчого права [3, с. 25].

У свідомості людей, зорганізованих 
у РУП, поєднувалися національні і со-
ціалістичні ідеї, але поступово між її 

членами посилювалося розмежування. 
Від партії відокремилась група націо-
налістичного спрямування з гаслом 
«Україна  для  українців» на  чолі 
з М. Міхновським, яка основною ме-
тою проголосила утворення самостій-
ної української держави. Більша части-
на членів РУП у 1905 р. утворила Укра-
їнську соціал-демократичну робітничу 
партію, яка в політичній сфері обме-
жувалась гаслами національно-терито-
ріальної автономії України [8, с. 110].

Як відзначає Д. Дорошенко, на зламі 
XIX–XX ст. у громадсько-політичне 
життя вступає нове покоління україн-
ців, «вихованих у поняттях і поглядах 
безкомпромісного українського націо-
налізму на широкій європейській осно-
ві, людей, що вже не задовольнялися 
лише культурницькою діяльністю, а хо-
тіли здобути для українського народу 
всю повноту національних і політичних 
прав, ідучи поруч із всеросійським ви-
звольним рухом, але своїм окремим 
шляхом, у рамках власних організацій» 
[6, т. 2, с. 318].

Із початком революції 1905 р. націо-
нальний рух в Україні активізувався 
і став масовим. Цьому сприяло те, що 
на момент революційного вибуху 
в українському суспільстві вже склався 
спектр політичних сил, які репрезенту-
вали погляди значної частини інтеліген-
ції. Вони прагнули втілення соціаліс-
тичних ідеалів, українізації суспільно-
політичного життя, а найрадикальніші 
з них висували гасло здобуття Україною 
державної незалежності.

Віддзеркаленням питомої ваги окре-
мих політичних сил в українських гу-
берніях до ідеї національно-державного 
відродження стали результати виборів 
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до І Державної Думи. Із 102 депутатів, 
обраних від етнічно українських губер-
ній, 45 об’єднались у фракцію під на-
звою «Українська парламентська грома-
да», що мала свій друкований орган 
«Украинский вестник». З цією фракці-
єю активно співпрацювали відомі укра-
їнські громадські діячі: М. Туган-Бара-
новський, О. Лотоцький, М. Грушев-
ський, І. Франко, О. Русов. Основу по-
літичної платформи фракції становила 
автономія України.

Зусилля українських діячів під час 
роботи І Державної Думи, як відзначає 
І. Крип’якевич, не були марними [10, 
с. 467]. У II Державній Думі було засно-
вано парламентський клуб під назвою 
«Українська парламентська громада», 
яка об’єднувала 47 депутатів і видавала 
часопис – «Рідна справа – вісті з Думи».

Відстоюючи єдність Російської дер-
жави, депутати від українських губер-
ній виходили з того, що вона буде міцна 
і непорушна лише тоді «як народи, що 
складають Росію, будуть зв’язані між 
собою не військовою силою і централі-
зацією урядування, а через справжню 
спільність інтересів, котру всі будуть 
признавати» [18, т. 1, с. 161]. Засобами 
цього була національна і територіальна 
автономія для національних окраїн Ро-
сійської імперії [18, т. 1, с. 161]. Україн-
ська парламентська громада внесла на 
розгляд Думи пропозицію про запро-
вадження навчання українською мовою 
в школах і заснування кафедр україно-
знавства в університетах. Зусиллями 
громади були підготовлені законопро-
екти про автономію України, про місце-
ве самоврядування, про українську 
мову в суді, школі, церкві тощо. Але 
втілити їх в життя не вдалося через роз-
пуск II Державної Думи.

Існування у складі І і IІ Державної 
Думи Української парламентської грома-
ди, її боротьба за автономію України 
мали велике політичне значення: перед 
усім світом це був доказ того, що в Ро-
сійській імперії існує український народ, 
і він домагається своїх природних прав.

Українське питання залишалось од-
ним із головних у III та IV Державних 
Думах, хоча у зв’язку із зміною вибор-
чого закону українські депутати своєї 
фракції не створювали.

Незважаючи на поразку революції 
1905–1907 рр. та істотне зниження по-
літичної активності наступними рока-
ми, її наслідком стало здобуття права на 
українське друковане слово, національ-
но-громадські організації, у тому числі 
й політичні.

У роки між першою російською ре-
волюцією і Першою світовою війною 
ідею національно-державного відро-
дження пропагувало засноване у 1908 р. 
політичне об’єднання Товариство Укра-
їнських Поступовців (ТУП). На його 
чолі, як загальновизнаний лідер україн-
ства, стояв М. Грушевський. Протягом 
майже десятиріччя ТУП відстоювало 
позиції конституційного парламента-
ризму в Росії і автономію України [12, 
с. 73].

«Нове дихання» у своєму розвитку 
українська національно-державна ідея 
отримала в роки Першої світової війни, 
з початком якої з’явилась надія на роз-
пад двох імперій – Російської та Ав-
стро-Угорської, між якими була поді-
лена Україна, і створення умов для 
практичного втілення цієї ідеї в життя.

1 серпня 1914 р. у Львові була ство-
рена Головна українська рада. До її 
складу увійшли представники трьох 
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українських політичних партій: націо-
нал-демократичної, соціал-демократич-
ної і радикальної. Платформи цих пар-
тій у царині української державності 
зводились до політичної самостійності 
України. Проте Головна українська рада 
у справі української державності вияви-
ла непослідовність, дотримуючись ста-
рої і невиправданої австрофільскої орі-
єнтації.

Група політичних емігрантів із Над-
дніпрянської України 4 серпня 1914 р. 
створила Союз визволення України, як 
безпартійну політичну організацію для 

пропаганди ідеї самостійної України. 
У його програмі, складеній Д. Донцо-
вим, зазначалося: «Об’єктивна історич-
на конечність вимагає, щоби поміж За-
хідною Європою й Москвою постала 
самостійна Українська держава». Фор-
мою її правління мала бути «конститу-
ційна монархія з демократичним вну-
трішнім устроєм політичним, однопа-
латною системою законодавства, горо-
жанськими, язиковими і релігійними 
свободами для всіх національностей 
і віросповідань, з самостійною україн-
ською церквою» [18, т. 1, с. 216–217].
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Румянцев В. Идея национально-государственного возрождения в общественно-
политической жизни Украины (конец ХVIII – начало XX в.)

В статье исследовано содержание и эволюция идеи украинского национально-госу-
дарственного возрождения во взглядах ведущих общественных деятелей, юристов, по-
литических партий на украинских землях в конце XVIII – начале ХХ в.

Ключевые слова: украинское национально-государственное возрождение, конститу-
ционализм, федерализм, парламентаризм.

Rum’iantsev V. Idea of the national and state revival in political life of Ukraine (the 
end of XVIII – the beginning of the XX century)

In the article examines the content and evolution of the idea of Ukrainian national-state 
revival in public opinion leading public fi gures, lawyers, political parties in the Ukrainian lands 
late XVIII – early XX century.

Keywords: Ukrainian national revival of the state, constitutionalism, federalism, 
parliamentarism.
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У статті досліджуються державотворчі перспективи конституційно-правового та по-
літичного розвитку України в частині запровадження федеративної форми державно-те-
риторіального устрою. Автор аналізує основні властивості, принципи та моделі сучасно-
го федералізму, а також його потенціал для вирішення найбільш актуальних проблем 
організації і функціонування публічної влади в Україні. Аргументується зв’язок між фе-
деративною політичною і правовою культурою та розвитком громадянського суспільства.

Ключові слова: Українська держава, громадянське суспільство, федералізм, конститу-
ційний лад, конституційний процес, федеративна політична культура.
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Державотворчий потенціал федеративної 
трансформації України: 

конституційно-правові аспекти

Сучасний розвиток Української дер-
жави і суспільства, які поступово на-
бувають рис і характеристик реальної 
демократичної, правової і соціальної 
держави та справжнього громадянсько-
го суспільства, зумовлюють необхід-
ність істотних змін на доктринальному 
рівні наукового осмислення, чи кон-
кретніше – переосмислення тих базових 
ідей, положень і концепцій, що станов-
лять основи конституційного ладу 

України. Свого часу про роль розробки 
зазначених нових теоретичних підходів 
у галузі адміністративного і конститу-
ційного права писав В. Авер’янов [1, 
с. 78–93, 103–115, 161–170]. З цього по-
гляду, істотно зростає вага не лише пи-
тань організації державної влади, коли 
мова йде про ту чи іншу форму правлін-
ня, а й про сам державний устрій, 
оскільки ця проблема полягає не лише 
у тому, яким чином поєднуються ті чи 

© Медведчук В., 2013
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інші територіальні одиниці, але перш за 
все у визначенні того, яка конституцій-
на модель покладається в основу розу-
міння самої ідеї організації Української 
держави, що може реалізовуватись 
у різних формах. Звісно це не означає 
намагання поставити під сумнів фунда-
ментальну роль такої ознаки будь-якої 
сучасної держави, як територіальна єд-
ність. Як свого часу писав відомий 
французький юрист Леон Дюгі, «ви-
нятковість території є умовою самої 
особи держави… у цьому сенсі терито-
рія є суб’єктивним елементом держави, 
конститутивним елементом юридичної 
особи держави» [2, c. 131]. Утім не 
можна не помічати, що словосполучен-
ня «територіальна єдність» не може 
бути зведене про простої суми певних 
елементів, коли кожна окремо взята 
одиниця утворює певне загальне число 
і втрачає у ньому як свою самобутність, 
так і притаманну їй унікальність. На-
самперед це пов’язано з тим, що у ви-
падку держави практично завжди йдеть-
ся не просто про більшу або меншу за 
територією сукупність регіонів, облас-
тей, земель тощо, розмір яких може 
в принципі бути виражений певним 
числовим значенням, а з тими спільно-
тами, етнічними, культурними, релігій-
ними та іншими групами людей, що не 
просто на них «проживають», а є істо-
рично і генетично пов’язаними з ними 
мовою, культурою, історією, традиція-
ми, соціальними устоями. У цьому сен-
сі особливої наукової значущості на-
буває питання розробки нових консти-
туційних моделей побудови Української 
держави в аспекті її державно-терито-
ріального устрою. На жаль, на доктри-
нальному рівні ці питання, як правило, 

залишались поза полем активних тео-
ретичних досліджень вітчизняних вче-
них-юристів, коли з-поміж трьох основ-
них елементів конституційної форми 
держави левова частка уваги приділя-
лася саме формі правління та політич-
ному режиму. Натомість питання док-
тринального конституційного осмис-
лення форми державного (державно-
територіального) устрою обмежувались 
простою констатацією загальновідомо-
го положення про єдність держави та 
цілісність її території.

У кожній окремо взятій країні світу 
форма територіального устрою сфор-
мувалась історично під впливом комп-
лексу  різноманітних  об’єктивних 
і суб’єктивних чинників [3, c. 183]. При-
чому навіть у межах більш-менш уста-
лених форм державно-територіального 
устрою, якими є унітарна держава, фе-
дерація і конфедерація, можна спосте-
рігати різноманітні варіації, які вказу-
ють на багатство та внутрішню розмаї-
тість кожної з щойно вказаних форм. 
З цього погляду, говорячи про терито-
рію держави як про її необхідну ознаку, 
як про своєрідну умову «sine qua non» 
сучасної держави, про її територіальну 
цілісність, не можна переводити ані на-
уковий, ані політичний дискурс лише 
у площину механічного об’єднання зе-
мель незалежно від їх традицій, куль-
турних орієнтацій, їхнього бачення прі-
оритетних цілей і цінностей суспільно-
го розвитку. Якщо питання ставити 
у такий спосіб, то в ідеалі повинна іс-
нувати лише така державна єдність 
України, у якій відсутні всі відмінності 
між її частинами, все те розмаїття, яке 
притаманне Україні і культурно, і істо-
рично. Така Україна постає у формі єд-
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ності одноманітного, яка у публічній 
площині орієнтована на певний центр, 
з якого в усі боки йдуть керівні сигнали. 
На противагу цьому, можна говорити 
про Україну не як про єдність однома-
нітного, а як про єдність різноманітно-
го, коли у межах однієї держави – Укра-
їни, та єдиної спільноти, що поєднана 
високим іменем «Український народ», 
співіснують і самостійно розвиваються 
різні регіони, різні культурні, етнічні, 
релігійні  спільноти  людей ,  яких 
об’єднують спільна історія, культура, 
побут, традиції, мовна ідентичність, ба-
чення і розуміння найважливіших регіо-
нальних проблем та орієнтирів регіо-
нального розвитку у межах цілісної 
і неподільної, суверенної і незалежної, 
але такої, що не ігнорує різноманітнос-
ті регіонів, України. Принагідно заува-
жимо, що значною мірою саме у цьому 
сенсі федералізм сприймається у сучас-
ній державно-правовій думці, коли він 
тлумачиться як одна з форм організації 
багатоскладових суспільств. Зокрема, 
про це пишуть Вільям Лівінгстон та 
Аренд Лейпхарт, описуючи федералізм 
як специфічну форму збереження авто-
номії при забезпеченні сталої взаємодії 
сегментів багатоскладового суспіль-
ства, або ж як форму консоціативності 
сучасного суспільства. Щодо останньо-
го не можна не згадати роботу В. Лівінг-
стона «Федералізм і конституційні змі-
ни», в якій фактично аналізується феде-
ральна держава не стільки як сукупність 
інститутів та процедур, чия діяльність 
жорстко регламентована законом, скіль-
ки як процес, у якому різноманітні еле-
менти, що утворюють федеральну дер-
жаву, інтегруються та взаємно визнають 
власні відмінності [4]. Подібно А. Лейп-

харт розглядав федералізм як форму 
інтеграції різноманітних суспільних 
сегментів багатоскладового суспільства 
[5]. В основі такого федералізму може 
лежати територіальний, етнічний або 
інший принцип, але у будь-якому разі 
він покликаний забезпечити органічний 
синтез єдності та різноманітності.

Не намагаючись обґрунтувати полі-
тичну очевидність і граничну конститу-
ційну потребу збереження цілісності 
України саме як єдності різноманітного, 
варто звернутися до розробки консти-
туційної моделі нового державно-тери-
торіального устрою, яка б органічно 
поєднувала у собі як неупереджений 
аналіз історичного конституційного до-
свіду України, так і об’єктивне та раціо-
нально обґрунтоване бачення конститу-
ційних перспектив її федеративного 
устрою. Особливого значення відповідь 
на це питання набуває з огляду на пер-
спективи розробки нової Конституції 
України, потреба у якій зумовлюється 
навіть не стільки недосконалістю Кон-
ституції 1996 р., або ж половинчастістю 
конституційної реформи 2004 р., скіль-
ки граничним падінням рівня легітим-
ності чинної Конституції України. До 
речі, у цьому контексті слід визнати, що 
закладений у реформу 2004 р. потенці-
ал парламентсько-президентської рес-
публіки так і не було реалізовано через 
спотворення механізмів формування 
відповідальної та стабільної більшості, 
яка б об’єктивно відображала ті інте-
реси громадян, які було артикульовані 
під час виборів шляхом голосування за 
ту чи іншу політичну партію. Справді, 
наскільки правильно вважати Консти-
туцією документ, який фактично октро-
йовано суспільству одним з органів 
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державної влади – я маю на увазі Кон-
ституційний Суд України? Фактично 
легітимність чинної Конституції як 
у власне юридичному, так і у суспільно-
політичному сенсі, є мінімальною. Звід-
си виникає необхідність не тільки зміни 
такої ситуації, а й одночасно відкрива-
ється можливість доктринального удо-
сконалення тієї конституційної кон-
струкції публічної влади, форми держа-
ви, механізмів її взаємозв’язку з грома-
дянським суспільством, яка повинна 
бути закладена на рівні Конституції 
України як Основного Закону. Здебіль-
шого нині суперечки ведуться стосовно 
того, якою має бути форма правління 
в Україні: парламентською, президент-
ською, змішаною. Насправді подібні 
дебати та дискусії не припинялись ні-
коли, змінювався лише рівень їх кон-
фліктності та інтенсивності. Хоча, як 
правило, позиції учасників цих диску-
сій змінювались разом зі зміною їх ста-
новища у владних структурах, у резуль-
таті чого палкі прихильники парламен-
таризму дуже швидко перетворювались 
на адептів «сильної президентської 
республіки» разом із набуттям їх пред-
ставником символів президентської вла-
ди в Україні, і навпаки. Але за цими 
суперечками щодо форми державного 
правління поступово відходили на дру-
гий план не менш важливі питання щодо 
форми державного устрою. До певної 
міри це можна пояснити тим, що у пере-
важній більшості питання про унітарний 
або федеративний устрій України зводи-
лося до суперечки про національну єд-
ність і сепаратизм, коли всі позитиви 
першої позиції пов’язувались із прин-
ципом унітарності територіальної орга-
нізації України, а всі негативи другої – 

з ідеями федералізму. Дійсно, поняття 
«федералізм» сприймається багатьма як 
зазіхання на територіальну цілісність та 
незалежність Української держави, коли 
проводиться чітка паралель між такими 
поняттями, як «федералізм – регіона-
лізм – сепаратизм». При цьому, щоправ-
да, навіть на науково-теоретичному 
рівні воліють, так би мовити, «забува-
ти», що етимологічно поняття федера-
лізм означало союз, що має своєю осно-
вою соціальні, а не регіональні фактори. 
Зокрема, коли Йоханес Альтузій писав 
про федеративну теорію народного су-
веренітету, він мав на увазі перш за все 
у певний спосіб організовану систему 
союзів між різними соціальними група-
ми, які на різних рівнях шляхом дого-
вірних відносин утворюють нові фор-
мації. У цьому сенсі федерація – це не 
стільки засіб територіальної організації 
держави, скільки специфічні відносини, 
які засновуються на ідеї суспільного 
договору, що спрямовуються на забез-
печення інтеграції суспільства. Так 
само доволі часто у сучасній конститу-
ційній практиці незалежної України за-
мовчуються ліберальні основи розвитку 
теорії федералізму, хоча історично вона 
завжди була пов’язана з ідеєю розши-
рення прав особистості та надання їй 
необхідних гарантій вільного розвитку. 
Все це породило ідею федерації як сис-
теми «вертикального лібералізму», коли 
регіональні спільноти розвиваються як 
самостійні політико-адміністративні 
суб’єкти, що мають можливість швид-
ше та ефективніше адаптуватися до на-
гальних потреб громадян того чи іншо-
го регіону, тієї чи іншої соціальної гру-
пи, але при цьому є інтегрованими у за-
гальну державну формацію. Хоча, на-
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справді, перші федерації виникли за-
довго до самого лібералізму: зокрема 
можна згадати «Вічний союз» трьох 
швейцарських кантонів 1291 р. або 
Утрехтську унію 1579 р.

Поширена у сучасній суспільній сві-
домості в Україні ідея про те, що «феде-
ративна держава – це зло, а унітарна дер-
жава – добро», є некоректною, адже на-
разі з-поміж федеративних держав можна 
назвати Мексику, Австрію, Німеччину, 
Аргентину, Бразилію, Австралію та інші, 
які зарекомендували себе не лише як 
успішні й достатньою мірою розвинені 
держави, у тому числі й з позицій рівня 
розвитку демократії та демократичних 
інститутів, а й як потужні гравці на гло-
бальній світовій політичній та економіч-
ній арені, що виробляють значну частину 
загального валового продукту. У цьому 
сенсі суто кількісне порівняння федера-
тивних та унітарних держав жодним чи-
ном не може вважатися потужним аргу-
ментом на користь останніх.

Більше того, як зазначає відомий ро-
сійський конституціоналіст В. Чиркін, 
у ХХ ст. загальний вектор розвитку дер-
жав світу йшов саме у напрямі зростан-
ня кількості федеративних держав [6, 
c. 183]. Звісно, той факт, що наприклад 
США, Росія або Канада є федераціями, 
і що ці держави успішно розвиваються 
не як конгломерати окремих федератив-
них одиниць (земель, штатів, провінцій 
тощо), а саме як цілісні, незалежні, 
сильні й суверенні країни ще не означає 
того, що й Україна повинна йти подіб-
ним шляхом. З погляду розробки док-
тринальної моделі побудови федератив-
ної держави, успішність одних федера-
цій ще не може служити аргументом на 
користь доцільності запровадження на 

конституційному рівні федеративної 
моделі в інших державах. Утім це все 
ж таки дає підстави для більш виваже-
ного ставлення до питання про консти-
туційне переосмислення моделі держав-
но-територіального устрою України, 
яке має спиратися на неупереджений, 
детальний і мінімально емоційний кон-
ституційний аналіз всіх тих механізмів 
та засобів, які можуть реально сприяти 
вирішенню всіх тих питань, що стояли 
перед Україною вчора і сьогодні.

Одним із перших власне теоретично-
наукових аргументів на користь феде-
ративного устрою України, який неод-
норазово висувався протягом останніх 
десяти років чи навіть більше, була 
згадка про культурні відмінності між 
західними та східними областями Укра-
їни. Зараз не варто відтворювати всі ці 
положення про різну конфесійну при-
належність, орієнтацію на Європу або 
Росію, домінування української або ро-
сійської мови тощо, оскільки вони і без 
того є добре всім відомими, а взагалі не 
з них слід починати. Так само не є ви-
рішальним аргументом і історичне зга-
дування про належність тих чи інших 
територій України різним державам, 
що начебто сприяло виробленню різ-
них типів ментальності, а отже, й дифе-
ренціацію правових, державницьких 
і взагалі – соціальних традицій. На від-
міну від цього, якщо виходити з наста-
нови на побудови доктринальної кон-
ституційної моделі федеративної держа-
ви, на наше переконання, слід звернути 
увагу насамперед на питання організа-
ції і закономірності розвитку державної 
влади. Відомо, що кожний новий пре-
зидент в Україні завжди прагнув скон-
центрувати у своїх руках якомога біль-
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ше повноважень центральної влади. 
Комусь це вдавалось краще, комусь – 
гірше, але сама тенденція чи то у формі 
бажання, чи то у формі реальних дій 
існувала завжди. Як наслідок станом на 
середину 2013 р. маємо надмірну цен-
тралізацію влади, коли всі рішення при-
ймаються не просто в абстрактному 
центрі. З цього погляду, проблема роз-
витку регіонів України – це не проблема 
тих чи інших політичних еліт, а проб-
лема інституціональна, яка має вирі-
шуватись через такі ефективні механіз-
ми, які б убезпечили ці регіони від будь-
яких політичних потрясінь, що від ви-
борів до виборів відбуваються в Украї-
ні. Тобто насправді питання про дер-
жавно-територіальний устрій є не 
стільки політичним, скільки доктри-
нальним і стосується не політичного, 
а насамперед доктринально-конститу-
ційного вибору, який має свідомо зро-
бити і держава, і громадянське суспіль-
ство. Як засвідчує світова практика, 
одним із засобів інституціонального 
розв’язання цієї проблеми у конститу-
ційній площині є процес федералізації, 
оскільки федералізм – це насамперед 
фінансова незалежність регіонів, місце-
ве самоврядування, незалежне від цен-
трального уряду, коли керівники місце-
вої влади обираються на місцевих 
виборах і несуть чітку і зрозумілу відпо-
відальність перед ними, оскільки разом 
із нею вони набувають достатньо ін-
струментів та ресурсів для забезпечення 
розвитку цих регіонів. Як зазначає 
Р. Хакімов, федералізм дозволяє ство-
рити таку систему збалансованої взає-
модії декількох центрів у межах однієї 
держави, між якими розподілена влада 
і які можуть діяти самостійно [7, c. 29].

Отже, говорячи про федеративну 
Україну, які саме аргументи можуть 
бути віднесені на користь цієї доктри-
нальної моделі?

Теоретично їх можна розподілити на 
дві основні групи. З одного боку, ви-
вчення досвіду федералізму в інших 
державах, який засвідчує, що федера-
лізм сприяє: а) підвищенню урядової 
відповідальності, оскільки місцеві 
уряди мають можливість розробляти 
місцеву політику, яка максимально на-
ближена до інтересів громадян; б) про-
зорому і чіткому розподілу відповідаль-
ності на різних рівнях системи держав-
ної влади; в) формуванню інституту 
загальнонаціонального арбітражу на 
базі національного уряду, який може 
допомагати у разі виникнення супе-
речностей між регіонами; г) розвиткові 
партійної системи, оскільки політичні 
партії отримують більше можливостей 
для реалізації своєї діяльності, адже не-
можливість їх виходу на загальнона-
ціональний рівень не є перешкодою до 
їх широкого представництва на рівні 
суб’єктів федерації; д) закріпленню 
принципів децентралізації влади і убез-
печенню від надмірної її централізації, 
які вже не залежать від політичної (кор-
поративної) волі тих чи інших політич-
них еліт, що змінюють одна одну на 
політичному Олімпі, а нормативно вста-
новлюються на конституційному рівні 
та забезпечуються відповідною систе-
мою гарантій, механізмів та інститутів; 
е) створенню умов для природного роз-
витку багатоманітності в усіх її про-
явах – культурному, мовному тощо, 
а отже, й зміцненню демократії, позаяк 
сучасна демократія є за визначенням 
плюралістичною. Навіть якщо консти-
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туційне запровадження доктринальних 
ідей федералізму у державотворчу прак-
тику України дозволить реалізувати 
лише перелічені цілі, то все одно ця 
модель заслуговує на безумовну увагу. 
Утім, насправді, варто вказати на ще 
одну групу аргументів, які мають вже 
власне національний характер і стосу-
ються специфіки державного і націо-
нального розвитку самої України.

Перш за все федералізація України 
дозволить розв’язати ті проблеми, які 
не може вирішити просте поглиблення 
начал самоврядування. Відомо, що по-
рівняно із самоврядуванням, яке тлума-
читься переважно у соціально-еконо-
мічній площині, доктринальне поняття 
федералізації має ще й вагому політич-
ну складову свого змісту. На перший 
погляд, ці два аспекти можна легко роз-
вести. Умовно кажучи: направо – соці-
ально-економічні відносини, наліво – 
федералізм. Однак на практиці, коли 
йдеться про реальний конституційний 
розвиток, це зробити вкрай складно 
і практично неможливо, оскільки як со-
ціально-економічна складова буде за-
вжди впливати на політичні відносини, 
так і навпаки – політичні відносини іс-
тотним чином впливатимуть на соціаль-
но-економічний розвиток. У цьому сен-
сі, не маючи відповідної федеративно-
політичної основи на регіональному 
рівні не лише складно, а часто – просто 
неможливо вирішувати завдання соці-
ально-економічного, промислового, 
культурного, екологічного, інформацій-
ного розвитку. Таким чином, кажучи 
про конституційну федеративно-полі-
тичну основу самостійності регіонів 
України, мається на увазі не їх прагнен-
ня отримати політичну незалежність 

і тим самим зруйнувати цілісність дер-
жавної влади та цілісність країни, а ви-
нятково про використання наданих фе-
дералізацією політичних засобів та ін-
струментів для вирішення проблем со-
ціального, економічного, культурного, 
екологічного розвитку. У цьому плані 
не слід удавати, що федералізм це сино-
нім самоврядування. Подібна аргумен-
тація не лише надто вразлива в доктри-
нальному плані, а й хибна за своєю 
суттю. Варто відверто визнати незапе-
речну політичну складову доктриналь-
ного змісту поняття федералізму, але 
при цьому правильно її витлумачити. 
Дійсно, чому певна політична самостій-
ність має обов’язково сприйматись як 
загроза національній єдності? Якщо 
вона не стала такою у США, Австрії або 
Німеччині, то є всі підстави сподіва-
тись, що за умов розробки і запрова-
дження дієвих конституційно-правових 
механізмів, які б поставили надійні пе-
решкоди будь-яким проявам сепаратиз-
му, такого не станеться і в Україні.

По-друге, не можна не помічати 
того, що сьогоднішня унітарна і неза-
лежна Україна є до певної міри навіть 
більш роз’єднаною, ніж вона була за 
радянських часів. Звісно, значна частка 
провини за це лежить насамперед на 
тих політичних елітах, що перебували 
при владі починаючи з 90-х років ХХ ст., 
які намагались штучно уніфікувати 
громадян України незалежно від їх ет-
нічної приналежності, а також мовних, 
культурних та освітніх традицій, ство-
ривши неприродне для будь-якого сус-
пільства утворення, де кожен регіон 
живе і розвивається сам по собі, не від-
чуваючи при цьому єдності з іншими, 
не усвідомлюючи нерозривність істо-
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ричної і державної долі всієї України на 
Сході, Заході, Півночі та Півдні, не реа-
лізуючи це духовне єднання з іншими 
у повсякденному житті і практиці. Тому, 
цілком очевидно, що спробувавши шлях 
уніфікації українського народу та Укра-
їнської держави, який виявився не 
лише неефективним, а й деструктив-
ним, варто звернутися до іншого спосо-
бу об’єднання, яким є федералізація 
і пов’язане з нею запровадження доктри-
нальної моделі побудови федеративної 
держави. Це дозволить не лише зберегти 
природну і притаманну Україні різно-
манітність культурного, релігійного, 
економічного життя, а й об’єднати дер-
жаву на основі взаємної толерантності, 
спільних державних цінностей та цілей. 
Недарма, як пише Д. Дж. Елейзер, фе-
дералізм – це засіб поєднання різнорід-
них частин, які мають споріднену по-
літичну культуру за високого рівня асо-
ціювання суспільних відносин [8, 
c. 106–115]. Водночас притаманна феде-
рації конкурентність регіонів дозволяє 
надати суспільним відносинам у всіх 
сферах (насамперед в економічній) необ-
хідних у сучасних умовах динамізму, 
відкритості, гнучкості та адаптивності.

До речі, у цьому ж контексті слід зга-
дати й про ще одну гранично важливу 
властивість федеративної організації та 
функціонування федеративних держав. 
Йдеться про те, що федералізм – це, на-
справді, процес формування певної по-
літичної і правової доктрини як публіч-
но-владних, так і суспільних відносин 
у цілому, всередині держави. Утім ця 
доктрина докорінно відрізняється від 
того, що описується класичним понят-
тям доктрини як сукупності певних не-
похитних, імперативних та максималь-

но універсальних положень парадиг-
мального характеру, що визначають 
розвиток суспільного і державного жит-
тя. Як зазначає П. Рассел у своїй статті 
«Майбуття Європи в еру федералізму», 
сучасний федералізм – це така модель 
розвитку, політичної поведінки та вза-
ємодії всередині країни, яка, будучи 
проникнута спільним «федеративним 
духом», тим не менш не нав’язує жодної 
доктринальної жорсткості, заперечує 
фундаменталізм [9, c. 12]. З цього по-
гляду, федерація – це не лише «складна 
форма територіальної організації пу-
блічної влади» [10, c. 408], а й складний 
процес формування та розвитку «фе-
деративного  духу», який здатний 
об’єднати  в  органічну  цілісність 
об’єктивну різноманітність та полі-
морфність суспільних відносин, що 
притаманні різним частинам країни, 
різним регіонам, різним рівням функці-
онування публічної влади. Такий «фе-
деративний дух» не лише об’єднує 
країну, а й дозволяє їй ефективно вирі-
шувати внутрішні проблеми, уникати 
жорстких форм конфліктів та внутріш-
нього протистояння. Причому, було 
б помилковим сприймати зазначене по-
няття «федеративного духу» винятково 
як певну абстракцію. Насправді, воно 
імпліцитно міститься у законодавстві 
багатьох федеративних держав. Скажі-
мо, у Конституції Бельгії вказується на 
дух «вірності федерації», яким мають 
бути проникнуті дії усіх регіонів та час-
тин держави. Поняття «вірності феде-
рації» вже тривалий час сприймаються 
у Німеччині як один із базисних право-
вих принципів конституційного регулю-
вання відносин між федерацією та зем-
лями. Тобто йдеться не лише про невтру-
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чання, а й про цілий ряд зобов’язань 
позитивного характеру, які унеможлив-
люють подальшу фрагментацію феде-
рації та втрату єдності держави.

Таким чином, звертаючись до май-
бутніх перспектив конституційного пе-
реосмислення державного розвитку 
України, слід визнати об’єктивну по-
требу розробки нової моделі визначення 
конституційних основ державного 
устрою країни у напрямі запровадження 
федеративних основ її організації 
і функціонування. Зрозуміло, що вста-
новлення федерації не є виключно юри-
дичним актом – подібне нормативіст-
ське сприйняття процесу запроваджен-
ня федеративних основ урядування 
є скоріше шкідливим, аніж корисним 
явищем. Швидше за все – це складний 
і тривалий процес адекватного усвідом-
лення сутності та необхідності цієї док-

тринальної моделі у суспільній свідо-
мості українців, формування і посилен-
ня суспільного консенсусу щодо прин-
ципів, цінностей та інститутів федера-
лізму, визрівання і поширення федера-
тивної політичної культури, становлен-
ня єдиної у своїй різноманітності укра-
їнської «федеральної нації». Тому су-
часна конституційна робота в частині 
розробки і запровадження моделей по-
будови федеративної держави – це не 
просто зважування різних альтернатив, 
одні з яких можуть «подобатись» або 
«не подобатись», а об’єктивна оцінка 
сьогодення і пов’язане з нею ґрунтовне 
наукове вивчення та практичне запро-
вадження у державотворчу практику 
тих потенційних переваг, які несе в собі 
ідея федералізації та модель федератив-
ного конституційного державно-тери-
торіального устрою для України.
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Медведчук В. Государствообразующий потенциал федеративной трансформации 
Украины: конституционно-правовые аспекты

В статье исследуются государствообразующие перспективы конституционно-право-
вого и политического развития Украины в части введения федеративной формы государ-
ственно-территориального устройства. Автор анализирует основные свойства, принципы 
и модели современного федерализма, а также его потенциал для решения наиболее 
актуальных проблем организации и функционирования публичной власти в Украине. 
Аргументируется связь между федеративной политической и правовой культурой и раз-
витием гражданского общества.

Ключевые слова: Украинское государство, гражданское общество, федерализм, 
конституционный строй, конституционный процесс, федеративная политическая культура.

Medvedchuk V. The state-constituent potential of Ukraine’s federal transformation: 
constitutional-and-legal aspects

The article investigates the state-forming prospects of constitutional and political development 
of Ukraine regarding the implementation of the federal form of state-territorial organization. 
The author analyzes the main features, principles and models of modern federalism, as well as 
its capacity to solve the most pressing problems of the organization and functioning of public 
authorities in Ukraine. The relationship between the federal political and legal culture and the 
development of civil society is argued.

Keywords: Ukrainian state, civil society, federalism, constitutional order, constitutional 
process, federal political culture.
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У статті аналізуються теоретико-методологічні засади, закономірності та проблеми 
розвитку конституційного права і теорії конституційного права. Досліджуються їх сутність 
і зміни, складність їх багатовимірної системи і структури, загальні та спеціальні ознаки, 
методи, базові поняття та категорії.

Ключові слова: Конституція України, конституційне право, теорія конституційного 
права, методологія конституційного права, базові поняття і категорії.
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УДК 342(477)

Конституційне право і теорія конституційного 
права України: теоретико-методологічні проблеми

Розвиток науки конституційного 
права, загальної теорії конституційного 
права вимагають формування методо-
логії, яка б гарантувала не лише по-
слідовність в аналізі та дослідженні 
тих чи інших конституційно-правових 
явищ, а й забезпечила можливість пе-
ревірки на істинність даних, отрима-
них у цьому процесі. Сама по собі 
теорія конституційного права, як су-
купність знань про закономірності роз-
витку і регулювання конституційно-
правових відносин, їх виникнення, 
розвиток і припинення, ще не може 
характеризуватись як запорука, що всі 

ці теоретичні узагальнення матимуть 
статус об’єктивно цінних та істинних 
знань. У випадку відмови від методоло-
гічного принципу об’єктивності навіть 
логічно несуперечлива система теоре-
тичних знань про конституційне право, 
його розвиток, структуру і функціону-
вання не матиме наукової цінності. Ви-
никає потреба у певних усталених та 
ефективних способах відтворення влас-
тивостей досліджуваних теорією кон-
ституційного права об’єктів, які одно-
часно включають у себе сукупність 
чітко визначених прийомів та засобів, 
що дозволяють на теоретичному і прак-
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тичному рівні вивчати та узагальнювати 
конституційно-правові явища.

Маючи властивості, притаманні для 
будь-якої теорії, теорія конституційного 
права оперує цілим рядом загальнонау-
кових методів, що дозволяють повно та 
комплексно досліджувати її предмет. 
Разом з тим, будучи пов’язаною з кон-
ституційним правом, теорія конститу-
ційного права відображає всі ті власти-
вості та специфіку, що зумовлюється 
предметом і методологією конституцій-
ного права. Методологія теорії консти-
туційного права у найбільш загальному 
вигляді може бути охарактеризована як 
вчення про систему методів, принципів, 
спеціальних засобів та прийомів ви-
вчення загальних закономірностей, ви-
никнення, розвитку, функціонування та 
забезпечення конституційно-правових 
відносин, конституційно-правових 
явищ та інститутів. Аналізуючи мето-
дологічні проблеми теорії конституцій-
ного права, слід насамперед звернутися 
до висвітлення того зв’язку, що форму-
ється між зазначеною теорією та нау-
кою конституційного права, а також між 
цією теорією та конституційним правом 
як базовою галуззю національної право-
вої системи.

Конституційне право України є про-
відною галуззю національного права, 
оскільки норми цієї галузі права регу-
люють найважливіші суспільні відно-
сини. До того ж конституційне право 
України є системоутворюючою складо-
вою національної правової системи 
і здійснює вплив на розвиток і функці-
онування всіх інших галузей публічно-
го та приватного права в Україні.

Визнання важливості конституцій-
ного права для України та її правової 

системи, а також твердження про бурх-
ливий розвиток цієї галузі публічного 
права не вирішують питання про визна-
чення як самого конституційного права 
України, як галузі національного публіч-
ного права, так і теорії конституційного 
права. Нині вітчизняні правознавці-кон-
ституціоналісти визначають конститу-
ційне право як галузь національного 
права, що є системою відповідних право-
вих норм, які закріплюють основи пра-
вового статусу людини і громадянина 
України, її державно-територіальний 
устрій, визначають систему, основні 
принципи організації і діяльності орга-
нів державної влади і місцевого само-
врядування, форми безпосередньої де-
мократії [8, с. 13]. Існують й інші оригі-
нальні визначення цієї галузі права. Зо-
крема, Ю. М. Тодика визначав конститу-
ційне право як сукупність юридичних 
норм, тобто загальнообов’язкових пра-
вил поведінки людей, встановлених і за-
хищених державою, реалізація яких 
забезпечується можливістю викорис-
тання державного примусу [6, с. 5]. Він 
був одним із перших, хто порушив 
в Україні проблему щодо потреби роз-
робки цілісної теорії конституційного 
права, яка б дозволила не лише теоре-
тично і методологічно обґрунтувати на-
уку конституційного права, а й заклала 
б необхідні теоретико-методологічні 
основи для активного розвитку порів-
няльного конституційного права. На 
думку В. М. Шаповала, конституційне 
право є сукупністю норм, які містяться 
в конституції (основному законі) й ін-
ших джерелах і регулюють окремі сто-
рони суспільного буття, насамперед 
у зв’язку з державним плануванням; 
встановлюють основи функціонування 
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державного механізму, включаючи по-
рядок формування, організації та діяль-
ності його ключових ланок; визначають 
територіальну організацію держави 
і відповідно влади; фіксують основи 
правового статусу фізичної особи, її 
взаємини з державою [9, с. 15]. У своїх 
дослідженнях конституційного права 
вчені практично завжди порушують 
проблеми визначення та аналізу ряду 
базисних понять, якими оперує ця на-
ука [4, с. 7]. З цього погляду теорія кон-
ституційного права дозволяє не лише 
характеризувати конституційне право 
конкретної країни, а й встановлювати 
універсальні закономірності розвитку 
конституційно-правових відносин. 
У цьому контексті слід згадати дослі-
дження теоретико-методологічних ас-
пектів системи конституційного права 
України, поняття фундаментального 
для науки конституційного права. Нау-
кова цінність категорій та понять кон-
ституційно-правової науки не може 
бути встановлена виключно на рівні їх 
визначення та сприйматися поза ме-
жами їх різнорівневих зв’язків і меха-
нізмів взаємодії [7, с. 88]. Існують 
й інші визначення поняття конституцій-
ного права України, в яких акцентуєть-
ся увага на загальнотеоретичних аспек-
тах вивчення конституційного права.

Кожне із наведених визначень кон-
ституційного права України є по-своєму 
переконливим і вказує на об’єктивні по-
треби формування такої галузі, як тео-
рія конституційного права. При визна-
ченні конституційного права, й при 
розробці поняття теорії конституційно-
го права слід враховувати передусім 
права, політичну волю та законні інте-
реси учасників певних суспільних від-

носин. Відповідно, це провідна галузь 
вітчизняного публічного права, норми 
якої визначають і регулюють суспільні 
відносини, пов’язані з реалізацією прав 
і свобод людини і громадянина, а також 
із здійсненням політичної волі та за-
конних інтересів народу, держави, 
суб’єктів місцевого самоврядування, 
інститутів громадянського суспільства 
та інших учасників конституційного 
процесу. Такий підхід до поняття кон-
ституційного права дозволяє встанови-
ти й предмет його теорії.

До цієї сфери теоретичних конститу-
ційно-правових досліджень належить 
проб лема визначення сутності конститу-
ційного права. Поза адекватним розумін-
ням цієї проблеми виявляється складним, 
а то й взагалі методологічно неможливим 
визначити місце, роль та значення консти-
туційного права. Теоретичне узагальнення 
наявного конституційно-правового мате-
ріалу дозволяє стверджувати, що сутність 
і зміст конституційного права розкрива-
ються у його юридичних ознаках. Консти-
туційному праву притаманні загальні озна-
ки, властиві всім галузям права: норматив-
ність; формальна визначеність; спрямова-
ність на досягнення певного правового 
результату; можливість захисту правових 
приписів засобами державного впливу 
тощо. Разом з тим лише спеціальні ознаки 
конституційного права дають уявлення 
про особливості цієї галузі права та її при-
значення в національній правовій системі. 
Такими ознаками є сутність, зміст, функції, 
система, джерела, суб’єкти, відповідаль-
ність і гарантованість конституційного 
права України.

Виявлення і дослідження таких 
ознак є важливим завданням теорії кон-
ституційного права. Спираючись на ви-
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кладене вище, можна стверджувати, що 
теорія конституційного права – це одна 
із самостійних юридичних наук, яка ви-
вчає закономірності виникнення, розви-
тку, припинення конституційно-право-
вих відносин, детермінанти функціону-
вання основних конституційно-правових 
інститутів, специфіку та властивості 
конституційно-правових явищ, взятих 
у їх сукупності та досліджуваних як 
певна цілісна структурована система від-
носин, явищ та інститутів. Звісно, теорія 
конституційного права неможлива без 
самого конституційного права. Воно має 
певний пріоритет порівняно з теорією 
конституційного права. Утім було б по-
милковим звертати увагу лише на цей 
аспект, адже у міру свого розвитку і вдо-
сконалення теорія конституційного пра-
ва стає не лише основою для адекватно-
го розуміння сутності конституційно-
правових явищ і процесів, а й виступає 
ключовим фактором перетворення кон-
ституційно-правової дійсності.

Більше того, слід відзначити, що те-
орія конституційного права звертається 
насамперед до тих базових понять, ідей 
та положень, на яких ґрунтується наука 
конституційного права. З цього погляду, 
через визначення, пояснення та аналіз 
змісту цих понять і відбувається знач-
ною мірою розвиток конституційного 
права як науки і галузі права.

Із самого поняття «теорія конститу-
ційного права» стає зрозумілим її спів-
відношення з предметами і методами 
конституційного права.

Зміст конституційного права, а та-
кож тих проблем, які досліджує теорія 
конституційного права, визначається 
предметом правового регулювання цієї 
галузі. Предмет правового регулювання 
конституційного права залишається 

дискусійним питанням і у вітчизняній 
юридичній науці. Це спричинило зго-
дом появу тенденції до «розширеного 
тлумачення» предмета конституційного 
регулювання, що призвело до того, що 
конституційне право набуло властивос-
тей своєрідної «абсолютної системи 
норм», які регулюють практично всі без 
винятку суспільні відносини. У цьому 
зв’язку не можна не погодитись із по-
зицією академіка В. Я. Тація, який за-
значає: «Актуальним питанням подаль-
шого розвитку конституційно-правової 
думки є доктринальна розробка питан-
ня про предмет правового регулювання 
в конституції. Штучне розширення 
предмета конституційного регулювання 
може суттєво вплинути на стабільність 
Конституції України в майбутньому. 
Адже Основний Закон зможе виконува-
ти роль фундамента в розбудові держа-
ви та суспільства, якщо в ньому місти-
тимуться найбільш принципові та кон-
цептуальні положення, що не будуть 
підлягати політичній кон’юнктурі» [5, 
41]. У сучасній вітчизняній юридичній 
науці існують і більш поширені тлума-
чення предмета конституційного права. 
Так, Ю. М. Тодика свого часу наголо-
шував, що предмет конституційного 
права пов’язаний насамперед із регла-
ментацією політико-правових відносин 
у сфері реалізації державно-владних 
функцій, забезпечення прав і свобод 
особи. Виходячи з цього, цей визнаний 
вітчизняний конституціоналіст вважав, 
що предметом конституційного права 
є перш за все суспільні відносини: вста-
новлення, передачі, реалізації держав-
ної влади, її розділення і поділу між 
органами влади й іншими політичними 
структурами; встановлення меж дер-
жавної влади, гарантії прав і свобод гро-
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мадян [6, с. 13]. Схожих позицій дотри-
мується і К. А. Бабенко, який характери-
зує конституційне регулювання як «зу-
мовлений соціальним призначенням 
Конституції України цілеспрямований 
вплив, суть якого полягає у встановленні 
порядку взаємовідносин, що виникають 
у суспільстві і пов’язані зі здійсненням 
публічної влади та виражаються в пози-
тивних правилах поведінки суб’єктів цих 
відносин, покладанні конституційних 
обов’язків та наданні прав суб’єктам кон-
ституційних відносин» [1, с. 5].

Існує й інша думка, коли під пред-
метом конституційного права розумі-
ють складне правове явище, представ-
лене системою політичних, економіч-
них, соціальних, культурних (духов-
них), екологічних  й інших, тісно 
зв’язаних із ними найважливіших сус-
пільних відносин.

Отже, предметом конституційного 
права є суспільні відносини у політич-
ній, економічній, соціальній і культур-
ній сферах суспільного та державного, 
учасники яких наділені конституційною 
правосуб’єктністю. Під цим слід розу-
міти їх здатність набувати і реалізову-
вати конституційні права та обов’язки. 
Ступінь важливості таких суспільних 
відносин підтверджується тим, що пра-
ва та обов’язки їх учасників визнача-
ються нормами конституційного права.

Фактично предмет конституційного 
права зумовлює не лише те коло науко-
вих досліджень, які постають перед те-
орією конституційного права, а й обу-
мовлює її метод, під яким традиційно 
розуміють певні способи правового 
впливу на суспільні відносини, які 
є предметом відповідної галузі права 
або відповідної юридичної науки. Сво-
го часу, досліджуючи проблеми методу 

та його ролі у розвитку конституційно-
го права, В. Ф. Мелащенко писав, що за 
допомогою конституційно-правового 
регулювання закріплюються не всі, 
а тільки найголовніші, кардинальні 
принципи і положення, які визначають 
зміст і основні напрями розвитку сус-
пільства. Інтегративна роль методу кон-
ституційного права полягає в тому, щоб 
об’єднати волю народу в єдине ціле, 
спрямовуючи її на досягнення мети і за-
вдань, які стоять перед ними [3, с. 14]. 
Виходячи із історично сформованого 
поділу права на публічне і приватне, 
правознавці схильні виділяти імпера-
тивний метод (метод субординації) 
і диспозитивний метод (метод коорди-
нації) правового регулювання. Оскільки 
конституційне право є пріоритетною 
галуззю публічного права, то для неї 
характерним і домінуючим є імператив-
ний метод правового регулювання [2, 
с. 43], але це не виключає й можливос-
ті диспозитивного урегулювання окре-
мих видів конституційно-правових від-
носин. Для сучасного конституційного 
права властивими є і субординаційні, 
й координаційні методи регулювання 
суспільних відносин, які є предметом 
цієї галузі права.

Вищезазначені методи є генеральни-
ми, стрижневими, але не єдиними ме-
тодами конституційного права. Консти-
туційному праву властиві й інші методи 
встановлення і застосування норм кон-
ституційного права. Їх вибір залежить 
від того, які конституційно-правові від-
носини регламентуються: загальні чи 
конкретні. Зокрема, деякі вчені ствер-
джують, що при виникненні загальних 
відносин і правових станів застосову-
ються методи декларацій, встановлення 
принципів, мети і завдань організації та 
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діяльності суб’єктів конституційного 
права. При регулюванні конкретних ви-
дів конституційно-правових відносин 
можуть застосовуватися й інші методи, 
наприклад, метод безпосереднього кон-
ституційного нормозакріплення, метод 
позитивного зобов’язання, метод до-
зволу, метод заборони, метод регламен-
тування структури тощо. Отже, під ка-
тегорією «метод конституційного пра-
ва» слід розуміти систему методів цієї 
галузі права. Метод конституційного 
права – це система форм, прийомів 
і способів здійснення цільового впливу 
конституційного права на правову по-
ведінку або діяльність учасників сус-
пільних відносин, які є предметом цієї 
галузі права. З метою позначення діє-
вості методу конституційного права 
його ще називають методом конститу-
ційно-правового регулювання.

Для методу конституційного права 
характерним є те, що він регулює най-
важливіші політичні, економічні, соці-
альні, культурні та інші тісно пов’язані 
з ними суспільні відносини; обумовле-
ний функціями конституційного права; 
має, здебільшого, імперативний (катего-
ричний) характер; сприяє реалізації ін-
тегративної функції конституційного 
права щодо інших галузей національно-
го права; представлений сукупністю різ-
номанітних способів (методів) спеціаль-
ного впливу на конституційно-правові 
відносини тощо. Характерною ознакою 
методу конституційного права є і його 
багатоманітність. Загальні та спеціальні 
методи регулювання найважливіших 
суспільних відносин, що є предметом 
конституційного права, перебувають 
у стійких структурно-функціональних 
зв’язках і утворюють систему методів 
конституційно-правового регулювання.

Разом з тим, говорячи про теорію 
конституційного права, слід спеціально 
зазначити те, що вона має справу не 
лише з конституційним правом як га-
луззю права чи наукою, але й як із сис-
темою знань. У цьому сенсі, теорія кон-
ституційного права постає знанням 
«другого рівня», оскільки вона є до 
певної міри знанням про знання. З цієї 
причини, теорію конституційного права 
не можна тлумачити виключно як певну 
незмінну систему догм. Як і будь-яка 
теорія, вона відображає властивості 
свого предмета в їх динаміці. Це поло-
ження видається особливо важливим 
з огляду на те, що й саме конституційне 
право характеризується внутрішнім ди-
намізмом, воно змінюється, зазнає на 
собі впливу суспільного середовища, 
пропонує суспільству нові правові цін-
ності або відмовляється від певних уста-
лених правових норм і принципів тощо. 
Для того, щоб теорія конституційного 
права була спроможна відобразити зазна-
чені зміни самого конституційного пра-
ва, вона має базуватись на ряді методо-
логічних принципів. До них належать 
насамперед: принцип об’єктивності, 
принцип системності, принцип комп-
лексності. Разом з тим у теорії консти-
туційного права широко застосовують-
ся загальнонаукові методи пізнання 
конституційно-правових явищ. Це ме-
тоди аналізу і синтезу, дедукції та ін-
дукції, метод моделювання, методи ве-
рифікації і фальсифікації, структурно-
функціональний метод, методи фор-
мально-логічного аналізу, а також інші 
методи, які активно та ефективно за-
стосовуються у сучасній юридичній на-
уці. У цьому сенсі йдеться про систему 
спеціально-наукових методів.
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Скрипнюк А. Конституционное право и теория конституционного права Украины: 
теоретико-методологические проблемы

В статье анализируются теоретико-методологические основы, закономерности 
и проблемы развития конституционного права и теории конституционного права. Иссле-
дуются их сущность и изменения, сложность их многомерной системы и структуры, общие 
и специальные признаки, методы, базовые понятия и категории.

Ключевые слова: Конституция Украины, конституционное право, теория конституци-
онного права, методология конституционного права, базовые понятия и категории.

Skrypnyuk A. Constitutional Law and Theory of Constitutional Law of Ukraine: 
theoretical and methodological problems

Theoretical and methodological bases, conformities to law and problems of development of 
constitutional right and theory of constitutional right, are analysed in the article. Their essence 
is investigated and changes, complication of their multidimensional system and structure, general 
and special signs, methods, base concepts and categories.

Keywords: Constitution of Ukraine, constitutional right, theory of constitutional right, 
methodology of constitutional right, base concepts and categories.
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Немає більш певної речі, ніж неуникна 
потреба в уряді, і так само незаперечним 
є те, що коли б і як цей уряд не був запро-
ваджений, людям доводиться поступатися 
йому деякими зі своїх природних прав за-
ради надання йому необхідних повноважень.
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Висловлюється думка, що саме через демократичні вибори та діяльність парламенту уряд 
має набувати легітимності й одночасно бути підзвітним і підконтрольним парламентові. 
Натомість за умов наділення президента «резервними повноваженнями» у останнього 
з’являється достатньо засобів для вирішення парламентських чи урядових криз.

Ключові слова: конституціоналізм, народний суверенітет, президент, парламент, вотум 
довіри, інтерпеляція.

Інституціональні пастки Консти-
туції України. Наведене положення 
одного із ключових із 85 листів Алек-
сандера Гамільтона, Джеймса Медісона 
та Джона Джея відображає фундамен-
тальне положення про конституційний 
устрій держави. Адже конституційна 
державність як цінність заснована на 
захисті прав людини і основоположних 
свобод. Водночас сам процес організа-
ції влади є спонтанним, оскільки він 
є результатом суспільно-політичних де-
батів щодо інституціоналізації органів 
влади, наділення їх повноваженнями та 
побудови механізмів взаємодії і спів-
праці, стримувань і противаг.

Українська Конституція прикметна 
тим, що в ній поєднано французьку мо-
дель організації виконавчої влади із док-
триною суверенітету парламенту. Вод-
ночас поєднання цих моделей передба-
чає розвинуту політичну систему із 
стійкими ідеологічними партіями парла-
ментського типу. Натомість відсутність 
цілого ряду інститутів і процедур (кон-
структивного вотуму, інтерпеляції тощо) 
є джерелом постійних інституціональ-
них криз. За слабких політичних партій 
така система організації влади еволюці-
онує до домінування Президента у меха-
нізмі публічної влади, що вносить дис-
баланс в організацію влади. Отже, влада 
перестає виконувати своє основне при-
значення – забезпечувати загальне благо, 
утверджувати і захищати права людини 
і основоположні свободи.

Виходячи із вітчизняних реалій, нині 
існує потреба визначення механізмів 
підзвітності і підконтрольності уряду 
народові, інституційною основою якого 
мають бути вільні й чесні демократичні 
вибори та процедури парламентського 
контролю. На жаль, чинна Конституція 
України не містить процедурних засло-
нів щодо концентрації влади і в цьому 
відношенні вона нагадує Конституцію 
Веймарської республіки.

Народний суверенітет як складова 
конституціоналізму. В основі політич-
ної волі будь-якого уряду має виявляти-
ся воля народу, яка опосередковується 
через вільні й чесні вибори, законодав-
ство та реалізацію відповідальної по-
літики уряду.

Політична воля народу визначається 
через поєднання інститутів і процедур 
безпосередньої і представницької демо-
кратії, що власне і виступає як основа 
народного суверенітету. Головною проб-
лемою сучасного стану демократичного 
процесу в Україні є переважання ірра-
ціонального елемента у мотиваціях по-
ведінки населення, втрати ознак його 
громадянської позиції – свідомого і від-
повідального вибору (з меркантильних 
інтересів або міркувань корпоративної 
належності). Зокрема, дані одного із 
регіональних соціодосліджень засвід-
чили схильність більше двох третин ви-
борців проголосувати за кандидата на 
представницький мандат, який надасть 
певні послуги чи матеріальні блага.
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За таких умов звужується база легі-
тимності влади, яка стає більш аморф-
ною, а тому більш безвідповідальною. 
Звуження кола суспільно-політичних 
дебатів обумовлює, у свою чергу, полі-
тичний дискурс як такий і може створю-
вати зачароване коло у стилі відомого 
фільму Гарольда Раміса «День бабака». 
Щодо самоідентифікації України на гео-
політичному полі, то це виглядає як по-
стійна дилема європейської або євразій-
ської інтеграції чи її паліативу – політи-
ки багатовекторності. Звідси гострою 
є проблема самоідентичності України як 
національної держави.

Відсутність бачення перспективи 
у зв’язку із такого роду «приземленіс-
тю» політики зумовлює інструменталі-
зацію політичного процесу виключно 
у матеріалістичних вимірах. Замість 
розбудови політичних структур на іно-
ваційних підходах та ідеологій нових 
якостей політичні інституції натомість 
перетворюються на своєрідний мереже-
вий маркетинг, що має небагато спіль-
ного із політичним процесом, об’єктом 
якого є суспільне благо. Міфологізація 
політичного буття у вітчизняній публі-
цистиці як своєрідного задзеркалля, 
«брудної гри» відчужує громадян від 
політичного процесу як чогось амораль-
ного. Однак політична реальність Укра-
їни є такою, що вона має небагато спіль-
ного із власне політичним процесом, 
об’єктом якого є загальне благо. Нато-
мість має місце банальне «панське гун-
цувство», тобто політиканство.

За таких умов роль політичних пар-
тій маргіналізується, впроваджуються 
різного роду патрон-клієнтські практи-
ки, коли партії стають провідниками 
інтересів олігополій. З юридичної точки 

зору такі проблеми можна подолати че-
рез запровадження насамперед вибор-
чої системи із регіональними відкрити-
ми партійними списками.

Тому демократію не можна розгля-
дати лише як безпосереднє народне во-
левиявлення, це суперечить природі 
національної державності в силу його 
масштабів, населення, функцій і за-
вдань публічної влади. Роль інститутів 
представницької демократії є важливою 
у забезпеченні легітимності функціону-
вання уряду, оскільки саме парламент 
має володіти представницьким манда-
том від народу формувати уряд і конт-
ролювати його діяльність. Прикметно, 
що чинна Конституція не містить про-
цедур, які б дозволяли періодично тес-
тувати уряд на предмет підтримки його 
політичного курсу з боку народних 
представників. Як правило, це здійсню-
ється через механізми вотуму довіри чи 
інтерпеляції, які відсутні у конституцій-
ній системі України. Натомість в Укра-
їні уряд набуває своєї легітимності че-
рез Президента, оскільки він також, як 
і парламент, обирається прямими ви-
борами. Усе це викликає численні дис-
кусії щодо ступеня їх легітимності. Зда-
ється, що легітимність Верховної Ради 
розмивається серед політичного спек-
тру партій, а Президент фокусує легі-
тимність більшості виборців. Однак 
саме представництво широкого полі-
тичного спектру в стінах парламенту 
посилює його народне представництво, 
а в Президента воно нівелюється 
у зв’язку із втратою представництва 
майже половини виборців, що проголо-
сували за іншого кандидата. Відповідно 
до концепції національної державності 
для демократичності інститутів влади 
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на перший план виступає саме народне 
представництво в особі парламенту 
і можливість від імені народу приймати 
найважливіші рішення суспільного зна-
чення.

Згідно з постулатами сучасного кон-
ституціоналізму народ як носій сувере-
нітету обмежений конституційними 
цінностями. У формально юридичному 
сенсі як соціальна цінність вищого по-
рядку визнається гідність людини, 
оскільки вона визначає зміст і спря-
мованість діяльності держави (ст. 3 
Конституції), а тому не можуть бути 
предметом ревізії права людини і осно-
воположні свободи, суверенітет і тери-
торіальна цілісність України (ст. 157 
Конституції). Таким чином, суверенітет 
народу і похідну від нього доктрину 
верховенства парламенту не слід абсо-
лютизувати – народний суверенітет 
зв’язаний конституційними цінностями, 
засадами конституціоналізму.

Звідси виникає дилема судового 
(конституційного) контролю та верхо-
венства парламенту. Інституціонально 
зв’язаність парламенту конституційни-
ми цінностями забезпечується судовим 
конституційним контролем. Адже пар-
ламент є вторинною владою стосовно 
первинної – установчої влади народу, 
який засновує конституцію. Процедура 
ухвалення рішень у конституційних су-
дах чи інституціях з аналогічними 
функціями подібна до парламентської – 
вони приймаються більшістю. Основна 
відмінність – органи конституційної 
юстиції зв’язані конституційним поряд-
ком, насамперед конституційними цін-
ностями, а також процедурою розгляду 
справ. Конституційна юстиція в рамках 
конституції володіє свободою розсуду 

при прийнятті рішень – ліберальною, 
ліберально-демократичною чи соціаль-
ною моделлю. У такий спосіб консти-
туційна юстиція вводить політичний 
процес у конституційні рамки і забез-
печує легітимність діяльності політич-
них акторів у трикутнику відносин: 
парламент – глава держави – уряд. 
Голов не при цьому – визначити критерії 
самообмеження суду для того, щоб ор-
ган конституційної юстиції не був під-
даний обструкції у зв’язку із надмірним 
судовим активізмом чи політичною за-
ангажованістю, що неодноразово мало 
місце на практиці.

У цій системі координат надзвичай-
но небезпечною є маргіналізація парла-
ментаризму та судового конституційно-
го контролю, оскільки це паралізує 
конституціоналізм як практику політич-
ного правління, обмеженого конститу-
цією, призводить до анігіляції консти-
туційної матерії.

Вільні демократичні вибори як 
основа легітимації парламенту. Забез-
печення належного народного пред-
ставництва суперечить ідеї раціональ-
ної побудови парламенту. Емпіричний 
досвід свідчить про небезпеку пред-
ставництва дрібних політичних сил 
і незалежних депутатів у парламенті, 
оскільки це є причиною парламент-
ських криз і паралічу у діяльності урядів, 
а при слабких політичних партіях – при-
чиною домінування виконавчої влади 
та дисбалансу в конституційній системі 
стримувань і противаг. Тому важливою 
є конституційна інженерія – вибір опти-
мальної виборчої системи відповідно до 
стану розвитку політичної системи та 
гарантії чесного й вільного виборчого 
процесу.
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Стандарти чесних і справедливих 
виборів відіграють ключову роль у кон-
ституційному моделюванні як мисте-
цтва корегування виборчих систем, що, 
як відомо, є по суті юридичними меха-
нізмами легітимації влади. Загальною 
вадою пострадянських країн є заміщен-
ня справедливого і чесного виборчого 
процесу різного роду виборчими техно-
логіями. Дані статистичних досліджень 
щодо вартості виборчих кампаній 
в Україні, у порівнянні із вартістю пар-
ламентських виборів у Польщі, Німеч-
чині, свідчать про надмірні й неефек-
тивні затрати і нечесну вітчизняну прак-
тику у веденні виборчої агітації.

Це говорить про відчуження грома-
дян від виборчого процесу, а отже, від 
механізмів здійснення влади. На сьогод-
ні роль партійної бюрократії у форму-
ванні кола кандидатів на представниць-
кі мандати є гіпертрофованою, що ще 
більшою мірою віддаляє виборця від 
політичного процесу. Ці речі слід вра-
ховувати при визначенні виду виборчої 
системи. З урахуванням стану розвитку 
політичної системи, практики здійснен-
ня виборчих процедур для України 
є прийнятною виборча система із регіо-
нальними відкритими партійними спис-
ками або поєднання цієї системи із ма-
жоритарною виборчою системою із 
голосуванням у два тури. При останньо-
му варіанті за мажоритарною системою 
мало б обиратися близько 100–120 де-
путатів, а за пропорційною – 330–350 
народних представників.

Заслуговує на увагу ідея трансфор-
мації Верховної Ради у двопалатний 
парламент, за якою верхня палата – Се-
нат (Палата регіонів) – забезпечувала 
б представництво регіонів та узгоджен-

ня регіональних і національної політик. 
Верхня палата має забезпечувати рівне 
представництво регіонів і формуватися 
за мажоритарною виборчою системою 
у два тури голосування, що забезпечить 
належний рівень народного представ-
ництва і її легітимності.

Оскільки виборче законодавство 
в Україні нестабільне і змінюється до 
кожних виборів, тому такі положення 
мають бути відображені в тексті Кон-
ституції України, на основі якого має 
бути доопрацьовано і прийнято Вибор-
чий кодекс.

У силу представницького мандату 
депутат парламенту представляє націю 
в цілому, а не корпус виборців, який від-
дав за нього голоси. Саме тому палати 
парламенту мають вирішувати питання 
щодо позбавлення депутатського манда-
ту в разі порушення вимог несумісності 
чи іншого порушення, а також щодо 
зняття недоторканності у разі вчинення 
злочину або затримання на місці вчинен-
ня злочину. У Конституції України існує 
настійлива необхідність закріплення 
принципу вільного мандату, за яким де-
путат парламенту не є зв’язаним наказа-
ми виборців.

Забезпечення чесних і справедливих 
виборів на засадах вільної конкуренції 
політичних програм та ідей і рівності 
можливостей кандидатів можливе за 
умов належного судового конституцій-
ного контролю. Практика адміністра-
тивних судів засвідчує порушення пра-
ва на справедливий і чесний суд, коли 
на порушення міжнародних стандартів 
виборчого права та практики Європей-
ського суду з прав людини суди стали 
ревізувати результати народного воле-
виявлення. Тому можна запозичити ні-
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мецьку модель судового контролю за 
результатами парламентських виборів. 
Так, у Конституції України можна було 
б прописати процедуру, яка б передба-
чала надання у 15-денний термін Кон-
ституційним Судом висновку про до-
держання вимог конституційності ви-
борів депутатів парламенту за консти-
туційним поданням палат парламенту, 
які за результатами слухань можуть 
ініціювати цю процедуру. Це звузить 
ситуації, коли суди шляхом ухвалення 
рішень про визнання результатів голо-
сування недійсними на низці виборчих 
дільниць, у такий своєрідний спосіб 
ревізують результати народного воле-
виявлення.

Демократична легітимність парла-
менту пов’язана із його здатністю сфор-
мувати уряд та підтримувати політич-
ний курс. У разі нездатності реалізувати 
ці процедури більш оптимальним ви-
ходом є розпуск парламенту, оскільки 
має існувати рефлексія на стан розподі-
лу між політичними силами у суспіль-
стві. Про розпуск парламенту має при-
ймати рішення Президент за результа-
тами  консультацій  між  Прем’єр-
міністром, спікерами палат парламенту 
та головами парламентських фракцій. 
З дня опублікування указу про розпуск 
парламенту нижня палата не має права 
приймати закони; ці функції переходять 
до Сенату до набуття повноважень но-
вообраною нижньою палатою.

Демократичні засади формування 
уряду. Парламент як орган народного 
представництва, який забезпечує ре-
презентацію широкого спектра полі-
тичних сил, володіє природним правом 
формувати уряд. Рівною мірою і Пре-
зидент володіє прерогативами щодо 

формування складу уряду, оскільки він 
має забезпечувати узгоджене функціо-
нування публічної влади та взаємодію 
її органів. Однак міра впливу парла-
ментів і президентів на формування 
уряду залежить від особливостей по-
літичної системи та ступеня політичної 
інтеграції суспільства.

Наприклад, у Німеччині врахували 
негативний досвід нестабільних коалі-
ційних урядів та практики застосування 
надзвичайних прерогатив президентом 
під час Веймарської республіки. Сьо-
годні за правилами статей 63, 64 Бонн-
ського Основного закону 1949 р. уряд 
формується за результатами парламент-
ських виборів, з урахуванням яких Фе-
деральний президент вносить на роз-
гляд Бундестагу кандидатуру Федераль-
ного канцлера, який, у свою чергу, по-
дає на затвердження Федеральному 
президентові кандидатури міністрів, 
і вони після затвердження виголошують 
присягу перед Бундестагом. Якщо Бун-
дестаг не погоджується на запропоно-
вану кандидатуру Федерального канцле-
ра, то застосовується конструктивний 
вотум – протягом 14 днів у Бундестазі 
має одержати підтримку інша кандида-
тура Федерального канцлера, інакше 
Федеральний президент може прийняти 
рішення про розпуск Бундестагу.

Італія також прикметна функціону-
ванням коаліційних урядів. У разі парла-
ментських криз можуть функціонувати 
так звані «службові кабінети», які скла-
даються переважно не з політиків, а з 
технократів. В Італії процедура форму-
вання уряду подібна до німецької, однак 
там відсутня процедура конструктивно-
го вотуму (статті 92–93 Конституції Іта-
лійської республіки). З інституціональ-
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ної точки зору вона має наслідком часті 
парламентські кризи, оскільки в Італії 
уряди формуються на основі широких 
коаліцій, до яких входять дрібні політич-
ні партії, а тому вони є нестійкими.

Оскільки процедура інтерпеляції 
може бути ініційована десятою части-
ною членів палат парламенту, то доволі 
часто нескладно оголосити резолюцію 
недовіри. Наприклад, причиною від-
ставки технократичного кабінету Маріо 
Монті була обструкція законопроекту, 
який передбачав значну економію дер-
жавного бюджету, що й стало причиною 
неотримання вотуму довіри урядом 
у парламенті і як наслідок – його від-
ставки. Президент Джорджіо Наполіта-
но був змушений призначити достроко-
ві парламентські вибори.

У Японії діє парламентська модель 
формування уряду, за якої Прем’єр-
міністром та міністром можуть бути об-
рані лише члени парламенту (статті 
67–68 Конституції Японії). Японській 
практиці парламентаризму притаманні 
доволі часті голосування за процедурою 
вотуму довіри, невдача в яких, як пра-
вило, закінчується достроковим при-
пиненням повноважень палат парла-
менту. Новий кабінет Сіндзо Абе, сфор-
мований у результаті дострокових ви-
борів до японського парламенту, був 
реакцією на нездатність попереднього 
уряду впоратися із тривалою рецесією 
японської економіки, що мало наслід-
ком його відставку.

Загалом парламентська процедура 
формування уряду дозволяє забезпечи-
ти належний рівень легітимності кабі-
нету і оперативно реагувати на політич-
ні, економічні та соціальні виклики, 
перед якими опиняється уряд. Нато-

мість вітчизняна конституційна система 
за відсутності процедур конструктивно-
го вотуму, вотуму довіри та інтерпеляції 
робить уряд абсолютно негнучким до 
кардинальних проблем у суспільстві. 
Інфантильність політичної системи та 
патрон-клієнтизм політичних партій не 
забезпечують належного рівня підзвіт-
ності й підконтрольності уряду народові, 
а його політичні заходи, як правило, не 
проходять належного обговорення у сті-
нах парламенту та не відповідають опе-
раційним і стратегічним цілям розвитку 
держави. У цьому контексті існує два 
варіанти визначення механізмів форму-
вання (інвеститури) уряду відповідно 
до вимог демократичної легітимності.

1. Інвеститура з прерогативами гла-
ви держави та контрбалансами з боку 
парламенту. Загалом можна залишити 
нині чинну систему інвеститури уряду, 
однак вона потребує принаймні двох 
істотних коректив. По-перше, інвести-
тура уряду має здійснюватися за резуль-
татами парламентських, а не президент-
ських виборів. По-друге, Президент не 
має володіти повноваженням на влас-
ний розсуд приймати рішення про роз-
пуск уряду чи парламенту. Натомість 
контрбалансом прерогатив глави держа-
ви  щодо  висунення  кандидатури 
Прем’єр-міністра, яка має бути схвале-
на парламентом, із наступним затвер-
дженням міністрів Президентом за по-
данням Прем’єр-міністрів, мають бути 
парламентські процедури, отримання 
вотуму довіри за ініціативою уряду та 
процедури інтерпеляції за ініціативи 
п’ятої частини членів парламенту. Така 
система стримувань і противаг урівно-
важить відносини у системі координат: 
парламент – глава держави – уряд. Це 



ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

122 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

також забезпечить належну демокра-
тичну легітимність уряду та його демо-
кратичну наближеність до операційних 
і стратегічних цілей державної політи-
ки, які відповідатимуть волі народу.

2. Інвеститура з вотумом довіри 
шляхом затвердження Програми ді-
яльності уряду. Ключовим моментом 
такої інвеститури стає остаточне схва-
лення парламентом Програми діяльності 
уряду. У силу цієї процедури Президент 
доручає лідеру партії, що перемогла на 
парламентських виборах, формувати 
уряд. Останній протягом двадцяти днів 
зобов’язаний сформувати уряд, склад 
якого затверджується Президентом, і за-
безпечити схвалення парламентом Про-
грами діяльності Кабінету міністрів. 
У разі неспроможності забезпечити ін-
веституру уряду Президент доручає 
сформувати склад Кабінету міністрів 
лідеру другої за чисельністю фракції. 
Якщо у зазначені терміни парламент не 
забезпечить інвеститури уряду, Прези-
дент видає указ про розпуск нижньої 
палати парламенту.

Для ефективного функціонування 
уряду мають діяти такі інструменти 
стримувань і противаг:

а) конструктивний вотум – Президент 
приймає відставку Кабінету міністрів 
у разі, якщо парламент висловив вотум 
недовіри урядові та в п’ятнадцятиденний 
строк не сформував склад Кабінету міні-
стрів і не схвалив Програму його діяль-
ності. Якщо уряд не сформовано, парла-
мент підлягає розпуску;

б) вотум довіри – Кабінет міністрів 
вносить на розгляд парламенту законо-
проект, схвалення якого є підтримкою 
політичного курсу уряду, інакше – уряд 
йде у відставку.

Вважаємо, що обидва варіанти одна-
ковою мірою прийнятні для сучасних 
вітчизняних реалій, вони придатні для 
оживлення політичного процесу, набут-
тя належного рівня демократичної легі-
тимності урядів і формування дієвих 
зворотних зв’язків між урядом і грома-
дянами. Обрання однієї із запропонова-
них моделей залежатиме від результатів 
суспільно-політичних дебатів, але ма-
тиме належний соціальний ефект.

Відповідальність урядів у сучасній 
демократії. Демократична легітимність 
урядів зумовлена їх підзвітністю і під-
контрольністю, тобто їх відповідальніс-
тю перед народом. Інституціонально це 
втілюється у парламентському контролі 
та механізмах консультацій і погоджен-
ня рішень у площині парламентська 
більшість – опозиція. Важливою скла-
довою демократичної легітимності уря-
ду є консенсусні механізми голосуван-
ня, коли урядові заходи також отриму-
ють підтримку з боку опозиції. Тоді, 
безумовно, уряд має враховувати інте-
реси меншості, що підвищує його сту-
пінь легітимності й народної довіри. 
Зокрема, демократичній консолідації 
сприятиме введення інституту органіч-
них законів та призначення деяких по-
садових осіб, яке вимагатиме прийнят-
тя рішення кваліфікованою більшістю 
парламенту саме на основі консенсусу 
між провідними політичними партіями.

Оскільки ми говоримо про політич-
ний процес як механізм прийняття рі-
шень задля загального блага, то лише 
в цій площині застосовуються нижче-
зазначені механізми відповідальності 
урядів. Поза цією системою координат 
відносини вбачаються нами як серйозне 
порушення Конституціїі.
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Політико-правовою основою легі-
тимності урядів є підтримка їх політич-
ного курсу парламентською більшістю, 
оскільки та представляє значний сег-
мент політичних сил, які репрезентують 
більшість виборців. У разі функціону-
вання уряду меншості, тобто так званих 
«службових кабінетів», основою їх ле-
гітимності виступає існування консен-
сусу між провідними політичними си-
лами та діячами щодо необхідності ви-
рішення певних кризових ситуацій, які 
формалізується через висловлення во-
туму довіри щодо законопроектів, спря-
мованих на подолання кризових явищ, 
хоча насправді уряд не спирається на 
парламентську більшість. Такий досвід 
мають Італія (уряд Маріо Монті 2011 р.) 
чи Чехія (перший уряд Мірека Топола-
нека 2006 р.).

У механізмі конституційної держав-
ності відповідальність урядів втілю-
ється у їх підзвітності й підконтроль-
ності парламенту. При цьому уряд во-
лодіє достатнім полем свободи розсуду 
у прийнятті владних рішень у рамках 
Конституції. Водночас уряд несе всю 
повноту відповідальності за політичні 
наслідки своїх дій, які є предметом ре-
тельного контролю з боку парламенту. 
Акти уряду завжди мають політико-
правову природу і є результатом сус-
пільно-політичних дебатів всередині 
правлячої партії чи серед партій – чле-
нів правлячої коаліції або результатом 
консенсусу широкого спектра політич-
них сил у разі функціонування так зва-
них «службових кабінетів». Предметом 
парламентського розслідування є по-
літично несприятливі наслідки діяль-
ності уряду. Це є очевидними речами 
у світлі доктрини сучасного конститу-

ціоналізму, хоча ми часто спостерігає-
мо вторгнення адміністративної та 
кримінальної юстиції у площину кон-
ституційно-правових відносин, що 
є неприйнятним.

На цьому тлі видається, що чинна 
Конституція України дозволяє легаліза-
цію маловідповідальних урядів, оскіль-
ки висловлення вотуму недовіри може 
бути ініційоване надмірною кількістю 
депутатів – не менше третини від за-
гального складу Верховної Ради. Нині 
чинна дуалістична відповідальність 
уряду перед главою держави і парла-
ментом насправді є відповідальністю 
перед Президентом. У силу маргіналь-
ності парламентаризму процедури пар-
ламентського контролю за діяльністю 
уряду є малоефективними.

Насправді уряд має бути підзвітним 
і підконтрольним парламенту. З цією 
метою парламент має бути наділений 
низкою контрольних повноважень за 
діяльністю уряду: інститут інтерпеляції, 
звіти членів уряду, висловлення вотуму 
недовіри тощо. Парламенту має нале-
жати виключне право припиняти повно-
важення Кабінету Міністрів України, 
відправляти його або окремих його чле-
нів у відставку. Уряд має складати по-
вноваження  перед  Президентом 
у зв’язку з обранням парламенту нового 
скликання. З метою забезпечення на-
лежної відповідальності уряду має бути 
також запроваджена загальна і галузева 
відповідальність урядів. Загальна від-
повідальність  уряду  передбачає 
обов’язковий звіт Прем’єр-міністра пе-
ред парламентом, за результатами об-
говорення якого може бути прийнято 
рішення про висловлення вотуму недо-
віри уряду. Галузева відповідальність 
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передбачає відповідальність міністра за 
напрям його діяльності, ефективність 
діяльності ввіреного йому міністерства 
і за результатами політичних дебатів 
у парламенті може бути прийняте рі-
шення про його відставку. За таких об-
ставин самому Прем’єр-міністрові слід 
ініціювати зміщення з посади такого 
міністра, інакше це може стати причи-
ною урядової чи парламентської кризи.

Загалом процедури відповідальності 
урядів передбачають певні механізми 
розв’язання кризових ситуацій з метою 
забезпечення реального народного 
представництва у парламенті та форму-
вання урядів, які, спираючись на парла-
ментську більшість, володіли б достат-
нім рівнем демократичної легітимності.

Висновки. Подолання інституцій-
них пасток Конституції з легітимни-
ми і відповідальними урядами. Чинна 
Конституція України з точки зору пра-
вового оформлення відповідальності 
уряду справляє подвійне враження. По-
перше, вона містить значний конфлік-
тогенний потенціал в умовах інфан-
тильної політичної системи, оскільки 
не містить процедур врегулювання пар-
ламентських чи урядових криз. Щодо 
цього українська конституційна система 
подібна до італійської з притаманними 
їм патрон-клієнтелізмом партій та пере-
важно популістським політичним кур-
сом урядів. По-друге, у площині від-
носин «парламент – глава держави – 
уряд» домінуючою є ситуація порівняно 
ранньої втрати зворотних зв’язків між 
урядом і населенням, що істотно зни-
жує ступінь демократичної легітимнос-
ті урядів. При цьому у парламенту від-
сутні дієві механізми впливу на уряд, 
оскільки навіть його (уряду) повнова-

ження прив’язані до каденції Президен-
та, що суперечить засадам народного 
суверенітету.

Запозичення французької моделі 
«дуалізму» при фактичній відсутності 
парламентських механізмів відпові-
дальності урядів (насамперед, процедур 
вотуму довіри та інтерпеляції) розриває 
поле легітимності уряду, який стає все 
більш залежним від президентської кан-
целярії або вступає у сумнівні кулуарні 
домовленості з окремими парламент-
ськими фракціями. Усе це в кінцевому 
результаті унеможливлює прийняття 
і втілення в життя стратегічних заходів 
та скорочує поле для політичного ма-
невру уряду. Такі форми взаємодії і є 
власне інституціональними пастками 
Конституції України.

Для подолання цих інституційних 
пасток чинної Конституції України слід 
впроваджувати у політичну практику та 
оформлювати у вигляді конституційних 
приписів, зокрема, такі положення:

Парламент як законодавчий орган 
влади виконує функцію народного пред-
ставництва широкого спектра політич-
них сил за результатами виборів. Саме 
через його діяльність уряд набуває ле-
гітимності й одночасно є підзвітним 
і  підконтрольним  парламентові . 
У зв’язку із цим на конституційному 
рівні має бути визначена виборча сис-
тема та збалансований механізм форму-
вання уряду.

Президент як глава держави і пред-
ставницький орган володіє так званою 
«резервною» владою, сутність якої зво-
диться до забезпечення належного 
і узгодженого функціонування публіч-
ної влади. Функцією Президента є ви-
рішення парламентських та урядових 
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криз із метою забезпечення відповідаль-
ного політичного курсу уряду. Задля 
цього процедура формування уряду має 
забезпечуватися також і конструктив-
ним вотумом, який би мінімізував імо-
вірність неспроможності парламенту 
сформувати уряд та поставити більш 
відповідальні рамки ведення політичної 

діяльності партіям та зваженості їх про-
грамних положень.

Поряд із закріпленням принципу 
вільного мандату та обмеження депу-
татської недоторканності слід увести 
процедури вотуму довіри та інтерпеля-
ції як належних правових засобів кон-
ституційної відповідальності уряду.

Стаття надійшла до редколегії 28.05.2013.

Онищук Н., Савчин М. Ответственное правление и народный суверенитет: за-
метки к конституционному созиданию

На основании сравнительного анализа авторами охарактеризованы состояние, 
проблемы и тенденции развития конституционно-правовых институтов в стране, обеспе-
чивающие функционирование системы сдержек и противовесов в украинской модели 
организации власти. Рассмотрены идеи рационализации власти в контексте реального 
обеспечения народного суверенитета как основы конституционализма, определены пути 
реформирования и усовершенствования взаимодействия таких конституционных органов, 
как: президент, парламент, правительство, конституционный суд. Высказывается мысль, 
что именно через демократические выборы и деятельность парламента правительство 
должно приобретать легитимность и одновременно быть подотчетным и подконтрольным 
парламенту. При условии предоставления президенту «резервных полномочий» у по-
следнего появляется достаточно средств для преодоления парламентских или 
правительственных кризисов.

Ключевые слова: конституционализм, народный суверенитет, президент, парламент, 
вотум доверия, интерпеляция.

Onishchuk M., Savchyn M. Responsible rule and people’s sovereignty: notes to the 
constitutional creation

On the ground of comparative analysis the authors characterized the status, problems and 
development tendencies of the constitutional and legal institutions in the country that ensure 
functioning of the check and balances system of Ukrainian government organization model. The 
authors considered the ideas of governmental rationalization within the context of actual ensuring 
people’s sovereignty as the basis of constitutionalism, defi ned ways to reform and improve the 
interaction between such constitutional authorities as: the President, the Parliament, the 
Government, the Constitutional Court. There is expressed an opinion that exactly through 
democratic elections and parliamentary activity the government should acquire legitimacy and 
at the same time be accountable to and controlled by the Parliament. Instead, upon conditions 
of giving the President the «standby authorities» the latter is provided with suffi cient means for 
solving parliamentary or governmental crises.

Keywords: constitutionalism, people’s sovereignty, President, parliament, vote of trust, 
interpellation.
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У статті досліджено природу офіційного тлумачення юридичних норм з точки зору 
трьох основних підходів: декларативного, конститутивного та герменевтичного. Ствер-
джується, що визнання за актами офіційної інтерпретації статусу особливого джерела 
права – загального права Конституції і законів України – може мати низку позитивних 
наслідків для конституційного судочинства.

Ключові слова: рішення Конституційного Суду України, тлумачення, герменевтика, 
загальне право.
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Ще раз про юридичну природу рішень 
Конституційного Суду України

Вступні зауваги. Юридична при-
рода рішень Конституційного Суду 
України (далі – КСУ) є вельми попу-
лярним сюжетом сучасної науки кон-
ституційного права. Водночас аналіз 
науково-практичної літератури свід-
чить про те, що на сьогодні відсутня 
більш-менш певна відповідь на питан-
ня, чи є акти КСУ взагалі джерелами 
права, а якщо так, то яка їхня природа 
й співвідношення із суміжними джере-
лами (передусім із Конституцією, за-
конами та підзаконними нормативними 
актами).

У частині, що стосується висновків 
КСУ, котрими акти законодавства ви-
знаються неконституційними, питання, 
здається, можна вважати вичерпаним. 
Такі акти є настільки очевидним втру-
чанням у правову матерію, що їх, як-не-
як, доводиться визнавати джерелами 
права, бодай вони і є результатами не-
гативної, так би мовити, «некласичної» 
правотворчості. Однак у випадку з рі-
шеннями (а рівною мірою і правовими 
позиціями, котрі формулюються під час 
ухвалення висновків КСУ), ситуація 
є дещо складнішою.

© Гончаров В., 2013
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Ця проблема, однак, не є ані само-
стійною, ані самодостатньою, походячи 
від іншої «вічнозеленої» проблеми, 
пов’язаної з правотворчим статусом 
офіційної інтерпретації. Якщо юридич-
на норма лише відображується у резуль-
таті офіційної інтерпретації, то годі 
й говорити про правотворчий характер 
рішень КСУ та визнавати за ними ста-
тус джерела права. І навпаки, якщо у ре-
зультаті офіційної інтерпретації юри-
дична норма не відображується, а ство-
рюється, тоді слід визнавати правотвор-
чий характер рішень КСУ.

Відповідно ті, хто вважають, що акт 
тлумачення є лише формою відобра-
ження юридичної норми (чи її єдиного 
істинного смислу, волі законодавця), 
є прихильниками так званої «деклара-
тивної теорії тлумачення»; ті ж, хто 
вважають, що в акті тлумачення ство-
рюється смисл норми (а отже, й сама 
норма), є відповідно прихильниками 
«конститутивної теорії тлумачення».

Тут ідеться не про суто науковий 
диспут. Прихильність КСУ до однієї 
з означених доктрин впливає на його 
ставлення до власних попередніх інтер-
претацій та використовувані способи 
аргументації. Усе це, зрештою, відбива-
ється й на змісті ухвалюваних рішень.

Рішення КСУ: декларативний під-
хід. Ідея французьких просвітителів 
стосовно того, що суд є лише «вустами» 
закону, міцно укорінилася на Континен-
ті. Б. Зупанчич стверджує, що причи-
ною її появи в дійсності був тодішній 
брак демократичної традиції та свавілля 
судової влади [1]. Можна припустити, 
що автор має рацію. Декларативний під-
хід до правотлумачення пронизаний не-
довірою до судді, звідси й велика кіль-

кість застережень щодо відхилення від 
волі законодавця.

Справа навіть не в тому, що пробле-
ма тлумачення нерідко з’являється там, 
де норму слід застосувати до випадку, 
котрий не передбачався при її ухвален-
ні, випадку, що сам по собі знаходиться 
поза волею законодавця. Головною ва-
дою декларативної теорії, як видається, 
є безвідповідальне ставлення судів (ко-
трі сповідують її у своїй роботі) до влас-
них попередніх рішень та принципова 
неможливість дії принципу усталеної 
судової практики (stare decisis).

Змальовуючи роль попередньої су-
дової практики при ухваленні нових 
рішень у континентальному судочин-
стві, Р. Леже відзначає: «…постанова, 
хай навіть винесена вищим судовим 
органом, не позбавляє суди, котрі в май-
бутньому зіштовхнуться з подібним 
питанням, свободи у прийнятті рішен-
ня. До того ж, ніщо не забороняє судам, 
котрі зайняли певну позицію з деякого 
правового питання, змінити свою точку 
зору та скористатися «переглядом». Су-
дові рішення мають лише переконливе 
значення (курсив мій. – В. Г.)» [2, c. 85].

Більше того, якщо бути послідовним 
і строго виходити із засад декларативної 
теорії, то судові рішення не повинні 
мати навіть «переконливого значення». 
Суд, котрий тлумачить Конституцію, не 
повинен брати до уваги нічого, що від-
булося після її ухвалення, навіть на-
ступні її інтерпретації. Це сувора «ін-
терпретаційна дієта»: у розпорядженні 
суду є лише текст Конституції (в якій 
від часу її ухвалення міститься істинний 
смисл, воля законодавця), способи тлу-
мачення (набори прийомів для віднай-
дення цієї волі) й необхідні засоби (ма-
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теріали парламентських слухань, тексти 
пов’язаних джерел тощо) [3].

Таким чином, суд, який сповідує де-
кларативну теорію тлумачення, є зав-
жди першим інтерпретатором Консти-
туції безвідносно до історії її прочи-
тань. Він вільний відмовлятись від по-
передніх своїх інтерпретацій, якщо ті 
не узгоджуються з його новими мірку-
ваннями та не повинен будь-яким чином 
мотивувати відмову від тих попередніх. 
Ця доктрина у дійсності не стільки 
стримує суд (дійсним смислом норми, 
волею законодавця), скільки спонукає 
його безвідповідально ставитись до 
власної практики тлумачення.

Сповідування судом декларативної 
теорії зумовлює використання харак-
терного для неї способу аргументації. 
Декларативне тлумачення основується 
на мовних, системних та історичних 
аргументах (способах тлумачення). Суд 
ухиляється від аналізу сучасного сус-
пільно-політичного контексту через те, 
що той не має стосунку до дійсного 
смислу норми, волі законодавця (адже 
та склалася раніше за цей контекст). Суд 
також не аналізує наслідків, до яких 
може призвести та чи інша інтерпрета-
ція (аналізувати наслідки, мовляв, теж 
не його компетенція, адже про наслідки 
повинен був подбати законодавець).

Крім того, посилання на попередню 
практику вирішення аналогічних чи су-
міжних справ теж невластиве для суду, 
котрий сповідує декларативну теорію 
тлумачення. Stare decisis – принцип, що 
властивий саме загальному праву, а не 
зрощеній на Континенті декларативній 
теорії тлумачення.

Таким чином, декларативна теорія 
судового тлумачення в її, так би мовити, 

первинному й «очищеному» вигляді 
є надто маргінальною, а відтак навряд 
чи нині може використовуватись у прак-
тиці конституційного судочинства.

Рішення КСУ: конститутивний 
(реалістичний) підхід. Згідно з консти-
тутивним підходом норми Конституції 
створюються у результаті тлумачення, 
з огляду на це рішення КСУ можуть 
кваліфікуватися як джерела права. 
Отже, виникають і підстави для дії 
принципу stare decisis.

Представник реалістичної теорії тлу-
мачення М. Тропер зазначає, що будь-
яка теорія тлумачення ґрунтується на 
одному з двох можливих припущень: 
«якщо я стверджую, що тлумачити – 
значить вказувати на смисл, то я перед-
бачаю існування об’єктивного смислу, 
що піддається описанню; і навпаки, 
я  можу  передбачити  відсутність 
об’єктивного смислу, відповідно, опи-
сати його неможливо, його можна лише 
визначити» [4, c. 136]. Реалістична тео-
рія тлумачення базується на таких по-
ложеннях: 1) тлумачення являє собою 
акт волевиявлення, а не пізнання; 
2) його об’єктом є не норми, а форму-
лювання і факти; 3) суб’єкти, які здій-
снюють тлумачення, наділені специфіч-
ною владою. Смисл не даний наперед, 
натомість він є результатом тлумачення 
[4, c. 136].

Реалістичний підхід до розуміння 
природи офіційної інтерпретації, зви-
чайно, більш «реалістичний» і правди-
вий, порівняно з декларативним. Дій-
сно, у межах «букви закону» є багато 
місця для суперечливих інтерпретацій, 
конфлікт між якими часто-густо не вда-
ється вирішити за посередництва аргу-
ментів лише мовного, системного й іс-
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торичного тлумачення. Це положення 
підтверджується тим фактом, що тими 
самими видами аргументів КСУ іноді 
вдається обґрунтовувати взаємовиключ-
ні рішення [5; 6]. За таких умов склада-
ється враження, що справжні, реальні 
аргументи, ті, що в дійсності спрямову-
ють суд, залишилися «за кадром».

Знов-таки, про те, що суд є прихиль-
ником реалістичного підходу, свідчить 
риторика рішення. Тут, як правило, ана-
лізується широкий суспільно-політич-
ний контекст, позитивні й негативні на-
слідки, котрі потягне та чи інша інтер-
претація законодавчого положення. Так, 
у порівняно нещодавній Постанові Пре-
зидії Вищого арбітражного суду РФ на 
користь ухвалюваного рішення наводи-
лася така аргументація: «Надзвичайно 
високі ризики втрати або обмеження 
корпоративного контролю можуть при-
звести до негативних наслідків для ма-
кроекономіки та інвестиційних проце-
сів, які значною мірою розвиваються за 
допомогою корпоративної участі в гос-
подарських товариствах» [7]. Покли-
кання на попередню практику вирішен-
ня аналогічних справ, stare decisis, теж 
може вважатися «індикатором» реаліс-
тичного підходу, чи принаймні його 
елементів.

Однак реалістичний підхід до офі-
ційного тлумачення і засноване на ньо-
му реалістичне розуміння природи рі-
шень КСУ пов’язане з деякими усклад-
неннями.

Головний постулат реалістичної те-
орії тлумачення полягає у тому, що за-
кон до його тлумачення не вміщує юри-
дичних норм, котрі створюються саме 
у результаті тлумачення. Відтак справж-
нім, «реальним» джерелом позитивного 

права є інтерпретаційно-правовий акт. 
Якщо ж акт офіційної інтерпретації вмі-
щує норму права, його слід вважати 
нормативно-правовим.

Але, по-перше, якщо у тексті до тлу-
мачення нема смислу, а у законі – юри-
дичних норм, то послідовно було би 
також припустити, що і акт офіційної 
інтерпретації, своєю чергою, теж не 
вміщує норм до його тлумачення. Якщо 
в цих міркуваннях нема помилки, то 
залишається констатувати суть усклад-
нення: на статус джерела права в межах 
реалістичного підходу не може претен-
дувати жоден нормативний чи навіть 
інтерпретаційний акт.

По-друге, оскільки рішення КСУ ви-
носяться на підставі і на виконання за-
кону, їх доведеться визнати підзаконни-
ми нормативно-правовими актами. Під-
законний акт має відповідати закону, не 
повинен його порушувати. Але хотілося 
б поцікавитись, про відповідність (чи 
невідповідність) якого ґатунку взагалі 
може йтися? Адже тут, вочевидь, по-
рівнюються несумірні явища – закон та 
його тлумачення. Певна річ, тлумачення 
може збігатись чи не збігатись не з за-
коном, а тільки з іншим тлумаченням 
закону.

По-третє, якщо рішення КСУ є під-
законним актом, то проблематичною 
є його юридична сила, адже та залежить 
від місця, котре орган займає в ієрархіч-
ній структурі з-поміж інших державних 
органів. Позаяк ані КСУ не знаходиться 
у підпорядкуванні жодного державного 
органу, ані жоден орган не перебуває 
у підпорядкуванні КСУ, питання при-
речене залишатись без відповіді.

У літературі навіть висловлювалась 
думка, згідно з якою рішення КСУ ма-
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ють вищу юридичну силу від законів 
України [8, c. 108]. Але хіба той факт, 
що висновок КСУ скасовує неконститу-
ційний закон, свідчить що у першого 
вища юридична сила? Це все одно, що 
сказати, мовляв, кожен закон Верховної 
Ради, котрим скасовується попередній 
закон, має вищу юридичну силу ніж по-
передній.

До того ж, юридична сила властива 
саме одновидовим джерелам права та 
визначає пріоритет їх застосування на 
випадок колізії. Саме в такому розумін-
ні говорять про вищу юридичну силу 
закону стосовно підзаконного норма-
тивно-правового акта, а також про прі-
оритет прецеденту вищого суду над 
прецедентом суду нижчої інстанції.

Підсумовуючи викладене, варто за-
уважити, що незважаючи на те, що реа-
лістичний підхід до тлумачення й до 
актів інтерпретації має низку переваг над 
декларативним, назвати цей перший без-
доганним вкрай важко через низку влас-
тивих йому методологічних ускладнень.

Декларативна й реалістична теорії 
тлумачення у практиці КСУ. Цікаво 
поміркувати над тим, якої саме теорії 
тлумачення у своїй практиці притриму-
ється КСУ. В одній зі своїх попередніх 
ухвал Суд зазначив, що: «Офіційним 
тлумаченням вважається діяльність 
компетентного органу державної влади 
щодо з’ясування і роз’яснення волі за-
конодавця, матеріалізованої в нормі 
права (усвідомлення та роз’яснення 
смислу норм права з метою найбільш 
правильної їх реалізації» [9], що вказує 
на домінування декларативної теорії. 
До того ж, у своїх рішеннях єдиний ор-
ган конституційної юрисдикції України 
неодноразово звертався до намірів за-

конодавця, наголошуючи на необхід-
ності їх правильного встановлення [10]. 
У практиці КСУ, як зазначає О. Денько-
вич, широко використовуються такі спе-
ціальні засоби задля відображення волі 
законодавця, як: стенограми засідань 
Верховної Ради України про прийняття 
нормативно-правового акта, проекти 
таких актів, матеріали їх обговорення 
тощо [11, c. 312, 313]. Усе це наче би дає 
підстави стверджувати, що в практиці 
КСУ домінує декларативна теорія.

Утім, КСУ також нерідко вдається до 
аналізу можливих наслідків ухвалюваних 
рішень, а посилання на попередню прак-
тику вирішення аналогічних справ вже 
стало наче би доброю традицією [12], що 
свідчить вже на користь реалістичного 
підходу до тлумачення. Однак і тут не 
обходиться без винятків, адже у деяких 
справах КСУ, навпаки, старанно уникає 
згадок про свої попередні рішення [13; 
14], чим ставить під сумнів прецедентний 
характер власних рішень взагалі та мож-
ливість їх кваліфікації як джерел права.

Отже, залишається констатувати, що 
КСУ наразі цілковито не схилився ані 
в бік декларативної, ані в бік реалістич-
ної теорії тлумачення.

Рішення КСУ: герменевтичний 
підхід. Оскільки відповідь на питання 
про статус рішень КСУ своєю чергою 
залежить від відповіді на питання про 
природу офіційної інтерпретації взага-
лі, необхідним видається звернення до 
вчення про тлумачення текстів – герме-
невтики. Деякі її положення можуть 
пролити світло на природу означених 
вище ускладнень декларативної й кон-
ститутивної теорії тлумачення.

Герменевтика вчить, що тлумачення 
тексту – а рівною мірою і Конституції – 
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є актом співавторства їх смислу. Зна-
чить і КСУ є співавтором смислу по-
ложень Основного Закону, отже, його 
юридичних норм. Офіційне тлумачення, 
отже, можна вважати природньою фор-
мою смисло/правотворчості.

Офіційне тлумачення не є чимось 
суто зовнішнім щодо смислу Конститу-
ції. Воно розвиває сам цей смисл. Мож-
на сказати так: кожен черговий акт тлу-
мачення є «главою» в історії становлен-
ня смислу положення Конституції (от що 
мав на увазі Р. Дворкін, коли писав, що 
тлумачення закону являє собою «ланцю-
говий роман») [15, c. 187]. Оскільки ко-
лишня інтерпретація є органічною скла-
довою смислу Конституції, КСУ змуше-
ний брати її до уваги. Це наче би сенс 
норми «за замовчуванням». За відсут-
ності вагомих причин саме він і повинен 
відтворюватися в нових справах. Таким 
чином, КСУ повинен бути зв’язаний сво-
їм попереднім рішенням, якщо тільки 
нема абсолютно вагомих та переконли-
вих підстав для того, аби від нього від-
мовитись. Причому така відмова повин-
на відбивати ці підстави. Рішення КСУ 

мають базуватися на справжніх, реаль-
них аргументах, що схиляють Суд до 
ухвалення саме такого рішення.

Рішення КСУ можна розглядати як 
«загальне право Конституції та законів 
України». Це несамостійне, похідне 
й комплементарне  джерело права 
(М. Савчин називає його субсидіарним 
[16, c. 420]). За такого підходу питання 
про юридичну силу рішень КСУ можна 
відкинути як безвартісне. Позаяк ці рі-
шення складають вторинний рівень дже-
рел права, вони за певних умов можуть 
конкурувати лише між собою, утім ніко-
ли з джерелами права першого рівня.

Замість висновку. Пропонований 
підхід, як видається, не тільки дозволяє 
уникнути теоретичних складнощів, 
пов’язаних із визначенням місця актів 
КСУ у системі джерел права, а й дозво-
ляє запровадити в практику конститу-
ційного судочинства дію принципу stare 
decis is ,  зворотним  боком  якого 
є обов’язок органу конституційного су-
дочинства спеціально мотивувати свою 
відмову від попередніх інтерпретацій 
Конституції та законів України.
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Гончаров В. Еще раз о юридической природе решений Конституционного Суда 
Украины

В статье исследована природа официального толкования юридических норм с точки 
зрения трех основных подходов: декларативного, конститутивного и герменевтического. 
Утверждается, что признание за актами официальной интерпретации статуса источника 
права особого рода – общего права Конституции и законов Украины – может иметь ряд 
позитивных следствий для конституционного судопроизводства.

Ключевые слова: решение Конституционного Суда Украины, толкование, герменев-
тика, общее право.

Goncharov V. Once again on the legal nature of the decisions of the Constitutional Court 
of Ukraine

The article discovers the nature of the offi cial interpretation of legal norms from the point 
of view of three basic approaches: declarative, constitutive and hermeneutic. It is proved that 
the identifi cation of interpretative act with the sui generis source of law – common law of 
Constitution and laws – may have a positive impact on the constitutional process.

Keywords: the decisions of the Constitutional Court of Ukraine, interpretation, hermeneutis, 
common law.
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У статті досліджуються проблемні питання, основні умови та організаційно-правові 
засоби модернізації системи державного управління та державного регулювання в еко-
номічній сфері України. Розглянуто співвідношення змісту категорій «державне регулю-
вання і «державне управління» у сфері економіки. Обґрунтовано положення про те, що 
в економічній сфері в умовах формування ринкових відносин повинно застосовуватися 
переважно державне регулювання, що не виключає в окремих випадках і ситуаціях ви-
користання методів адміністративного впливу. Сформульовано конкретні пропозиції щодо 
основних шляхів та напрямів реформування і вдосконалення правового забезпечення 
системи державного регулювання і управління у сфері економіки.

Ключові слова: економічна сфера, модернізація, державне регулювання, державне 
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Правове забезпечення модернізації державного 
управління та державного регулювання 

в економічній сфері України

Потреба трансформації системи дер-
жавного управління і державного регу-
лювання в Україні зумовлена передусім 
необхідністю подолання кризових явищ 
у соціально-економічній сфері та ре-
формування суспільних відносин у цій 
сфері. У загальному вигляді цю проб-
лему можна сформулювати таким чи-

ном: здійснення задекларованих Пре-
зидентом та урядом України економіч-
них і соціальних реформ неможливе без 
ефективної та якісної системи держав-
ного менеджменту. На часі – створення 
стабільної і водночас динамічної, пе-
редбачуваної, оптимальної та контро-
льованої інститутами громадянського 
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суспільства системи державного управ-
ління і державного регулювання.

В умовах загальносвітових глобалі-
заційних процесів, які охоплюють усі 
без винятку сфери суспільних відносин 
(передусім економічну, фінансову, ін-
формаційну, міграційну, гуманітарну), 
система державного управління і регу-
лювання має бути не лише готовою до 
перетворень, що відбуваються, а й стати 
їх ініціаторами та модераторами. Тому 
реформування цієї системи, тобто кар-
динальна зміна істотних властивостей, 
запровадження нових форм і методів 
функціонування є необхідною умовою 
реалізації поставлених перед нею за-
вдань. Зважаючи на те, що процеси удо-
сконалення організаційної структури та 
форм і методів діяльності органів дер-
жавного управління мають перманент-
ний (постійний і безперервний) харак-
тер, сьогодні як ніколи необхідні кіль-
кісні і змістовно-якісні зміни в системі 
державного управління та державного 
регулювання в економічній сфері, зу-
мовлені новими тенденціями розвитку 
держави в умовах світових інтеграцій-
них процесів та важливістю спрямуван-
ня її зусиль на формування соціально 
орієнтованих економічних відносин.

Зважаючи на існуючу традицію 
і практику надзвичайно складних від-
носин у площині «держава – економі-
ка», утвердження виваженої державної 
політики в економічній сфері, створен-
ня належних умов для розвитку бізнесу 
(передусім малого і середнього) та фор-
мування оптимальної моделі державно-
го управління і державного регулюван-
ня ,  яка  б  адекватно  відповідала 
об’єктивним потребам даної сфери, на 
наш погляд, багато в чому залежить від 

вирішення низки засадничих питань. 
Мова йде, зокрема, про межі втручання 
держави та її інститутів в економіку як 
саморегулюючу систему і, відповідно, 
перегляд ролі держави в економічній 
сфері з урахуванням її ринкової спрямо-
ваності.

З часу проголошення Україною не-
залежності, попри певні зусилля, кроки 
та експерименти, ця проблема досі не 
знайшла свого розв’язання. Причин 
цього багато. Проте найголовнішою, на 
нашу думку, є те, що й досі попри іс-
нування численних програм економіч-
ного розвитку (здебільшого декларатив-
них) на концептуальному рівні не ви-
значено стратегії соціально-економіч-
ного розвитку країни, шляхів та напря-
мів реформування економіки та системи 
управління у цій сфері, яка за своїм 
змістом, основними рисами і сутністю 
продовжує залишатися радянською 
і пострадянською. За роки незалежнос-
ті України радянська модель державно-
монополістичної економіки фактично 
трансформувалась (враховуючи вітчиз-
няні реалії роздержавлення і привати-
зації) в олігархічно-монополістичну 
економічну модель з домінуючою тен-
денцією істотного зменшення питомої 
ваги державного сектору і створенням 
штучних перешкод для розвитку малого 
та середнього бізнесу і ринкової інфра-
структури. Відповідно, роль апарату 
державного управління спрямована не 
на пошук, прийняття та реалізацію 
ефективних управлінських рішень в ін-
тересах усього суспільства і держави, 
а на обслуговування і «цементування» 
даної економічної моделі.

Діюча за радянських часів система 
державного управління, яка ґрунтува-
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лась переважно на галузевому підході 
до розв’язання соціально-економічних 
проблем і за визначенням не могла бути 
функціональною, за роки після проголо-
шення незалежності України, попри 
певні «косметичні» заходи, за своєю 
сутністю залишилася незмінною (за ви-
нятком постійного розбухання держав-
ного апарату і зростання його бюрокра-
тичної та корупційної складової), що 
унеможливлює здійснення істотних 
структурних змін в економічному жит-
ті країни, формування сприятливого 
економічного середовища для розвитку 
бізнесу та приватної ініціативи, ство-
рення належного інвестиційного кліма-
ту). Діяльність міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади 
економічного блоку передусім має бути 
спрямована на вироблення і реалізацію 
державної політики у відповідній галу-
зі (промисловість, аграрний сектор, 
транспорт, енергетика, житлово-кому-
нальна сфера, будівництво тощо).

В умовах кардинального звуження 
сектору державної власності держава 
має здійснювати адекватну цим проце-
сам відповідну політику в економічній 
сфері, реалізуючи в ній свою господар-
сько-організаторську, соціальну та інші 
функції. У такій політиці має домінува-
ти не імператив або диктат у його різно-
манітних формах, а регулювання, у тому 
числі диспозитивне, контроль, коорди-
нація, прогнозування, а також застосу-
вання переважно методів економічного 
характеру, основою яких є раціональна 
і ефективна податкова система, що сти-
мулює виробництво та підприємництво. 
Потребує також вдосконалення бюджет-
на, фінансово-кредитна та державно-за-
купівельна системи.

За сучасної економічної ситуації, 
з урахуванням структурної перебудови 
відносин власності, завдання держави 
полягає у тому, щоб перетворити поки 
що нерозвинені ринкові засади на ак-
тивний інструмент, який сприяв би 
ефективній діяльності всіх учасників 
суспільного виробництва. Водночас 
сьогодні висловлюється чимало точок 
зору, зміст яких зводиться до повного 
ігнорування необхідності регулювання 
економіки з боку держави, абсолютиза-
ції засад її функціонування виключно 
на основі ринкових відносин. При цьо-
му не враховуються ні історія економіч-
ного розвитку України як складової 
СРСР, ні масштаби, структурна склад-
ність і диспропорції економічної сфери 
та перманентні кризові явища у ній, ні 
проблеми спеціалізації та кооперації, ні 
інші чинники, що вимагають централі-
зованого прогнозування, стратегічного 
планування і регулювання економічних 
процесів.

Для реформування системи держав-
ного управління і державного регулю-
вання в економічній сфері, модернізації 
та оптимізації цієї системи вкрай важ-
ливим є вироблення концептуальних 
і методологічних підходів до змісту, 
сутності і спрямованості даних проце-
сів. Йдеться, передусім, про співвідно-
шення змісту категорій «державне 
управління» та «державне регулюван-
ня» (і, відповідно, сутності явищ, які 
вони уособлюють) та про місце, роль 
і значення права як найважливішої 
і всеохоплюючої складової управлін-
ської підсистеми (інфраструктури).

Необхідно зазначити, що категорія 
«державне регулювання» найчастіше 
використовується в наукових дослі-
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дженнях, політико-правових і науково-
популярних виданнях та в окремих нор-
мативних актах поряд із поняттям «дер-
жавне управління». Нерідко ці категорії 
безпідставно ототожнюються, хоча за 
сутністю вони збігаються лише частко-
во. Єдність даних категорій полягає 
в тому, що державне регулювання і дер-
жавне управління спрямовані на досяг-
нення однієї мети: впорядкування соці-
альних об’єктів та соціальних процесів, 
переведення їх з одного стану в інший. 
Однак державне регулювання і державне 
управління мають і істотні відмінності, 
пов’язані із застосуванням специфічних 
засобів (методів) управлінсько-організу-
ючого впливу [1, с. 63–66].

Державне управління, як слушно за-
значається у правовій літературі, слід 
розглядати як певний вид діяльності 
органів держави, яка має владний ха-
рактер і передбачає насамперед органі-
зуючий і розпорядчий вплив на об’єкти 
управління шляхом використання пев-
них повноважень. З цього погляду, дер-
жавне управління має ознаки, характер-
ні для виконавчої влади, що пов’язані 
з поділом державної влади на законо-
давчу, виконавчу та судову [2, с. 3, 4]. 
Натомість державне регулювання, ви-
ходячи з аналізу відповідних правових 
актів і наукових джерел, застосовується 
не тільки в межах виконавчої влади і пе-
редбачає вплив не лише на певні об’єкти 
управління, а й на суспільне середови-
ще, передусім за допомогою широкого 
спектра правових та організаційних за-
собів. Тобто державне регулювання 
створює необхідні умови для діяльнос-
ті певних суб’єктів та об’єктів у напря-
мі і в межах, котрі вважаються бажани-
ми і доцільними для держави і за якими 

відбуватиметься розвиток цих суб’єктів 
та суб’єктів у цілому.

Змістовна сутність державного регу-
лювання (на відміну від державного 
управління як владно-розпорядчої ді-
яльності) полягає у використанні пере-
важно непрямих (економічних, стиму-
люючих, заохочувальних) методів 
управлінського впливу на відповідні 
об’єкти. Водночас у державному регу-
люванні застосовуються й методи без-
посереднього впливу на об’єкти управ-
ління, а тому державне регулювання, 
зрештою, неможливе без використання 
методів державного управління. З огля-
ду на цю обставину нормативно-право-
ва основа державного регулювання 
є значно ширшою, аніж аналогічна 
основа державного управління. Отже, 
в економічній сфері в умовах формуван-
ня ринкових відносин, зважаючи на іс-
нування в ній саморегулівних механіз-
мів, має застосовуватись переважно 
державне регулювання, що, як зазна-
чалося вище, не виключає в окремих 
випадках і ситуаціях використання ме-
тодів імперативного державного впливу 
у вказаній сфері.

Функціонування системи державно-
го управління і державного регулюван-
ня, як відомо, обумовлено багатьма фак-
торами, засобами, ресурсами тощо, які 
багато у чому залежать від якості управ-
лінської підсистеми. Аксіоматичним 
видається положення про те, що най-
важливішою формою державної управ-
лінської і регулюючої діяльності та по-
літико-юридичним засобом управління 
поведінкою людей у державно-органі-
зованому суспільстві виступає право як 
регулятор суспільних (у тому числі 
управлінських) відносин. У даному ви-
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падку право є конститутивним компо-
нентом управління, що встановлює і сти-
мулює мірило людських вчинків, забез-
печує соціально-політичну, психологіч-
ну й організаційну спрямованість управ-
лінської діяльності. Крім того, право має 
закріплювати нормативно оформлену 
директивну основу управління, визна-
чати повноваження і обов’язки (компе-
тенцію) державних органів, їх структур-
них підрозділів та службових осіб, вста-
новлювати оптимальне співвідношення 
між обсягом повноважень і відповідаль-
ністю апарату управління, гіпотетично 
закріплювати найраціональніший про-
цес управлінської діяльності, підтриму-
вати належну організованість і дисци-
пліну її учасників у всіх сферах життє-
діяльності суспільства, у тому числі 
в сфері економіки.

Отже, право фактично опосередко-
вує майже увесь комплекс управлін-
ських дій, є визначальним елементом 
правомірності здійснення державного 
управління і державного регулювання, 
створює режим їх легітимності й закон-
ності, закріплює суб’єктивно обґрунто-
вані організаційні структури та раціо-
нальний порядок їх діяльності, тобто 
створює необхідні передумови для до-
сягнення ефективності управлінських 
рішень та їх результативності. Тим са-
мим право вирізняється «наскрізним» 
і комплексним характером, забезпечу-
ючи тією чи іншою мірою дію всіх ін-
ших факторів, які впливають на ефек-
тивність державного управління і дер-
жавного регулювання.

Важливим і самостійним є аспект 
впливу правових актів та їх норм на 
якість державного управління і держав-
ного регулювання. Він полягає у дії пра-

ва як регулятора управлінської діяль-
ності, покликаного забезпечити, з одно-
го боку, закріплення її організаційних 
форм, з другого – визначення оптималь-
ного правового режиму усіх «статич-
них» та «динамічних» проявів цієї ді-
яльності. У процесі правозастосування 
суб’єктами управлінської діяльності 
об’єктивується регулююча дія права, 
що, безумовно, сприяє розвитку належ-
ного ставлення до виконання службо-
вих обов’язків, передусім у сфері здій-
снення закупівель товарів (робіт, по-
слуг) для державних потреб, надання 
адміністративних послуг, здійснення 
контрольних функцій та дозвільних 
процедур у господарській діяльності, 
тощо.

Відсутність чітких та однозначно ви-
значених обов’язків знижує відпові-
дальність і ефективність діяльності 
державних службовців. При цьому слід 
зауважити, що звичний для сучасних 
вітчизняних реалій правовий нігілізм, 
свідоме ігнорування правових приписів 
та їх порушення державними службов-
цями (особливо високого рангу) вкрай 
негативно впливає на стан і якість дер-
жавного управління та державного ре-
гулювання в економічній сфері.

Високий ступінь правової регламен-
тації управлінського процесу надає 
йому стабільності, законності й ефек-
тивності та унеможливлює «ручне» 
управління в економічній сфері. Водно-
час не існує однобічної залежності між 
державним регулюванням і державним 
управлінням та правом: що якісніше 
функціонує управлінський процес, то 
ефективнішим є власне юридичний ме-
ханізм державного управління та дер-
жавного регулювання. Таким чином, 
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у забезпеченні правом належного рівня 
урегульованості суспільних (у тому 
числі економічних) відносин полягає 
один із найістотніших проявів впливу 
права на ефективність державного ре-
гулювання та державного управління. 
Без розв’язання правових та організа-
ційних проблем функціонування систе-
ми державного управління і регулюван-
ня неможливо здійснити на практиці 
систему заходів щодо трансформації 
цієї системи, її реформування та (у кін-
цевому підсумку) запровадження адек-
ватного сучасним потребам державного 
менеджменту в економічній сфері.

Варто зазначити, що прийняті остан-
нім часом законодавчі акти про цен-
тральні органи виконавчої влади, дер-
жавну службу (у новій редакції), адмі-
ністративні послуги, посилення бороть-
би з корупцією тощо, акти Президента 
України щодо оптимізації системи ор-
ганів виконавчої влади, постанова Ка-
бінету Міністрів України «Про затвер-
дження Типового положення про тери-
торіальні органи міністерства та іншого 
центрального органу виконавчої вла-
ди», попри деякі істотні вади цих актів 
(передусім їх безсистемність і повну 
декларативність), створили важливі 
правові та організаційні передумови 
трансформації системи державного 
управління і державного регулювання 
в економічній сфері. Однак, на наш по-
гляд, ці заходи є лише першим кроком 
на шляху модернізації цієї системи.

В умовах кризових явищ, економіч-
них та соціальних викликів і ризиків 
вкрай потрібні більш продуктивний 
державний менеджмент, адекватна іс-
нуючим відносинам власності організа-
ція виконавчої влади, за якої держава 
отримає, нарешті, довгострокову стра-

тегію свого розвитку, а уряд має стати 
генератором і реалізатором реформ. За-
мість «ручного» керування та роботи 
в режимі «гасіння пожеж» він має пере-
йти до формування стабільних, прозо-
рих та однакових для усіх суб’єктів 
економічних відносин правил. Застаріла 
процедура погодження проектів урядо-
вих рішень має бути замінена сучасни-
ми інструментами міжміністерської 
(міжвідомчої) координації, які б ґрун-
тувалися на електронному документо-
обігу та обговоренні й прийнятті про-
ектів урядовими комітетами, діяльність 
яких доцільно відновити.

Необхідно також зауважити, що від-
повідно до ст. 20 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» (далі – За-
кон) повноваження уряду переважно 
мають спрямовуючий (забезпечуваль-
ний) та координуючий зміст. При цьому 
спостерігається послаблення ролі Кабі-
нету Міністрів України як вищого орга-
ну в системі органів виконавчої влади 
і посилення впливу Президента на вер-
тикаль органів виконавчої влади в ор-
ганізаційному, функціональному та 
кадровому відношеннях [3, с. 5–11]. На-
томість, правовий статус Кабінету Мі-
ністрів України як вищого органу в сис-
темі органів виконавчої влади апріорі 
передбачає ефективні чинники впливу 
на інші органи виконавчої влади. За 
умови, коли Кабінет Міністрів юридич-
но і практично позбавлений, до певної 
міри, можливості організаційного, кад-
рового та регуляторного впливу на ор-
ганізацію і діяльність виконавчої влади, 
він фактично не може в повному обсязі 
виконувати роль вищого органу у сис-
темі органів виконавчої влади. Пов-
новаження уряду щодо можливості 
скасування актів міністерств та інших 
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центральних органів виконавчої влади 
(п. 8 ст. 21 Закону) не забезпечує по-
вною мірою реалізації його статусу, ви-
значеного ст. 116 Конституції України.

Сучасні соціально-економічні реалії 
зумовлюють необхідність істотної опти-
мізації системи органів виконавчої влади 
на центральному рівні шляхом впорядку-
вання статусу й кількості існуючих цен-
тральних органів виконавчої влади. Саме 
уряд і міністерства мають стати головни-
ми розробниками й модераторами дер-
жавної політики в економічній сфері.

У контексті порушених питань на за-
конодавчому рівні слід завершити роз-
межування політичних та адміністратив-
них функцій і посад у міністерствах та 
інших органах центральної виконавчої 
влади, забезпечити реальну незалеж-
ність регуляторів (національних комісій 
з регулювання природних монополій) та 
захистити їх від політичного втручання, 
створити дієвий механізм взаємодії уря-
ду з місцевими державними адміністра-
ціями, забезпечивши їх керівникам пов-
ноцінний статус державних службовців, 
а не політично заангажованих осіб. Не-
обхідно мінімізувати адміністративне 
втручання держави (передусім дозвіль-
не, контрольне та інспекційне) у функ-
ціонування економічної сфери. Органи 
центральної виконавчої влади мають ді-
яти виключно на основі закону і з мак-

симальною прозорістю приймати й реа-
лізовувати управлінські рішення. По-
требують взаємоузгодження і усунення 
існуючого дублювання норми нещодав-
но прийнятих у нових редакціях поло-
жень про міністерства та інші централь-
ні органи виконавчої влади і вимоги За-
кону України «Про центральні органи 
виконавчої влади». Здійснення цих та 
інших заходів, на наш погляд, є необхід-
ною передумовою для повноцінної ре-
форми (а не її імітації) адміністративної 
сфери, без якої неможливе системне, по-
слідовне проведення інших реформ, на-
самперед економічної.

Сучасні наукові дослідження і прак-
тика свідчать про те, що основними за-
вданнями державної політики в еконо-
мічній сфері і, відповідно, державного 
регулювання та управління у цій сфері 
мають бути: посилення правового за-
хисту інвесторів в Україні; запрова-
дження податкових та інших стимулів 
для формування пропозицій довгостро-
кового інвестиційного ресурсу; змен-
шення втручання контролюючих орга-
нів в економічну діяльність; істотне 
спрощення процедур видачі документів 
дозвільного характеру; чіткіше врегу-
лювання прав власності на об’єкти ін-
вестицій та створення прозорої інтегра-
ції таких об’єктів у транспортну, енер-
гетичну, комунальну інфраструктури.
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Нагребельный В. Правовое обеспечение модернизации государственного управ-
ления и государственного регулирования в экономической сфере Украины

В статье исследуются проблемные вопросы, основные условия и организационно-
правовые средства модернизации системы государственного управления и государствен-
ного регулирования в экономической сфере Украины. Рассмотрено соотношение содер-
жания категорий «государственное регулирование и «государственное управление» 
в сфере экономики. Обосновано положение о том, что в экономической сфере в условиях 
формирования рыночных отношений должно применяться преимущественно государ-
ственное регулирование, что не исключает в отдельных случаях и ситуациях использова-
ние методов административного влияния. Сформулированы конкретные предложения об 
основных путях и направлениях реформирования и совершенствования правового обес-
печения системы государственного регулирования и управления в сфере экономики.

Ключевые слова: экономическая сфера, модернизация, государственное регулирование, 
государственное управление, исполнительная власть, управленческая деятельность, пра-
вовое обеспечение.

Nahrebelny V. Issues of state governance & state regulation transformation in the sphere 
of economy

The article reveals special issues, general conditions and tools for transformation of the 
system of state governance and state regulation in the sphere of economy in Ukraine. Here`s 
been discussed scientifi c approaches to understanding correlation between the categories of state 
governance and state regulation in the sphere of economy. Here`s been substantiated the 
concluding provision, stating the necessity to use foremost state regulation tools and methods 
in the sphere of economy while establishing market conditions in Ukraine, that does not exclude, 
in special cases and situations, using impact of administrative methods. Author has defi ned 
detailed proposals and recommendations regarding the mainstreams and approaches for 
modernization of legal support to the system of state governance & regulation in the sphere of 
economy.

Keywords: the sphere of economy, the transformation, the state regulation the state 
governance, the executive branch, administrative activity, legal support.
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У статті розглядається історія становлення та розвитку податкових відносин. Автор 
аналізує різні підходи вчених до вивчення цього питання, розкриває особливості подат-
кових правовідносин і визначає їх взаємозв’язок із суспільними відносинами, які є пред-
метом фінансового права. Також у статті пропонується авторське визначення податкових 
відносин.

Ключові слова: правова природа відносин, фінансові правовідносини, інститути фі-
нансового права, ознаки податково-правових відносин.
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кандидат юридичних наук

УДК 347.43

Підгалузева природа податково-правових 
відносин та їх ознаки

Наукове дослідження податкових 
правовідносин має тривалу історію. По-
даткова система – не тільки неодмінний 
атрибут будь-якої держави, а й її ви-
ключна сфера впливу, про що іще на 
початку ХХ ст. зазначав Ф. С. Нітті: 
«Право на справляння податку необхід-
не для державної діяльності і належить 
тільки державі, яка може передавати 
його адміністративним органам або ін-
шим юридичним особам» [1, с. 240]. 
З  огляду  на  це  вивчення  питань , 
пов’язаних з регулюванням відносин 
оподаткування, є необхідною умовою 

державного розвитку. Таким чином, 
можна констатувати, що початок дослі-
дження правового регулювання суспіль-
них відносин, пов’язаних зі сплатою по-
датків і зборів, фактично збігається з по-
чатком правових досліджень взагалі [3, 
с. 125]. Згадування про обов’язкові пла-
тежі, які справляються з населення для 
утримання органів державної влади, зна-
ходяться у багатьох джерелах права Ста-
родавнього світу [4, с. 7–8].

Разом з тим податкове право як на-
ука почало виокремлюватися у другій 
половині ХІХ ст. У працях фахівців того 

© Самсін І., 2013



ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

142 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

часу питання оподаткування розгляда-
лися як частина дослідження правового 
регулювання фінансової системи дер-
жави, її доходів і не становили окремо-
го предмета вивчення [1; 2; 3].

У радянський період, з огляду на ад-
міністративно-командний принцип 
управління економікою та відносну ста-
лість податкової системи держави, до 
складу якої входила Україна, нагальної 
потреби в розвитку податкового права не 
було. Разом з тим правове регулювання 
оподаткування в цей час розглядалося 
в основному як частина радянського фі-
нансового права, яке набуло розвитку 
в другій половині ХХ ст. Серед визнач-
них праць учених того часу в цій сфері 
можна виділити дослідження Л. К. Во-
ронової, Ю. А. Ровинського, Н. І. Хімі-
чевої, С. Д. Ципкіна [5; 6; 7; 8; 9; 10].

Протягом останніх років зростання 
популярності податкового права на те-
риторії України було обумовлене зміна-
ми, що відбувалися в її державному 
устрої в цей час. Із моменту набуття 
Україною незалежності й до сьогодні 
відбувалося становлення національної 
податкової системи, яку й зараз навряд 
чи можна вважати остаточно сформова-
ною. За цей час проблеми правового 
регулювання оподаткування, в тому 
числі податкових правовідносин, не-
одноразово досліджують фахівці з фі-
нансового й податкового права України, 
серед яких необхідно виділити праці 
Л. К. Воронової, О. О. Дмитрик, І. Є. Кри-
ницького, М. П. Кучерявенка, П. С. Па-
цурківського, Є. А. Усенко, А. О. Хра-
брова [16; 11; 12; 13–15; 26; 17; 18].

Крім цього, значний внесок у розви-
ток наукових уявлень про податкові пра-
вовідносини зробили останнім часом 

і фахівці з Білорусі, Казахстану, Росій-
ської Федерації, а також інших постра-
дянських держав, які за своїм держав-
ним устроєм взагалі та податковими 
системами зокрема подібні до України. 
Серед досліджень учених із цих країн 
варто, на наш погляд, виділити праці 
Д. В. Вінницького, О. В. Дьоміна, С. В. Пе-
пеляєва, Г. В. Петрової, Є. В. Порохова, 
В. О. Яговкіної [19; 20; 21; 22; 23].

За час існування науки податкового 
права досить активно обговорюється 
питання місця податкового права й по-
даткових правовідносин у фінансовому 
праві й фінансових правовідносинах, 
а також місця цих явищ у системі права 
взагалі. При цьому остаточної визна-
ченості з означених питань не досягли 
вчені ні з України, ні з близького зару-
біжжя. На сьогодні спектр думок фахів-
ців щодо місця податкового й фінансо-
вого права в системі права поширюєть-
ся від ствердження повної незалежнос-
ті самостійної галузі податкового права 
від права фінансового до невизнання 
фінансового права самостійною галуз-
зю національного права взагалі. На 
нашу думку, для того, щоб зробити 
власні ґрунтовні висновки стосовно 
місця податкових правовідносин у сис-
темі фінансових правовідносин, необ-
хідно дослідити, що саме ми розуміємо 
під фінансовими правовідносинами, яке 
місце вони посідають у системі права.

Визначенню поняття «фінансові пра-
вовідносини» приділяла увага значна 
кількість фахівців з фінансового права, 
серед яких можна виділити праці Л. К. Во-
ронової, М. А. Гурвіча, М. В. Карасьо-
вої, П. С. Пацурківського, Ю. А. Ровин-
ського, Н. І. Хімічевої, С. Д. Ципкіна 
[24, с. 26–32; 25; 26, с. 161–225; 7; 27, 
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с. 33–37; 28, с. 36–52; 29, с. 42–54; 30, 
с. 28–49].

Ю. А. Ровинський, зокрема, наголо-
шував, що фінансові правовідносини 
виступають одним із видів правовідно-
син і характеризуються загальними 
ознаками і рисами, притаманними всім 
правовідносинам у суспільстві, а від-
різняються своїми специфічними особ-
ливостями [7, с. 133]. Навряд чи можна 
заперечувати таку позицію.

Поняття «правовідношення» є од-
нією із найскладніших та найглибших 
правових абстракцій, що характеризує 
правову форму суспільного життя в ці-
лому [31, с. 15]. Воно традиційно роз-
глядається в юридичній науці як осо-
бливе ідеологічне відношення, що ви-
никає в результаті впливу правової 
норми на поведінку людей [32, с. 5; 33, 
с. 20] або як суспільне відношення, уре-
гульоване нормою права [34, с. 349–350; 
35, с. 23]. Не вдаючись до масштабної 
теоретико-правової дискусії з цього 
предмета, зазначимо, що нам імпонує 
друга позиція, адже саме в аналізі цього 
аспекту полягає завдання нашого до-
слідження. Утім найбільш повно та уні-
версально, на нашу думку, розкриває 
поняття правовідносин С. С. Алексєєв: 
«під правовідношенням розуміють та-
кий, що виникає на підставі норм права, 
індивідуалізований суспільний зв’язок 
між особами, який характеризується 
наявністю суб’єктивних юридичних 
прав та обов’язків та підтримується (га-
рантується) примусовою силою держа-
ви» [36, с. 82].

Виходячи із зазначеного, можна зроби-
ти висновок, що фінансовим правовідно-
синам, які і будь-яким іншим правовідно-
синам, властиві такі ознаки [11, с. 14]:

1. Фінансові правовідносини вини-
кають на основі норм права. Наявність 
норм права, які регламентують поведін-
ку учасників будь-яких правовідносин, 
у тому числі й фінансових, відрізняє 
правовідносини від інших суспільних 
відносин. Значення фінансових відно-
син для держави і суспільства обумов-
лює їх регулювання нормами права.

2. Фінансові правовідносини харак-
теризуються  наявністю  у  сторін 
суб’єктивних юридичних прав і обов’яз-
ків. Однією з обов’язкових характерис-
тик правовідносин є їх зміст, який по-
лягає в сукупності прав і обов’язків 
суб’єктів цих відносин. Саме шляхом 
установлення суб’єктивних прав і юри-
дичних обов’язків для учасників відно-
син у сфері руху публічних грошових 
коштів здійснюється правове регулюван-
ня їх поведінки.

3. Фінансові правовідносини явля-
ють собою суспільний зв’язок конкрет-
них осіб. Норми фінансового права 
встановлюють права та обов’язки 
у сфері руху публічних грошових ко-
штів «взагалі», для невизначеного кола 
осіб. Правовідносини, у свою чергу, 
є чітко індивідуалізованими. Це завжди 
відносини як мінімум двох осіб, які чіт-
ко визначені та мають взаємні права та 
обов’язки, встановлені нормами фінан-
сового права.

4. Здійснення суб’єктивних прав та 
юридичних обов’язків у сфері фінансів 
забезпечується можливістю державно-
го примусу. Як у будь-яких інших пра-
вовідносинах, здійснення суб’єктивних 
прав  т а  виконання  юридичних 
обов’язків гарантоване системою дер-
жавного примусу. У випадку невиконан-
ня суб’єктами тих чи інших приписів 
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фінансового права держава має виключ-
не право на застосування примусових 
заходів, спрямованих на покарання вин-
ної особи, спонукання її до правомірної 
поведінки та відновлення порушеного 
права держави та інших осіб.

Указані ознаки здебільшого знахо-
дять своє відображення у визначеннях 
фінансових правовідносин, які наводять 
представники вітчизняної науки фінан-
сового права. Так, на думку Ю. А. Ро-
винського, фінансовими правовідноси-
нами є вид суспільних відносин – фі-
нансових, урегульованих фінансово-
правовою нормою [7, с. 133]. На нашу 
думку, цьому визначенню, незважаючи 
на його правильність у цілому, бракує 
повноти. Як зазначено вище, будь-які 
правовідносини – це врегульовані нор-
мами права суспільні відносини. Разом 
з тим визначення фінансових правовід-
носин, на наш погляд, повинно містити 
характеристики, притаманні саме пра-
вовідносинам у сфері фінансів. Крім 
цього, здається, що це визначення дещо 
тавтологічне, адже воно вказує на «фі-
нансові відносини, урегульовані фінан-
сово-правовими нормами».

Більш вдалим ми вважаємо визна-
чення фінансових правовідносин, яке 
наводить Н. І. Хімічева: «фінансові пра-
вовідносини – це врегульовані нормами 
фінансового права суспільні відносини, 
учасники яких виступають як носії 
юридичних прав і обов’язків та реалі-
зують такі, що містяться в цих нормах, 
приписи з виникнення, розподілу й ви-
користання державних і муніципальних 
грошових фондів і доходів» [9, с. 66].

Крім цього, важливими є акценти 
вчених на окремих ознаках фінансових 
правовідносин, які, не будучи включе-

ними у відповідні визначення, тим не 
менш є важливими характеристиками 
правовідносин у сфері фінансів та до-
помагають усвідомити їх сутність і зна-
чення. Так, С. Д. Ципкін зазначав, що 
фінансові правовідносини «завжди ві-
дображають певні економічні відноси-
ни. Останні спочатку проходять крізь 
суспільну свідомість, а вже потім їх 
ідеальна форма та відображений зміст 
закріплюються у правових відносинах» 
[37, с. 19].

Важливу ознаку фінансових право-
відносин виділяє також Ю. А. Ровин-
ський, зазначаючи, що фінансові право-
відносини є юридичною формою ви-
раження й закріплення фінансових 
відносин, які, у свою чергу, є формою 
визначення економічних відносин [7, 
с. 134; 23, с. 9]. Т. С. Єрмакова підкрес-
лює правовий характер фінансових від-
носин, що від самого початку відрізняє 
їх від інших економічних відносин. При 
цьому вона вирізняє також інші ознаки 
фінансових правовідносин. Зокрема, 
авторка вказує, що до загальних ознак 
фінансових правовідносин належить 
пов’язаність їх виникнення, зміни та 
припинення безпосередньо з норматив-
ними актами, оскільки суб’єкти фінан-
сового права самі собою не вправі уста-
новлювати або припиняти правовідно-
сини, оскільки це функція держави, яка 
не пов’язує ці відносини з волевиявлен-
ням сторін [38, с. 10].

О. Ю. Грачова та Е. Д. Соколова, ана-
лізуючи суспільні відносини, які є пред-
метом фінансового права, вказують на 
їх головну особливість – те, що вони 
виникають у процесі фінансової діяль-
ності держави і органів місцевого само-
врядування. Звідси, зазначають учені, 
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й інша їх риса – вони являють собою 
різновид майнових відносин, оскільки 
виникають із приводу ресурсів, грошо-
вих коштів [39, с. 20]. На нашу думку, 
в цьому положенні містяться два важли-
вих акценти. По-перше, неодмінною ха-
рактеристикою фінансових правовідно-
син є їх майновий характер, оскільки 
у фінансово-правовому регулюванні 
предметом виступають відносини, пере-
важно пов’язані з рухом грошей. По-
друге, вчені зосереджують увагу на фі-
нансовій діяльності не тільки держави, 
а й органів місцевого самоврядування. Не 
слід забувати, що публічними фінансови-
ми ресурсами є не тільки ті, управління 
якими здійснюється на державному рівні, 
а й муніципальні фонди коштів.

У цілому ми погоджуємося з наведе-
ними позиціями. На наш погляд, можна 
взяти за основу визначення Н. І. Хімі-
чевої [9, с. 66] та з урахуванням вислов-
леного вище найбільш чітко охаракте-
ризувати фінансові правовідносини як 
урегульовані нормами фінансового пра-
ва суспільні майнові відносини у сфері 
виникнення, розподілу й використання 
публічних грошових коштів (грошових 
фондів і доходів держави та територі-
альних громад).

Cлід зазначити, що податкове право 
традиційно розглядається представни-
ками фінансово-правової науки як 
невід’ємна частина фінансового права. 
Так, І. В. Рукавішнікова вказує, що се-

ред інститутів фінансового права можна 
умовно виділити три види: інститути, 
які поряд із фінансово-правовим регу-
люванням зазнають впливу інших галу-
зей права; інститути, віднесення яких 
до фінансово-правових викликає спори 
серед учених, та традиційні інститути 
фінансового права, знаходження яких 
у фінансовому праві є науково обґрун-
тованим і визнається більшістю знавців 
фінансів. При цьому до традиційних 
інститутів, що складають основу фінан-
сового права, вчена відносить: бюджет-
не право, інститут формування держав-
них доходів, податкове право (за винят-
ком правовідносин, що виникають 
у сфері правопорушень), інститут дер-
жавних видатків тощо [40, с. 34].

Виходячи з цього, варто зробити ви-
сновок, що податкові правовідносини 
є невід’ємною частиною фінансових пра-
вовідносин, так само як і податкове право 
є частиною фінансового. Таким чином, 
з огляду на наведений вище аналіз пози-
цій учених та з урахуванням власних ви-
сновків щодо податкових правовідносин 
пропонуємо визначити останні як урегу-
льовані нормами податкового права сус-
пільні відносини, які мають владно-пу-
блічний характер і виникають між 
суб’єктами (платниками податків та дер-
жавою в особі уповноважених органів), 
наділеними правами й обов’язками у сфе-
рі справляння податків і зборів та здій-
снення податкового контролю.
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Самсин И. Подотраслевая природа налогово-правовых отношений и их признаки
В статье рассматривается история становлення и развития налоговых отношений. 

Автор анализирует различные подходы ученых к изучению данного вопроса, раскрывает 
особенности налоговых правоотношений и определяет их взаимосвязь с общественными 
отношениями, являющимися предметом финансового права. Также в статье предлагается 
авторское определение налоговых отношений.

Ключевые слова: правовая природа отношений; финансовые правоотношения; 
институты финансового права; признаки налогово-правовых отношений.

Samsin I. Sub-sectoral nature of tax – legal relations and their attributes
The article discusses the history and development of tax relations. The author analyzes the 

different approaches of scientists to study the issue, reveals features of tax relations and determine 
their relationship to the social relations that are the subject of fi nancial law. Also in the article 
the author’s defi nition of tax relations.

Keywords: legal nature of relations, fi nancial legal relations, fi nancial institutions law, signs 
tax – legal relations.
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У статті розглянуто основні ознаки адміністративно-правового спору. Аналізується 
публічно-правова природа адміністративно-правових спорів. Досліджуються проблеми 
порядку і процесуальних форм вирішення адміністративно-правових спорів.

Ключові слова: адміністративно-правовий спір, публічно-правовий спір, юридичний 
конфлікт, оскарження, адміністративний позов, адміністративна скарга.

Д. ЛУЧЕНКО,
доцент Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого», кандидат юридичних наук

УДК 342.92

Про основні ознаки адміністративно-правового 
спору

Категорія адміністративно-право-
вого спору є однією з центральних при 
розгляді багатьох питань адміністра-
тивного права. Зокрема, правильне ро-
зуміння природи адміністративно-пра-
вового спору, його основних ознак є 
важливим при дослідженні проблем 
оскарження рішень, дій або бездіяль-
ності суб’єктів владних повноважень, 
оскільки дозволяє побачити відміннос-
ті оскарження в адміністративному 
праві від оскарження в інших галузях 
права. Цей момент актуалізує дослі-
дження адміністративно-правового 
спору як складової вивчення інституту 
оскарження.

Адміністративно-правовий спір не-
одноразово перебував у центрі уваги вче-
них-юристів. Серед останніх робіт у цій 
сфері можна згадати праці таких нау-
ковців пострадянського простору, як 
В. Авер’янов, О. Бринцев, Л. Бринцева, 
О. Зеленцов, В. Крівцова, О. Кузьменко, 
Є. Лупарева, Ю. Педько, Н. Писаренко, 
О. Рябченко, В. Сьоміна, Г. Ткач, Н. Ха-
маньова та ін. Проте розуміння основ-
них ознак адміністративно-правового 
спору, що є необхідною передумовою 
відмежування цього спору від інших 
(передусім публічно-правових) спорів, 
потребує уточнення і становить мету 
цієї статті.

© Лученко Д., 2013
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Перш за все потрібно зазначити, що 
при розгляді ознак адміністративно-
правового спору важливим є розмежу-
вання категорій правового спору і юри-
дичного конфлікту. Не заглиблюючись 
у це питання, яке достатньо ретельно 
досліджене у літературі [1–4], зазна-
чимо, що у даному випадку ми виходи-
мо з наступного.

Кожен юридичний конфлікт має зов-
нішні прояви, до яких належать право-
вий спір і правопорушення1. Поза цими 
проявами жодного юридичного кон-
флікту не існує. При цьому правовий 
спір може мати і безконфліктний харак-
тер, коли суб’єкти права мають проти-
лежні позиції, але єдину ціль, що дає 
можливість узгодити їхні позиції. 
В умовах демократичної, правової дер-
жави спір між суб’єктами владних по-
вноважень не повинен свідчити про на-
явність юридичних конфліктів усере-
дині державного апарату. Можна згада-
ти своєрідний спір про юрисдикцію при 
вирішенні окремих спорів, що існує між 
Вищим адміністративним судом Украї-
ни і Вищим господарським судом Укра-
їни. Так, Вищий адміністративний суд 
України  в  оглядовому  листі  від 
21.12.2007 р. № 1329/9/1/13-07 вказав, 
що справи про визнання недійсними 
рішень органів місцевого самовряду-

1 Відмітимо, що в літературі існує й  інша 
позиція, відповідно до якої правопорушення теж 
вважається правовим спором [5, c. 9]. Однак 
прихильники такої позиції, на нашу думку, плу-
тають сутність відносин, що виникають при роз-
гляді спору і  справи про адміністративне право-
порушення, з  правовим статусом учасників 
справи. В  останньому випадку відсутній спір 
про право, а  має місце притягнення правопо-
рушника до відповідальності. Спір процесуаль-
ного характеру у  таких відносинах виникає 
у  випадку оскарження постанови у  справі про 
адміністративне правопорушення.

вання про відмову у наданні земельних 
ділянок у власність є адміністративни-
ми. Натомість Вищий господарський 
суд України в Узагальненні судової 
практики розгляду господарськими су-
дами справ у спорах, пов’язаних із зе-
мельними  правовідносинами  від 
01.01.2010 р. зайняв протилежну пози-
цію2. Наведена різниця підходів не 
є (або принаймні не має бути) конфлікт-
ною, оскільки зумовлена (має бути зу-
мовлена) спільною метою учасників 
такого спору, якою є оптимальна орга-
нізація системи правосуддя. Тому юри-
дичний конфлікт правильно розглядати 
не як передумову виникнення юридич-
ного спору, а як зміст такого спору, коли 
йдеться про конфліктний спір. При цьо-
му, ще раз акцентуємо увагу, спір може 
бути і безконфліктним.

Із наведеного випливає перша ознака 
адміністративно-правового спору – він 
існує у зв’язку з виникненням між 
суб’єктами адміністративних правовід-
носин як конфліктних, так і безконфлікт-
них ситуацій, зумовлених різним розу-
мінням цими суб’єктами своїх прав 
і обов’язків. У випадку наявності юри-
дичного конфлікту адміністративно-
правовий спір виступає одним із про-
явів останнього поряд з адміністратив-
ним правопорушенням. Важко погоди-

2 Крапку у  цьому спорі поставив Конститу-
ційний Суд України у  Рішенні від 01.04.2010 
№ 1-6/2010 у  справі за конституційним подан-
ням Вищого адміністративного суду України 
щодо офіційного тлумачення положень частини 
першої статті 143 Конституції України, пунктів 
«а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу 
України, пункту 1 частини першої статті 17 Ко-
дексу адміністративного судочинства України. 
Орган конституційного судочинства погодився 
з  тим, що вказані спори у  сфері земельних від-
носин є  адміністративними.
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тись із В. Авер’яновим, який вказував, 
що адміністративно-правовим спором 
є і процедура накладення адміністра-
тивних стягнень на громадянина [6, 
с. 139]. У даному випадку відсутній 
спір про право, адже при накладенні 
стягнення відбувається лише визна-
чення факту вчинення правопорушен-
ня і міри покарання за нього; особа, яка 
притягується до адміністративної від-
повідальності, не може, наприклад, 
оспорювати свій обов’язок утримува-
тися від певної поведінки, визначеної 
законодавцем як правопорушення, чи 
обов’язок зазнати негативних наслідків 
у випадку вчинення останнього, чи 
право компетентного органу накласти 
стягнення і тому подібне.

Другою ознакою адміністративно-
правового спору є те, що він є різно-
видом публічно-правового спору. Усі 
правові спори, з огляду на тип право-
відносин, в яких вони виникають, інте-
рес, яким зумовлені ці відносини, та 
суб’єктний склад спору, можна поді-
лити на приватноправові й публічно-
правові. Указаний поділ випливає із 
загальновизнаного у романо-герман-
ській правовій сім’ї поділу права на 
приватне і публічне. Як справедливо 
зазначає Г. Шмідт, цей ідеологічно дуже 
важливий поділ випливає з розуміння 
відокремленості держави і громадян-
ського суспільства [7, с. 76].

Адміністративно-правовому спору, 
як різновиду публічно-правового спору, 
властива низка специфічних рис:

а) він виникає у правовідносинах, 
що характеризуються юридичною не-
рівністю, врегульовані імперативним 
методом правового регулювання і в 
основі яких присутній публічний (а не 

індивідуальний, приватний) інтерес1. 
Слід враховувати, що коли йдеться про 
юридичну нерівність учасників право-
відносин, то мається на увазі, що певна 
галузь права, яка визначається як пуб-
лічно-правова, врегульовує відносини, 
суб’єкти яких є юридично нерівними [8, 
с. 256]. Це не виключає того моменту, 
що у таких галузях можуть виникати 
відносини, учасники яких не характе-
ризуються юридичною нерівністю, про-
те не означає, що тим самим змінюєть-
ся якість відносин. Зокрема, коли ви-
никає спір між органами державної 
влади щодо реалізації певного повно-
важення, то у такому спорі учасники не 
є юридично нерівними, однак самі пра-
вовідносини щодо здійснення держав-
ної влади залишаються такими, що по-
ширюються на юридично нерівних 
суб’єктів. У зв’язку з цим, вважаємо, що 
поділ адміністративно-правових спорів 
на горизонтальні (ініційовані суб’єктом 
владних повноважень) і вертикальні 
(ініційовані фізичними чи юридичними 
особами), запропонований Л. Бринце-
вою [3, с. 86], не є переконливим. Ці 
спори виникають в аналогічних за своєю 
суттю відносинах і вирішуються в од-
накових процесуальних формах (з ура-
хуванням особливостей процесуально-
го статусу суб’єкта владних повнова-
жень), а отже, підстав для їх розрізнен-
ня немає. Так само ми не можемо по-
вністю погодитись з Н. Писаренко і 
В. Сьоміною, які вказують, що адміні-
стративно-правові спори виникають, як 
правило, з відносин між нерівними 

1 Наявність такого інтересу є  ознакою саме 
відносин, в  яких виникає публічно-правовий 
спір, а  не самих цих спорів, як вважає Л. Брин-
цева [3, с. 80]. 
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учасниками [9, с. 23]. Ці спори завжди 
виникають з відносин, які характеризу-
ються нерівністю їх учасників (адміні-
стративно-правові відносини), однак 
сторони таких спорів не завжди є юри-
дично нерівними;

б) однією зі сторін спору є носій пуб-
лічної влади – суб’єкт владних повно-
важень. Розглядаючи це питання у кон-
тексті розмежування адміністративної 
і господарської юрисдикції, Вищий 
господарський суд України у листі «Про 
результати вивчення та узагальнення 
судової практики вирішення господар-
ськими судами спорів, пов’язаних з охо-
роною навколишнього природного се-
редовища» від 01.01.2009 р. вказав, що 
у випадку, якщо суб’єкт (у тому числі 
орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування, їхня посадова чи 
службова особа) у спірних правовідно-
синах не здійснює вказані владні управ-
лінські функції щодо іншого суб’єкта, 
який є учасником спору, такий спір не 
має встановлених нормами Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
ознак справи адміністративної юрисдик-
ції, і, відповідно, не повинен вирішува-
тись адміністративним судом. При цьому 
є хибним підхід, згідно з яким публічно-
правовий спір є спором, в якому захища-
ються права держави [10, с. 53]. У тако-
му спорі можуть захищатися як права 
держави, так і права фізичних і юридич-
них осіб у стосунках із державою. Біль-
ше того, адміністративна юстиція ви-
никає передусім саме задля захисту прав 
приватних осіб від неправомірного чи 
непропорційного впливу держави на 
них, що підтверджується змістом ст. 2 
КАСУ [11], де визначено завдання адмі-
ністративного судочинства;

в) суб’єкти цього спору наділені спе-
цифічними способами захисту своїх 
прав. О. Бринцев зазначає, що поряд із 
загальноправовими способами захисту 
прав (визнання права, припинення дій, 
що порушують право тощо) у публічно-
правових спорах наявні також і специ-
фічні способи захисту прав, зокрема, 
визнання недійсним нормативного акта 
органу державної влади і місцевого са-
моврядування, визнання недійсним акта 
індивідуальної дії органу державної 
влади і місцевого самоврядування, вста-
новлення наявності чи відсутності ком-
петенції (повноважень) суб’єкта влад-
них повноважень [10, с. 50]. До вказа-
ного переліку можна додати скасування 
нормативних і індивідуальних актів 
суб’єктів владних повноважень. Згідно 
з ч. 4 ст. 105 КАСУ адміністративний 
позов також може містити вимогу про 
примусове відчуження земельної ділян-
ки, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на ній розміщені, з мотивів суспіль-
ної необхідності;

г) адміністративно-правовий спір 
розглядається у процесуальній формі, 
яка відрізняється від форм розгляду 
приватноправових спорів. У даному ви-
падку йдеться про позовне проваджен-
ня у разі вирішення спору в судовому 
порядку, що має свої особливості по-
рівняно із розглядом цивільних позовів, 
і провадження за адміністративною 
скаргою, коли спір вирішується у поза-
судовому (адміністративному) порядку.

Адміністративно-правові спори є, 
очевидно, найбільшим за обсягом різно-
видом публічно-правових спорів. Що 
ж вирізняє адміністративно-правовий 
спір серед інших публічно-правових 
спорів (конституційно-правових, про-
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цесуальних)? У літературі немає єдино-
го підходу до цього питання. Серед кри-
теріїв відмежування адміністративно-
правових спорів (а також публічно-пра-
вових спорів, підвідомчих адміністра-
тивним судам) виокремлюють сферу 
відносин (державне чи публічне управ-
ління або сфера реалізації державної 
влади), особливий суб’єкт спору (хоча 
б однією зі сторін є суб’єкт владних по-
вноважень), специфічний характер від-
носин, в яких виник спір, тощо.

Думається, що в основу розмежуван-
ня має бути покладений комплексний 
критерій, який включає такі аспекти:

по-перше, сфера правовідносин, 
в яких виникає адміністративно-правовий 
спір. Ця сфера включає правовідносини 
різної галузевої належності, і пов’язана зі 
здійсненням публічного управління. 
Управлінський критерій як підставу для 
розгляду відповідної категорії справ ад-
міністративними судами Верховний Суд 
України згадує в Інформаційному листі 
від 26.12.2005 р. № 3.2-2005, Вищий ад-
міністративний суд України – у Інформа-
ційному листі від 25.07.2007 р. № 09.1-
22/688, а також у спільному з Вищим 
спеціалізованим судом України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ Інфор-
маційному листі № 334/8/13-11| 259/0/4-
11 від 11.03.2011 р.;

по-друге, особливості суб’єктного 
складу, що передбачає, що принаймні 
однією зі сторін адміністративного спо-
ру є орган державної влади чи місцево-
го самоврядування, їх посадова особа, 
інший суб’єкт, що відповідно до закону 
здійснює повноваження у сфері публіч-
ного управління;

по-третє, зазначені вище суб’єкти 
виступають у адміністративно-право-

вому спорі саме як суб’єкти владних 
повноважень, а не, наприклад, як сто-
рона у господарському договорі. Від-
повідно є помилковою позиція законо-
давця, який з огляду на певну сферу 
відносин (господарювання) передає 
окремі з таких спорів до господарської 
юрисдикці;

по-четверте, юридична форма здій-
снення повноважень, до яких належать 
рішення і дії. Як форму також можна 
розглядати і бездіяльність суб’єкта 
владних повноважень. Вона має похід-
ний характер від дії, адже вчинення без-
діяльності суб’єктом владних повно-
важень визначається завжди крізь по-
рушення (або непорушення) носієм 
влади обов’язку вчинити дію. Важли-
вість цього критерію зумовлена тим, що 
законність здійснення повноважень 
буде оцінюватися органом, компетент-
ним розглядати адміністративно-право-
ві спори, саме крізь оцінку вказаних 
юридичних форм;

по-п’яте, підстава вирішення адміні-
стративно-правового спору, що має зна-
чення для відмежування цих спорів від 
спорів, підвідомчих Конституційному 
Суду України у тих випадках, коли інші 
аспекти цих спорів збігаються (напри-
клад, це має місце у випадку існування 
інституту конституційної скарги, на 
необхідність впровадження якої актив-
но наголошують вітчизняні фахівці 
[12–15]). Підставою вирішення адміні-
стративно-правового спору є законність 
рішень, дій або бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень, тоді як у консти-
туційно-правовому спорі такою підста-
вою буде дотримання відповідним 
суб’єктом конституційності при при-
йнятті акта, що оспорюється.
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Наступною ознакою адміністратив-
но-правових спорів, про що вже частко-
во згадувалося, є те, що вони вирішу-
ються компетентними органами в особ-
ливій процесуальній формі (адміні-
стративний позов, адміністративна 
скарга). Тут слід враховувати, що ви-
никнення адміністративно-правового 
спору не слід пов’язувати з порушенням 
справи за зверненням суб’єкта адміні-
стративно-правових відносин до органу, 
уповноваженого вирішувати вказані 
спори. Інший підхід утворював би ло-
гічну пастку: ми мали б визнати, що 
скаржник звертається до компетентного 
органу задля вирішення адміністратив-
но-правового спору, якого ще не існує. 
Таке ж бачення відтворене і у КАСУ, 
відповідно до ст. 3 якого справа адміні-
стративної юрисдикції (адміністративна 
справа) розуміється як переданий на 
вирішення адміністративного суду пуб-
лічно-правовий спір, у якому хоча 
б однією зі сторін є орган виконавчої 
влади, орган місцевого самоврядування, 
їхня посадова чи службова особа або 
інший суб’єкт, який здійснює владні 
управлінські функції на основі законо-
давства, в тому числі на виконання де-
легованих повноважень. Відповідно, 
спір існує і до порушення адміністра-
тивної справи.

Необхідно розуміти, що особливість 
процесуальних форм вирішення адміні-
стративно-правових спорів (обмеже-
ність процедур досудового чи позасудо-
вого врегулювання цих спорів, менша 
диспозитивність розгляду, особливі 
механізми забезпечення рівності сторін 
спору тощо) зумовлена саме публічніс-
тю матеріально-правових відносин, 
в яких ці спори виникають, а не лише 

необхідністю досягнення рівності учас-
ників адміністративної справи, як іноді 
вказується у літературі [9, с. 23], хоча 
і останнє, безумовно, має велике зна-
чення. Принцип рівності сторін власти-
вий будь-якому судовому процесу, а не 
лише адміністративному, і зумовлений 
необхідністю забезпечення справедли-
вості, законності й обґрунтованості рі-
шення, прийнятого за наслідками роз-
гляду відповідного спору.

Для вирішення адміністративно-пра-
вових спорів передбачено судовий і ад-
міністративний порядки. Судовий роз-
гляд цих спорів здійснюється судами 
адміністративної юрисдикції. У випад-
ку адміністративного оскарження 
суб’єктом розгляду виступає орган чи 
посадова особа, що вповноважений роз-
глядати адміністративні скарги. Зокре-
ма, може йтися про вищий орган чи по-
садову особу (модель, закладена у ст. 16 
Закону України «Про звернення грома-
дян» [16]), керівника відповідного ор-
гану (модель, закладена у ст. 82 Законі 
України «Про виконавче провадження» 
[17]), спеціальну раду (комісію) із роз-
гляду скарг (ст. 7 Закону України «Про 
ліцензування певних видів господар-
ської діяльності» [18], ст. 102 проекту 
Адміністративно-процедурного кодексу 
України, розробленого Міністерством 
юстиції України у 2012 р.) тощо.

Судовий і адміністративний порядок 
вирішення спорів пов’язані між собою. 
Вітчизняне законодавство в цілому ви-
ходить із факультативності процедур 
адміністративного оскарження, їх неви-
користання не перешкоджає зверненню 
до суду. Цей підхід схвально оцінений 
і у наукових джерелах. Так, Л. Кисіль та 
В. Тимощук розглядають адміністра-



ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

154 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

тивне оскарження як один із видів ад-
міністративної процедури або як її фа-
культативну стадію [19, с. 105; 20, 
с. 144]. І. Грибок наголошує на тому, що 
законодавство повинно надавати особі 
право вибору способу оскарження (ад-
міністративний чи судовий порядок) 
[21, с. 154]. Таке розуміння, на нашу 
думку, у цілому відповідає вітчизняним 
державно-правовим реаліям сьогоден-
ня. Проте, вважаємо, що у майбутньому 
зі зміцненням демократичних засад ді-
яльності органів публічної влади в 
Україні, з метою зменшення наванта-
ження на судову систему і пришвид-
шення вирішення адміністративних 
спорів можна буде повернутися до кон-
цепції обов’язковості використання за-
собів адміністративного оскарження 
при зверненні до суду з адміністратив-
ним позовом.

Останнім часом у літературі також 
активно обговорюється можливість 
впровадження інших позасудових спо-
собів вирішення адміністративно-пра-
вових (як й інших публічно-правових) 
спорів (медіація, посередництво, тре-
тейський суд тощо) [22, с. 333; 23, с. 18; 
24, с. 140–141]. Не зупиняючись на цьо-
му питанні окремо, зауважимо, що 
впровадження таких порядків вирішен-
ня публічно-правових спорів, на наш 
погляд, не відповідає природі тих від-
носин, в яких ці спори виникають. Оче-
видно, що реалізація перш за все пуб-
лічного інтересу в цих відносинах зу-
мовлює другорядність договірних форм 
їх регулювання. Навіть за умови знач-
ного делегування державою низки пуб-
лічних повноважень недержавним 
структурам розгляд спорів, що виника-
ють у зв’язку з цим, не може відбувати-

ся у третейському суді або інших подіб-
них структурах. Крім того, не можна не 
згадати, що в європейських країнах 
часто забороняється застосування арбі-
тражу не лише при вирішенні адміні-
стративних справ, а й будь-яких справ 
за участю державних органів, установ, 
підприємств взагалі (зокрема, така за-
борона діє у Франції).

Інша справа, що потрібно, очевидно, 
посилювати диспозитивні начала роз-
гляду адміністративно-правових спорів 
у судовому та адміністративному по-
рядку. Зокрема, на нашу думку, важли-
вим завданням розвитку законодавства 
у цій сфері є поширення механізмів 
примирення на сферу адміністративно-
го оскарження. Це, з одного боку, від-
повідало б європейським стандартам 
(Рекомендація Ради Європи № 0.К (86) 
про заходи з попередження і скорочення 
надмірного навантаження судів, Реко-
мендація Rec (2001) 9 Комітету міністрів 
держав – членів Ради Європи про аль-
тернативні методи врегулювання спорів 
між адміністративними органами і при-
ватними особами від 05.09.2001 р.), а з 
другого боку – сприяло б більш ефек-
тивному розв’язанню адміністративно-
правових спорів.

Наприкінці, відмітимо, що наведена 
характеристика адміністративно-пра-
вового спору, безумовно, не є вичерп-
ною. Самостійного розгляду потребує 
лише окреслене у цій статті питання 
критеріїв відмежування адміністратив-
но-правового спору від інших публіч-
но-правових спорів, що є необхідною 
передумовою вдосконалення адміні-
стративно-процесуального законодав-
ства і може бути предметом подальших 
досліджень.
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Лученко Д. Об основных признаках административно-правового спора
В статье рассматриваются основные признаки административно-правового спора. 

Анализируется публично-правовая природа административно-правовых споров. Иссле-
дуются проблемы порядка и процессуальных форм разрешения административно-
правовых споров.

Ключевые слова: административно-правовой спор, публично-правовой спор, юриди-
ческий конфликт, обжалование, административный иск, административная жалоба.

Luchenko D. About main features of administrative legal confl ict
In the article main features of administrative legal confl ict are highlighted. Public nature of 

these conflicts is analyzed. Problems of the order and procedural forms of resolving of 
administrative legal confl icts are researched.

Keywords: administrative legal confl ict, public legal confl ict, appealing, administrative suit, 
administrative appeal
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У статті проаналізовані способи впливу адміністративного права на формування пра-
вового статусу людини і громадянина, принципи адміністративно-правового статусу та 
їх закріплення в законодавстві. Наводяться шляхи вдосконалення чинного законодавства 
щодо регламентації прав і свобод громадян, які реалізуються у сфері виконавчої влади.

Ключові слова: адміністративне право; правовий статус людини і громадянина; прин-
ципи адміністративно-правового статусу людини і громадянина.
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доцент кафедри адміністративного права 
Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого», 
кандидат юридичних наук

УДК 342.9

Роль адміністративного права у формуванні 
правового статусу людини і громадянина

В юридично організованому суспіль-
стві положення людини знаходить своє 
юридичне закріплення. Призначення 
держави як володарюючої політичної 
організації – правовими засобами спря-
мовувати і регулювати суспільні відно-
сини. Основним способом такого регу-
лювання  є  визначення  поведінки 
суб’єктів різноманітних суспільних від-
носин. Здійснюючи функцію регулюван-
ня суспільних відносин і процесів, дер-
жава впливає на досить широку сферу 
життя людини. Межі й характер свободи 
людини визначаються об’єктивними за-
кономірностями розвитку суспільства.

Різноманітні зв’язки права та лю-
дини найбільш повно можуть бути 
охарактеризовані через поняття пра-
вового статусу, в якому відбиваються 
всі основні сторони юридичного буття 
людини і громадянина: інтереси, по-
треби, взаємовідносини з державою, 
трудова та суспільно-політична діяль-
ність тощо.

Поняття «статус» вказує на місце 
людини в системі суспільних відносин, 
визначає систему її соціальних функцій. 
Саме правовий статус відображає те, що 
«особистість може вчиняти, що вона 
вчиняє, які результати її дій і як вони 

© Бойко І., 2013
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оцінюються іншими людьми, суспіль-
ством» [1, с. 176].

Правовий статус людини як правове 
явище розглядається з двох боків. По-
перше, він важливий із точки зору ви-
конання функцій і завдань держави, по-
друге – це складова частина загальної 
проблеми прав особистості.

Більшість прав, свобод і обов’язків 
громадян реалізуються у сфері функціо-
нування виконавчої влади. Виконавча 
влада є тією владою, з якою особа має 
постійні контакти. У сфері державного 
управління людина має комплекс прав, 
свобод та обов’язків. У зв’язку з цим 
важливим є питання про адміністратив-
но-правовий статус громадянина. Адмі-
ністративно-правовий статус громадя-
нина є складовою частиною його за-
гального правового статусу – це право-
ве положення особистості в її стосунках 
із суб’єктами виконавчої влади.

Традиційно адміністративне право 
розглядається як право управлінське, 
адже термін administratio з латинської 
перекладається як управління. Саме 
управлінський фактор обумовлює не-
рівність становища людини і громадя-
нина у відносинах з органами виконав-
чої влади, підвладність останнім. У той 
же час у науковій літературі висловлена 
думка стосовно мовних джерел назви 
галузі права, що досліджується. Так, 
О. В. Кузьменко зазначає, що можна 
вважати її походження й від administro, 
що означає прислуговую, допомагаю [2, 
с. 69]. Дійсно, походження слів, термі-
нів, понять – питання не достатньо до-
сліджене. Загальновідомим є перше ви-
значення назви галузі права. Утім не 
можна виключати й інші розуміння. 
Такий підхід дозволить по-іншому по-

глянути на призначення адміністратив-
ного права. І саме він найбільше відпо-
відає конституційному положенню, за-
кріпленому в ст. 3 Основного Закону 
України: людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. А права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави.

Розуміння адміністративного права 
як такого, що покликане служити люди-
ні та громадянинові й допомагати реа-
лізовувати права і свободи через діяль-
ність органів виконавчої влади та інших 
суб’єктів, що здійснюють владні управ-
лінські функції, нам уявляється актуаль-
ним і слушним у даний період розвитку 
суспільства і держави.

У сфері дії адміністративного права 
перебувають різноманітні суспільні від-
носини. Частина з них мають управлін-
ський характер, адже традиційно адмі-
ністративне право регулює такий тип 
відносин. І сьогодні державне регулю-
вання різних сфер економіки, соціаль-
но-культурного та адміністративно-по-
літичного будівництва потребує адміні-
стративно-правового забезпечення. 
Проте поряд з цим, як зазначають укра-
їнські вчені-правники, існує низка пра-
вових відносин, які виникають у зв’язку 
із діяльністю органів виконавчої влади 
щодо:

– розгляду і вирішення індивідуаль-
них адміністративних справ за звернен-
нями приватних (фізичних і юридич-
них) осіб;
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– надання різноманітних адміністра-
тивних (управлінських) послуг у ви-
гляді дозвільно-ліцензійних, реєстра-
ційних та інших подібних дій;

– прийняття зобов’язуючих рішень 
щодо приватних осіб у процесі вирі-
шення різних публічних господарських 
справ (наприклад, будівництво шляхів, 
енергетичних мереж, відведення земель 
для будь-яких загальнодержавних по-
треб тощо);

– захисту порушених прав і свобод 
громадян (адміністративний розгляд 
скарг і судочинство в адміністративних 
судах);

– застосування до осіб заходів адмі-
ністративного примусу [3, с. 95].

Таким чином, адміністративне право 
регулює управлінські відносини, а та-
кож ті, в яких реалізуються й забезпе-
чуються права і свободи громадян ор-
ганами виконавчої влади й іншими 
суб’єктами, що здійснюють делеговані 
функції державного управління.

Характер механізму адміністратив-
но-правового регулювання суспільних 
відносин, природу зв’язків, які форму-
ються в процесі цього регулювання, ви-
значають принципи адміністративного 
права. Принципи адміністративного 
права також здійснюють вплив на фор-
мування правового статусу людини 
і громадянина. У науковій літературі 
називають такі принципи адміністра-
тивного права: законність, пріоритет 
прав і свобод людини і громадянина, 
рівність громадян перед законом, демо-
кратизм нормотворчості й реалізації 
права, взаємної відповідальності дер-
жави і людини, гуманізму і справедли-
вості у взаємовідносинах між державою 
і людиною [3, с. 98]. Саме ці вихідні, 

базові ідеї покладаються в основу пра-
вового статусу людини і громадянина. 
На їх основі формуються норми, що 
містять права, свободи й обов’язки лю-
дини.

Особливої уваги потребує дослі-
дження принципу верховенства права 
при визначенні адміністративно-право-
вого статусу людини і громадянина. Він 
закріплений як загальноправовий прин-
цип у ст. 8 Конституції України. Жоден 
нормативно-правовий акт не наводить 
вичерпного викладення сутності цього 
принципу. Проте практика Європей-
ського суду з прав людини, а також рі-
шення Конституційного Суду України 
дають можливість визначити різнома-
нітні аспекти принципу верховенства 
права. Зазначимо, що вперше характе-
ристику вимог принципу верховенства 
права подано у Рішенні Конституційно-
го Суду у справі про призначення судом 
більш м’якого покарання [4]. Відповід-
но до розуміння Конституційного Суду 
«верховенство права вимагає від держа-
ви його втілення у правотворчу та пра-
возастосовну діяльність, зокрема у за-
кони, які за своїм змістом мають бути 
проникнуті передусім ідеями соціальної 
справедливості, свободи, рівності тощо. 
Одним із проявів верховенства права 
є те, що право не обмежується лише 
законодавством як однією з його форм, 
а включає й інші соціальні регулятори, 
зокрема, норми моралі, традиції, звичаї 
тощо, які легітимовані суспільством 
і зумовлені історично досягнутим куль-
турним рівнем суспільства. Усі ці еле-
менти права об’єднуються якістю, що 
відповідає ідеології справедливості, ідеї 
права, яка значною мірою дістала відо-
браження в Конституції України». 
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Отже, ми можемо розглядати верхо-
венство права як вимогу до законодав-
чого органу створювати право таким 
чином, щоб у ньому виявлявся і забез-
печувався пріоритет прав і свобод люди-
ни і громадянина. При цьому поділяємо 
думку професора В. Б. Авер’янова, який 
тлумачив принцип верховенства права як 
об’єднання вимог, що забезпечують, по-
перше, підпорядкування діяльності всіх 
без винятку державних інститутів потре-
бам реалізації й захисту прав людини; 
по-друге, пріоритетність цих прав перед 
усіма іншими цінностями демократичної, 
соціальної, правової держави [5].

Стосовно діяльності органів вико-
навчої влади, які сприяють реалізації 
прав громадян, а також охороняють і за-
хищають їх права і свободи, то вона по-
винна відповідати принципу законності. 
Адже згідно з Конституцією України 
вони як органи державної влади, їх по-
садові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та 
законами України (ч. 2 ст. 19). Верхо-
венство права у деяких випадках повин-
но виявлятися в діяльності органів ви-
конавчої влади, наприклад при реаліза-
ції дискреційних повноважень. А в ці-
лому ж говорити про верховенство 
права можна тільки як про загально-
правовий принцип взаємовідносин ор-
ганів виконавчої влади і громадян.

На практиці може мати місце проти-
ставлення принципів верховенства пра-
ва і законності при формуванні право-
вого статусу людини і громадянина. Як 
приклад зазначимо, що згідно з поста-
новою Верховної Ради України «Про 
Засади державної політики України 
в галузі прав людини» від 17 червня 

1999 р. [6] одним із принципів такої по-
літики є визнання презумпції особистої 
свободи людини відповідно до принци-
пу, згідно з яким дозволено все, крім 
того, що прямо забороняється законом. 
Передусім необхідно з’ясувати, чи охоп-
лює такий акт права людини, які реалі-
зуються у сфері діяльності виконавчої 
влади. На нашу думку, відповідь на це 
питання має бути ствердною, оскільки, 
по-перше, сама постанова жодним чи-
ном не обмежує сферу свого застосу-
вання, а навпаки, у ній йдеться про ад-
міністративне та адміністративно-пра-
вове законодавство. По-друге, навіть 
якщо припустити, що презумпція осо-
бистої свободи людини більш прийнят-
на для сфери цивільних правовідносин, 
то слід врахувати позиції Європейсько-
го суду з прав людини щодо поширення 
ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод на процедуру 
розгляду адміністративних справ. Трак-
туючи практику Європейського суду 
з прав людини, Д. Галліган зазначає, 
коли суб’єкт владних повноважень при-
ймає рішення або вчиняє дії, які впли-
вають на існуючі права особи, якими 
вона наділена відповідно до національ-
ного законодавства, то ці права вважа-
ються цивільними. Результатом цього 
підходу є практика, відповідно до якої, 
якщо право існує відповідно до законо-
давства країни-учасниці, непотрібно 
додаткових ознак або умов для того, 
щоб визнати його цивільним. Таким чи-
ном, будь-яке право, яке юридично за-
кріплене в національному законодав-
стві, і на яке впливають адміністративні 
процедури, може вважатися цивільним 
у розумінні ст. 6 Конвенції [7, с. 214–
218]. Зрештою, ст. 6 Конвенції належить 
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застосовувати до адміністративних пра-
вовідносин у будь-якій ситуації, коли ці 
правовідносини впливають на цивільні 
права [7, с. 214–217]. Такі позиції на-
ведені на користь того, щоб розуміти 
особисту свободу людини як принцип 
державної політики достатньо широко, 
у тому числі й стосовно адміністратив-
но-правового статусу людини і грома-
дянина. Звідси можемо стверджувати, 
що людині у відносинах з органами ви-
конавчої влади має бути дозволено все, 
що прямо не заборонено законом.

Натомість законами України [8; 9] 
передбачено, що заміщення деяких по-
сад (наприклад, державного службовця, 
працівника міліції, нотаріуса тощо) 
пов’язане тільки з наявністю громадян-
ства України. Закон України «Про пра-
вовий статус іноземців та осіб без гро-
мадянства» від 04.02.1994 р. [10] вста-
новлював, що іноземці та особи без 
громадянства не можуть призначатися 
на окремі посади або займатися певною 
трудовою діяльністю, якщо відповідно 
до законодавства України призначення 
на ці посади або заняття такою діяль-
ністю пов’язане з належністю до грома-
дянства України (ч. 4 ст. 8). І таке фор-
мулювання цілком відповідало зазна-
ченому вище принципу особистої 
свободи людини, адже загальний за 
характером Закон про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства вста-
новлював заборону щодо зайняття 
певних посад, а які це посади, визна-
чали інші закони. Чинний Закон Украї-
ни «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. 
[11] подібного обмеження не встанов-
лює. І це нівелює дію принципу держав-
ної політики, згідно з яким людині до-

зволено все, що прямо не заборонено 
законом. На нашу думку, необхідно до-
повнити нині діючий Закон нормою та-
кого змісту, яка містилася в попередньо-
му Законі.

Громадянин як суб’єкт адміністра-
тивного права може бути учасником 
різноманітних правових відносин, які 
умовно можна поділити на типи. По-
перше, це відносини з приводу реаліза-
ції громадянином належного йому 
суб’єктивного права. Тут можна назвати 
дві ситуації. Перша – реалізація саме 
суб’єктивного права. Вона передбачає 
виконання відповідних обов’язків орга-
нами виконавчої влади, що і обумовлює 
реалізацію права. Друга – коли грома-
дянин має намір реалізувати право, що 
має характер свободи. У цьому випадку 
органи виконавчої влади теж можуть 
мати певні обов’язки, але їх виконання 
тільки сприяє або опосередковує реалі-
зацію таких свобод (свобода пересуван-
ня та вибору місця проживання). По-
друге, із приводу виконання громадяни-
ном покладених на нього обов’язків. 
Такі обов’язки можуть виявлятися в ак-
тивних діях громадян або в утриманні 
від дій. По-третє, з приводу порушення 
прав громадянина. Правовідносини із 
захисту порушених прав можуть вини-
кати всередині виконавчої гілки влади, 
тобто коли громадянин оскаржує не-
правомірні дії до вищого органу або 
вищої посадової особи, а також поза 
сферою виконавчої влади, тобто коли 
справу розглядає суд. Характерною осо-
бливістю таких правовідносин є те, що 
в них не тільки реалізується право гро-
мадянина (на звернення), а й захища-
ються його права. І по-четверте, з при-
воду скоєння громадянином протиправ-
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них дій. Протиправна поведінка особи 
тягне за собою негативну реакцію дер-
жави, зокрема з боку органів виконавчої 
влади. Метою правовідносин з приводу 
скоєння громадянином правопорушен-
ня є винесення справедливого рішення 
та притягнення до відповідальності 
і покарання винуватої особи. Громадя-
нин при цьому здебільшого наділений 
обов’язками, але має й певні права (пра-
во оскарження, право на захист, право 
вимагати прийняття справедливого рі-
шення, право надавати докази).

Оскільки адміністративне право як 
галузь права та галузь законодавства 
є достатньо динамічною, то типи ви-
щезазначених правовідносин постійно 
зазнають змін у своєму змісті за раху-
нок запровадження нових процедур ад-
міністративно-правового характеру.

Із приводу цього згадаємо про Закон 
України «Про адміністративні послу-
ги», прийнятий 06.09.2012 р., що набув 
чинності 07.10.2012 р. [12]. У преамбу-
лі Закону визначено його мету – реалі-
зація прав, свобод і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб. Законода-
вець запровадив такий спосіб реалізації, 
як адміністративна послуга, яку визна-
чає як результат здійснення владних 
повноважень суб’єктом надання адміні-
стративних послуг за заявою фізичної 
або юридичної особи, спрямований на 
набуття, зміну чи припинення прав та/
або обов’язків такої особи. Адміністра-
тивна послуга надається за заявою фі-
зичної або юридичної особи. Надання 
адміністративної послуги пов’язане із 
забезпеченням умов для реалізації прав, 
свобод та інтересів особи. Адміністра-
тивну послугу надає орган виконавчої 
влади, інший державний орган, орган 

влади Автономної Республіки Крим, 
орган місцевого самоврядування, їх по-
садові особи через реалізацію ними 
владних повноважень. Право на отри-
мання особою конкретної адміністра-
тивної послуги та кореспондуюче по-
вноваження адміністративного органу 
визначаються лише в законі. Результатом 
адміністративної послуги в процедур-
ному значенні є адміністративний акт – 
рішення або дія адміністративного ор-
гану, яким задоволено звернення особи. 
Такий адміністративний акт має кон-
кретного адресата – споживача (отри-
мувача) адміністративної послуги, тоб-
то особу, яка звернулася за послугою.

Саме іменування адміністративної 
процедури послугою свідчить про по-
зицію законодавця стосовно відносин 
людини і виконавчої влади. Навіть у цій 
назві закладено принцип служіння лю-
дині з боку держави.

Адміністративно-правовий статус 
людини і громадянина охоплює також 
і процесуальну складову. Сучасна укра-
їнська адміністративно-процесуальна 
доктрина представлена працями таких 
вчених, як А. О. Селіванов [13], М. М. Ти-
щенко [14], О. В. Кузьменко [15; 16], 
В. Г. Перепелюк [17; 18]. Останніми ро-
ками зміст правового статусу громадя-
нина розширився за рахунок законодав-
чого запровадження адміністративно-
судочинських проваджень і відповідно 
встановлення норм, які визначають про-
цесуальне положення громадянина. 
Статус громадянина як учасника адмі-
ністративного процесу визначається 
через категорію адміністративної про-
цесуальної правосуб’єктності. Зміст 
прав та обов’язків адміністративно-про-
цесуального характеру залежить від 
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виду провадження, в якому він бере 
участь.

Підсумовуючи наведене, зазначимо, 
що адміністративно-правовий статус 
людини і громадянина, будучи складо-
вою загального правового статусу, ви-
значає становище фізичної особи у від-
носинах з органами виконавчої влади, 
їх посадовими особами та іншими 
суб’єктами, що здійснюють функції 
державного управління. Характер таких 
взаємовідносин визначається принци-
пами, особлива роль серед яких нале-
жить верховенству права. Ми розгляда-

ємо цей принцип як вимогу, спрямовану 
до законодавця, при встановленні пра-
вових норм визначати та забезпечувати 
пріоритетність прав і свобод людини. 
Сучасні тенденції розуміння сутності 
й призначення адміністративного права 
спрямовані на визначення цієї галузі 
права як такої, що покликана служити 
людині, забезпечувати реалізацію її 
прав та інтересів. Відповідно на законо-
давчому рівні запроваджуються про-
цедури, які сприяють досягненню цієї 
мети і по суті являють собою сервісні 
провадження.

Список використаної літератури

1. Ануфриев Е. А. Социальный статус и активность личности / Е. А. Ануфриев. – М. : Изд-во Моск. 
ун-та, 1984.

2. Кузьменко О. В. Взаємообумовленість та взаємозалежність змісту адміністративного процесу 
та адміністративної процедури від предмета адміністративного права / О. В. Кузьменко // Проб-
леми теорії та практики адміністративної юстиції : зб. наук. ст. / М. І. Смокович, М. І. Цуркан, 
В. Г. Перепелюк та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2012.

3. Адміністративне право України. Акад. курс : підручник : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / відп. ред. 
В. Б. Авер’янов. – К. : Юрид. думка, 2007.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримі-
нального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 2 лис-
топада 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 45. – Ст. 2975.

5. Авер’янов В. Принцип верховенства права в реформуванні українського адміністративного 
права [Електронний ресурс] / В. Авер’янов // Юрид. практика. – 2006. – № 18 (436). – Режим 
доступу: http//www.yurpractika.com/art

6. Про Засади державної політики України в галузі прав людини : постанова Верхов. Ради України 
від 17 червня 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 35. – Ст. 303.

7. Galligan D. J. DueProcessandFairProcedure (Належний процес та справедливі процедури) / 
D. J. Galligan. – Oxford : ClarendonPress, 1996.

8. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – 
№ 52. – Ст. 490.

9. Про міліцію : Закон УРСР від 20.12.1990 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
10. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 04.02.1994 р. // Відом. 

Верхов. Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.
11. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 р. // Відом. 

Верхов. Ради України. – 2012. – № 19–20. – Ст. 179.
12. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 р. // Офіц. вісн. України. – 2012. – 

№ 76. – Ст. 3076.
13. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку наукових 

доктрин / А. О. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2000. – 68 с.
14. Тищенко Н. М. Гражданин в административном / Н. М. Тищенко. – Харьков : Право, 1998.
15. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу / О. В. Кузьменко. – К., 2005.



ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

164 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

16. Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права / О. В. Кузьменко. – К., 2005.
17. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес / В. Г. Перепелюк. – Чернівці, 2001.
18. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина : навч. посіб. / В. Г. Перепелюк. – 

Чернівці : Рута, 2003.

Стаття надійшла до редколегії 25.04.2013.

Бойко И. Роль административного права в формировании правового статуса 
человека и гражданина

В статье проанализированы способы воздействия административного права на фор-
мирование правового статуса человека и гражданина, принципы административно-право-
вого статуса и их закрепление в законодательстве.
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принципы административно-правового статуса человека и гражданина.

Boiko I. The role of administrative law in shaping the legal status of human and civil
In this scientifi c paper analyzed how the impact of administrative law on the formation of 

the legal status of a person and citizen, the principles of administrative and legal status and their 
recognition under the law.

Keywords: administrative law, the legal status of a person and citizen, principles of 
administrative and legal status of man and citizen.
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На підставі дослідження чинного екологічного законодавства, наукових та методоло-
гічних розробок у галузі екологічного права, положень Конституції України та міжнарод-
них екологічних норм пропонується Концепція розвитку екологічного права та законо-
давства України.

Ключові слова: національна екологічна політика, кодифікація екологічного законодав-
ства, Концепція розвитку екологічного законодавства України.
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УДК 349.6:340.134

Концепція розвитку екологічного права 
та законодавства як передумова забезпечення 

національної екологічної політики

Сучасний етап розвитку екологічно-
го законодавства України викликає у ба-
гатьох фахівців почуття незадоволення 
його станом. Про це свідчить низка на-
укових статей та виступів науковців, 
представників правозастосовчих орга-
нів на наукових, науково-практичних 
конференціях, семінарах, «круглих сто-
лах» тощо. Усвідомлюється суспільна 
потреба в необхідності подальшого роз-
витку та вдосконалення цієї галузі пра-

ва та законодавства. Екологічне законо-
давство належить до молодих та, як 
засвідчує теорія і практика, складних 
галузей законодавчої системи України. 
У зв’язку з наведеним виникає нагальна 
потреба у розробленні Концепції розви-
тку екологічного права та законодавства 
України. Метою такої Концепції повин-
ні стати пропозиції стосовно основ 
екологічного законодавства як діючої 
і такої, що розвивається, нормативно-

© Гетьман А., 2013
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правової системи, яка спирається на 
прогнозні оцінки і перспективні про-
грами соціально-економічного розвитку 
держави; обґрунтування системної 
основи і принципів побудови, дії і роз-
витку законодавства, маючи на увазі 
встановлення обґрунтованих пропози-
цій співвідношення видів законів, за-
конів і підзаконних актів, законів і між-
народно-правових актів, а також вну-
трішнього зв’язку між підрозділами 
системами законодавства (галузі, під-
галузі, нормативно-правові комплекси 
і правові інститути); чітке визначення 
критеріїв законодавчого регулювання; 
розробка механізму забезпечення дії 
закону, його моніторингу; забезпечення 
функціонування законодавства по ви-
конанню умов проведення державних 
реформ в економічній, соціальній, судо-
вій, адміністративній та інших сферах; 
вдосконалення законодавства в напрямі 
розробки механізму врівноваження «ви-
кликів» глобалізаційних процесів, що 
можуть мати негативний характер; роз-
робка рекомендацій щодо оптимізації 
процесу підготовки, прийняття й реалі-
зації законів [1].

Слід зазначити, що питання розроб-
ки Концепцій розвитку законодавства 
в цілому та його окремих складових 
(окремих галузей права і законодав-
ства), у т. ч. й екологічного, вже декіль-
ка років перебувають у полі зору вче-
них-правників пострадянських держав. 
Проводяться дослідження щодо роз-
робки Концепції розвитку законодав-
ства РФ [2], екологічного законодавства 
РФ [3], земельного, лісового та надро-
вого законодавства РФ [4], екологічного 
законодавства республіки Казахстан [5]. 
У межах цих досліджень аналізуються 

поняття екологічного законодавства, 
його сучасний стан, фактори, що мають 
вплив на розвиток екологічного законо-
давства, об’єкт (об’єкти) екологічних 
відносин, предмет екологічного законо-
давства, методи правового регулювання 
екологічних відносин, проблеми еколо-
гізації інших галузей законодавства та 
співвідношення екологічного й інших 
галузей законодавства, розвиток еколо-
гічного законодавства в глобалізаційно-
му контексті, принципи екологічного 
права. Важливе значення в цих роботах 
надається концепції правового закону, 
правилам екологічної нормотворчості, 
систематизації екологічного законодав-
ства, основним напрямам і станам роз-
витку екологічного законодавства, прі-
оритетам (послідовності) у прийнятті 
й доповненні актів, переліку діючих та 
пропонованих нормативних правових 
актів екологічного спрямування, під-
готовці головного акта екологічного за-
конодавства (історія питання, його зна-
чення та місце в екологічному законо-
давстві, головний акт екологічного за-
конодавства в контексті кодифікації, 
зарубіжний досвід та зміст головного 
акта). У процесі розробки Концепції 
велика увага приділена загальній харак-
теристиці механізму правового регулю-
вання екологічних відносин, в межах 
якого розглядаються такі питання: еко-
логічне нормування, еколого-технічна 
регламентація, екологічна стандартиза-
ція, оцінка впливу на навколишнє 
середовище і екологічна експертиза, 
планування використання природних 
ресурсів і охорони навколишнього при-
родного середовища, екологічне ліцен-
зування, екологічні договори, екологіч-
ний аудит, економіко-правовий механізм 
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природокористування та охорони на-
вколишнього середовища, організацій-
но-правові заходи інформаційного за-
безпечення раціонального природоко-
ристування і охорони навколишнього 
середовища, екологічне виховання 
і освіта, екологічний контроль, юридич-
на відповідальність за екологічні право-
порушення.

Розробка Концепції розвитку еколо-
гічного права та законодавства є викли-
ком сьогодення. На думку Ю. О. Тихо-
мирова, у період великих перетворень 
з усією гостротою постають питання 
про нову роль права, про оновлення 
і розвиток законодавства. Без їх вирі-
шення неможливо успішно формувати 
правову державу. Потрібна сучасна на-
укова концепція, яка дозволить перед-
бачити динаміку розвитку законодав-
ства, співвідношення його галузей і під-
галузей, визначати пріоритетні законо-
давчі акти на найближчу перспективу 
і послідовність прийняття інших зако-
нів з урахуванням потреб економіки, 
соціальної і політичної сфер [6].

Створення наукової Концепції роз-
витку екологічного права та законодав-
ства може розглядатися як важлива пе-
редумова для подолання однієї із нега-
тивних рис сучасної публічної влади, 
пов’язаної із ігноруванням наукових 
розробок та рекомендацій із питань вдо-
сконалення чинного екологічного за-
конодавства. Зокрема, на сьогодні від-
сутня чітка послідовність та визначе-
ність в основних законодавчих актах, 
що приймаються Верховною Радою 
України стосовно проведення кодифіка-
ції екологічного законодавства. Так, 
Основними напрямками державної по-
літики України в галузі охорони довкіл-

ля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки, за-
твердженими постановою Верховної 
Ради України від 5 березня 1998 р., пе-
редбачається розробка та прийняття 
Екологічного кодексу України. Нато-
мість, нещодавно прийнятий Закон 
України від 21 грудня 2010 р. «Про 
Основні засади (Стратегія) державної 
екологічної політики України на період 
до 2020 р.» кодифікації екологічного 
законодавства у формі Екологічного ко-
дексу України не передбачає.

Розробка Концепції також має стати 
умовою для подолання перешкод на 
шляху до реалізації та запровадження 
механізму правового супроводження 
національної екологічної політики.

Національна екологічна політика 
в сучасних умовах розглядається як ін-
тегрований фактор соціально-економіч-
ного розвитку України, який сприяє забез-
печенню переходу до сталого розвитку 
економіки та впровадження екологічно 
збалансованої системи природокористу-
вання. Однак ефективність регулювання 
відносин по охороні навколишнього при-
родного середовища, раціональному 
природокористуванню та забезпеченню 
екологічної безпеки залишається недо-
статньо високою. Про це свідчить стан 
довкілля на значній території України, 
суттєве зменшення мінерально-сировин-
них ресурсів, погіршення стану здоров’я 
населення та ін.

Антропогенне та техногенне наван-
таження на навколишнє природне се-
редовище в кілька разів перевищує від-
повідні показники у розвинутих країнах 
світу та продовжує зростати. На сьогод-
ні у державі накопичено понад 35 млрд 
тонн відходів, 17 % її території зазнає 
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підтоплення, а понад 18 % вражено ін-
тенсивною ерозією.

Щільність викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря останнім 
часом становить понад 130 кілограмів 
на кожного мешканця, що в десятки ра-
зів перевищує зазначений показник 
у розвинутих країнах світу.

В Україні найвищий в Європі рівень 
споживання водних ресурсів, вирубу-
вання лісів, розораності земель. Як при-
клад, розораність сільськогосподар-
ських угідь у Херсонській області ста-
новить 90,1 %, у Миколаївській – 84,6 %, 
у Запорізькій – 84,2 %, в Одеській – 
80,2 %, тоді як у цілому в Україні – 
78,5 %. Такого рівня розораності не має 
жодна країна світу [7]. Близько 15 від-
сотків території України з населенням 
понад 10 млн перебуває у критичному 
екологічному стані.

Таким чином, сучасна екологічна си-
туація в Україні на всіх рівнях як офі-
ційних, так і неофіційних, однозначно 
визначається як кризова. Швидкість 
деградації довкілля в Україні переви-
щила швидкість процесів біологічного 
пристосування живих організмів до се-
редовища існування, тобто порушення 
екосистеми набуває незворотного ха-
рактеру.

Причини кризи здебільшого мають 
суб’єктивний характер, що проявляєть-
ся у ставленні людини, суспільства та 
держави до навколишнього природного 
середовища. Можливо виділити декіль-
ка основних чинників, що ведуть до по-
глиблення кризових явищ в екологічній 
складовій нашої держави.

По-перше, відсутність політичної 
волі держави до послідовного та ефек-
тивного здійснення діяльності з охоро-

ни довкілля та забезпечення раціональ-
ного природокористування. Верховною 
Радою України 5 березня 1998 р. була 
прийнята постанова «Про основні на-
прямки державної політики України 
в галузі охорони довкілля, використання 
природних ресурсів та забезпечення еко-
логічної безпеки». Нею було передбаче-
но здійснення низки заходів організацій-
но-управлінського, політико-правового, 
соціально-економічного, гуманістичного 
спрямування із вирішення екологічних 
проблем в контексті національної еколо-
гічної безпеки України.

Утім зволікання із розбудовою сис-
теми екологічної стратегії України не 
дозволили та й не надали можливість 
повною мірою реалізувати вимоги цієї 
постанови.

По-друге, недостатній розвиток за-
конодавства і права в галузі природо-
користування та охорони довкілля. За 
наявності великої кількості законодав-
чих та нормативно-правових актів, що 
регулюють екологічні суспільні відно-
сини, всі, або майже всі вони стражда-
ють від серйозних недоліків: значна 
кількість декларативних положень, не-
узгодженість, а іноді й прямі супереч-
ності, недостатнє регулювання еколо-
гічних процедур (екологічного норму-
вання, ліцензування, оцінки впливу на 
навколишнє природне середовище, ор-
ганізації та проведення екологічної екс-
пертизи тощо), відсутність ефективних 
механізмів реалізації нормативних ви-
мог, конкуренція норм чинних законів 
та інших нормативно-правових актів.

По-третє, дефекти організації дер-
жавного управління охороною навко-
лишнього природного середовища та 
забезпечення раціонального природо-
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користування. Мова йде перш за все про 
систему спеціально уповноважених 
державних органів, на які покладено 
організацію та забезпечення виконання 
вимог законодавства у цій сфері. Чого 
лише коштує хаотично-періодична змі-
на назв цих органів: Державний комітет 
земельних ресурсів; Державне агент-
ство земельних ресурсів; Міністерство 
охорони навколишнього природного 
середовища і ядерної безпеки; Мініс-
терство екології та природних ресурсів; 
Міністерство охорони навколишнього 
природного середовища. І цей перелік 
можна продовжувати.

Наступним чинником є відомчі ін-
тереси, які задовольняються головним 
чином за рахунок ігнорування екологіч-
них інтересів суспільства. Це явище має 
назву «відомчий егоїзм», коли відповід-
ні підприємницькі структури, що мають 
особисті інтереси, лобіюють необхідні 
рішення в Уряді та парламенті, які су-
перечать вимогам Конституції, еколо-
гічному законодавству та загальним 
екологічним потребам держави.

До причин поглиблення кризових 
явищ у сфері охорони довкілля слід та-
кож віднести дефіцит фінансування 
програм і заходів з охорони довкілля 
та забезпечення екологічної безпеки. 
Однією з причин низького рівня фінан-
сування за розділом 20 «Охорона на-
вколишнього природного середовища 
та ядерна безпека» Держбюджету Укра-
їни є те, що видатки на збереження до-
вкілля не належать до захищених ста-
тей, визначених Законом України про 
Державний бюджет. Бюджетним кодек-
сом України встановлено, що податки, 
збори та інші податкові платежі зарахо-
вуються до бюджетів повністю. Тобто 

збори за спеціальне використання при-
родних ресурсів направляються до бю-
джету не цільовим призначенням на 
природоохоронні заходи, як це перед-
бачено ст. 46 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного сере-
довища», а «розчиняються» в його до-
хідній частині. Ситуація ускладнюється 
також тим, що більшість відомств не 
вважають пріоритетними проблеми збе-
реження довкілля.

За розрахунками, на охорону навко-
лишнього природного середовища, не-
допущення і ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха, 
за статистичними даними витрачається 
лише 11–19 % зборів за використання 
природних ресурсів та за забруднення 
довкілля [8].

Завершуючи перелік основних чин-
ників, що ведуть до поглиблення кризо-
вих явищ в екологічній складовій нашої 
держави, не можна не згадати і про 
вкрай низький рівень правосвідомості, 
екологічних знань та екологічної куль-
тури. Вкрай низький рівень загальної 
і екологічної культури, небувалий мо-
ральний занепад суспільства, безкар-
ність – це загальний фон, на якому від-
бувається деградація навколишнього 
природного середовища.

Здійснювати власну екологічну по-
літику – це суверенне право держави. 
Ця теза розглядається як фундаменталь-
ний принцип міжнародного екологічно-
го права, але оскільки екологічні проб-
леми не визнають державних кордонів, 
тому він застосовується лише в контек-
сті з вимогою: «держава, що забезпечує 
діяльність на своїй території, не завдає 
екологічної шкоди іншим державам» 
(принцип 21 Стокгольмської декларації 
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1972 р. та принцип 2 Декларації Ріо-де-
Жанейро 1992 р.). Формування еколо-
гічної політики повинно базуватися на 
європейському підході та мати превен-
тивний характер, відповідати вимогам 
національної та загальноєвропейської 
екологічної безпеки.

У статті 16 Конституції України 
в акумульованому вигляді сформульо-
вані основні напрями екологічної по-
літики, а саме: гарантування екологіч-
ної безпеки; підтримання екологічної 
рівноваги на території України; подо-
лання наслідків Чорнобильської ката-
строфи – катастрофи планетарного 
масштабу; збереження генофонду укра-
їнського народу. Поряд з цим конститу-
ційними основами екологічної політики 
є: право власності на природні ресурси 
(ст. 13); право громадян на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля та відшкоду-
вання завданої порушенням цього права 
шкоди, право вільного доступу до ін-
формації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, 
а також право на її поширення (ст. 50); 
земля проголошена основним націо-
нальним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави (ст. 14); 
кожен зобов’язаний не заподіювати 
шкоду природі, відшкодовувати завдані 
ним збитки (ст. 66).

Сучасна екологічна політика розроб-
ляється і впроваджується в напруже-
них політичних умовах, за яких різно-
манітні політичні цілі та інтереси ві-
домств часто призводять до конфліктів 
між окремими суб’єктами суспільства. 
Звичайними, на жаль, стають ситуації, 
коли надзвичайно складно дійти полі-
тичного консенсусу між екологічними 
органами та природокористувачами, 

інтереси яких часто лобіюються відпо-
відними відомствами та місцевим влад-
ними і неурядовими структурами.

Розглядаючи зміст екологічної по-
літики крізь призму конкретних резуль-
татів дій щодо реалізації декларованих 
намірів, прикро визначати, що природо- 
і енергозатратний, ресурсомісткий тип 
сучасної економіки країни визначає її 
невисоке місце в стратегії розвитку. На-
томість екологічні фактори повинні 
впливати на структуризацію й шляхи 
модернізації економіки.

Формування екологічної політики 
є процесом, що належить до найвищих 
рівнів політики, який репрезентує все-
охоплюючий підхід до конкретних еко-
логічних проблем, врівноважуючи цілі 
економічного розвитку та охорони до-
вкілля, розглядаючи їх вплив на розпо-
діл національних багатств та макроеко-
номіку. Утім найважливішим є те, що 
екологічну політику повинні впрова-
джувати на мікрорівні, на кожному під-
приємстві та іншому об’єкті, що впли-
ває на стан довкілля. Прийнятність 
екологічної політики та її дотримання 
залежать від того, якою мірою нижчі 
рівні урядових органів, промисловості 
та інших суб’єктів регулювання сприй-
мають встановлені цілі та завдання еко-
логічної політики як такі, що є справед-
ливими та реальними. Від досягнення 
між ним консенсусу залежить кінцевий 
успіх екологічної політики [9]. Безумов-
но, на наведених засадах еколого-право-
вої доктрини і буде розвиватися еколо-
гічна політика держави.

Нова екологічна політика повинна 
містити у своїй основі такі передумови: 
людина не може бути здоровою у хво-
рому навколишньому природному се-
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редовищі; неможливо вирішувати еко-
логічні проблеми поза економічним 
розвитком або всупереч йому; зменшен-
ня витрат природних ресурсів і забруд-
нення навколишнього природного се-
редовища з урахуванням на одиницю 
кінцевого економічного результату; 
скорочення екологічного збитку повин-
не стати необхідною умовою подальшо-
го економічного розвитку [10].

З урахуванням наведеного не можна 
оминути увагою Закон України від 
21 грудня 2010 р. «Основні засади 
(стратегія) державної екологічної по-
літики України на період до 2020 р.», де 
в розгорнутому вигляді спрогнозовані 
та сформульовані найбільш принципові 
положення правового механізму реалі-
зації екологічної політики та його кон-
цептуальні чинники.

Перш за все в Основних засадах ви-
значаються принципи національної еко-
логічної політики, серед яких можна 
виділити такі: посилення ролі екологіч-
ного управління в системі державного 
управління України з метою досягнення 
рівності трьох складових розвитку (еко-
номічної, екологічної, соціальної), яка 
зумовлює орієнтування на пріоритети 
сталого розвитку; врахування екологіч-
них наслідків під час прийняття управ-
лінських рішень, при розробленні до-
кументів, які містять політичні та/або 
програмні засади державного, галузе-
вого (секторального), регіонального та 
місцевого розвитку; запобігання над-
звичайним ситуаціям природного і тех-
ногенного характеру, що передбачає 
аналіз і прогнозування екологічних ри-
зиків, які ґрунтуються на результатах 
стратегічної екологічної оцінки, дер-
жавної екологічної експертизи, а також 

державного моніторингу навколишньо-
го природного середовища; участь гро-
мадськості та суб’єктів господарювання 
у формуванні та реалізації екологічної 
політики, а також урахування їхніх про-
позицій при вдосконаленні природоохо-
ронного законодавства, невідворотність 
відповідальності за порушення законо-
давства про охорону навколишнього 
природного середовища; доступність, 
достовірність та своєчасність отриман-
ня екологічної інформації; державна 
підтримка та стимулювання вітчизня-
них суб’єктів господарювання, які здій-
снюють модернізацію виробництва, 
спрямовану на зменшення негативного 
впливу на навколишнє природне сере-
довище, та ін.

Велика увага у вказаних Основних 
засадах приділяється подальшому вдо-
сконаленню законодавства у сфері охо-
рони навколишнього природного сере-
довища, що безпосередньо пов’язане із 
необхідністю вирішення стратегічних 
завдань формування Концепції розвит-
ку екологічного права та законодав-
ства. Зокрема, наголошується на необ-
хідності ефективного функціонування 
системи законодавства у сфері охорони 
навколишнього природного середови-
ща, спрямованого на досягнення націо-
нальних пріоритетів. Основними ви-
могами такого законодавства є його 
відповідність Конституції України, на-
ближення до відповідних директив ЄС, 
забезпечення впровадження багатосто-
ронніх екологічних угод (конвенцій, 
протоколів тощо), стороною яких 
є Україна, соціальна спрямованість, ре-
алістичність, економічна ефективність. 
Законодавство має сприяти гнучкому 
застосуванню відповідних економічних 
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інструментів для стимулювання впро-
вадження інноваційних екологічних 
технологій, розв’язанню екологічних 
проблем на місцевому рівні.

Основними засадами передбачена 
також необхідність: забезпечити дотри-
мання законодавства України, що гаран-
тує право громадян на доступ і користу-
вання землями водного фонду і землями 
рекреаційного, оздоровчого, природо-
охоронного та історико-культурного при-
значення; завершити формування націо-
нальної законодавчої бази з питань біо-
безпеки та забезпечити її подальше вдо-
сконалення з урахування відповідних 
положень законодавства ЄС. Розглянути 
доцільність розроблення підзаконних 
актів щодо участі громадськості у при-
йнятті рішень або ратифікації Алматин-
ської поправки до Орхуської конвенції.

Найважливішою організаційною умо-
вою ефективної реалізації екологічної по-
літики є стабільність системи державного 
управління охороною навколишнього 
природного середовища, що припускає 
не тільки стабільність відповідного за-
конодавства, а й належне кадрове і мате-
ріально-технічне забезпечення діяльнос-
ті органів управління на всіх рівнях.

Реалізація механізму екологічної по-
літики повинна стати відкритим про-

цесом для участі всіх верств населення, 
до цієї роботи повинні залучатися ши-
рокі кола науковців і фахівців. Наукові 
та технічні знання, на яких ґрунтується 
екологічна політика, повинні всебічно 
висвітлюватися засобами масової ін-
формації, що сприяє взаємодії між про-
цесом створення екологічної політики 
і громадською думкою, у результаті 
якої можна досягти соціального кон-
сенсусу.

Наявність дієвої екологічної політики 
буде запорукою того, що за екологічні 
помилки, зроблені сьогодні, не доведеть-
ся розплачуватися дорогою ціною за-
втра. А цілі економічного та соціального 
розвитку досягатимуться з урахуванням 
потреби забезпечення безпечного для 
життя, здоров’я та діяльності людини 
навколишнього природного середовища, 
збереження природних багатств для май-
бутніх поколінь.

Таким чином, розробка Концепції 
розвитку екологічного права та законо-
давства є важливою складовою в алго-
ритмі формування єдиної, логічно по-
слідовної, всебічно виваженої та об-
ґрунтованої доктрини національної 
екологічної політики України, пошуку 
найбільш ефективних та оптимальних 
форм і методів її реалізації.

Список використаної літератури

1. Бринчук М. М. Концепция развития экологического законодательства Российской Федерации / 
М. М. Бринчук. – СПб. : Из-во Юрид. ин-та, 2009. – С. 3.

2. Концепция развития российского законодательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихоми-
рова, Ю. П. Орловского. – М., 2004. – 858 с.

3. Боголюбов С. А. Концепция развития экологического законодательства / С. А. Боголюбов, 
И. Ф. Панкратов, Л. А. Заславская // Правовая реформа: концепция развития российского за-
конодательства. – М., 1995. – С. 153–157; Игнатьева И. А. О создании концепции развития 
экологического законодательства / И. А. Игнатьева // Экологическое право России : сб. матери-
алов науч.-практ. конф. 1996–1998 / под ред. А. К. Голиченкова. – М., 1999. – С. 216–219; Брин-
чук М. М. Концепция развития экологического законодательства Российской Федерации / 
М. М. Бринчук. – СПб., 2009. – 165 с.



ГЕТЬМАН А. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова...

173Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

4. Голиченков А. К. Концепция развития земельного законодательства России / А. К. Голиченков, 
О. М. Козырь // Вестник МГУ. Сер. 11 Право. – 1995. – № 4; Клюкин Б. Д. Концепция развития 
горного законодательства / Б. Д. Клюкин, О. М. Теплов // Концепция развития российского за-
конодательства. – М., 1995. – С. 156–163; Боголюбов С. А. Концепция развития российского 
законодательства / С. А. Боголюбов, Ю. И. Шуплецова. – М., 2004. – С. 815–823.

5. Голиченков А. К. Концепция формирования экологического законодательства в Республике 
Казахстан / А. К. Голиченков, М. М. Бринчук, Е. В. Новикова, С. А. Медведев // Доживем до 
понедельника. – 1996. – 24 мая.

6. Тихомиров Ю. А. Общая концепция развития российского законодательства / Ю. А. Тихомиров 
// Концепция развития российского законодательства. – изд. 3-е. – М., 1998. – С. 5.

7. Пономаренко Г. Економіко-правова та екологічна охорона земель як складова національної без-
пеки / Г. Пономаренко, В. Миронов // Право і безпека. – 2005. – № 4 (1). – С. 150–153.

8. Біляєва О. С. Проблеми стимулювання охорони навколишнього природного середовища в Укра-
їні / О. С. Біляєва // Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до 
світового співтовариства : матеріали конф. ; Держ. митна служба України ; Акад. митної служби 
України. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 41–42.

9. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : посібник / Д. В. Зерка-
лов. – К. : КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с.

10. Васильєва М. И. Концептуальные вопросы совершенствования экологической политики и за-
конодательства об охране окружающей среды / М. И. Васильєва // Экологическое право. – 2007. – 
№ 2. – С. 9.

Стаття надійшла до редколегії 31.05.2013.

Гетьман А. Концепция развития экологического права и законодательства как 
предпосылка обеспечения национальной экологической политики

На основании исследования действующего законодательства, научных и методологи-
ческих разработок в сфере экологического права, положений Конституции Украины 
и международных экологических норм предлагается Концепция развития экологического 
права и законодательства Украины.
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Conception of Development of the Environmental Law and Legislation of Ukraine is offered 
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in the fi eld of the Environmental Law, provisions of the Constitution of Ukraine and international 
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Статтю присвячено аналізу доктринальних підходів щодо розуміння послуги як об’єкта 
договірних відносин, її правовим особливостям, тенденціям розвитку сфери послуг у ці-
лому. В статті піднято та проаналізовано проблемні аспекти правового регулювання до-
говірних відносин з надання послуг.

Ключові слова: послуга, предмет договору про надання послуг, результативність по-
слуги, якість послуги, належне виконання зобов’язань з надання послуг.

В. МІЛАШ,
доцент кафедри господарського права 
Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого», 
доктор юридичних наук

УДК 346.3(477)

Правове регулювання договірних відносин 
із надання послуг за сучасних ринкових умов

За умов глобалізації світової економі-
ки, глибоких соціально-економічних 
трансформацій сфера послуг набуває 
найдинамічнішого розвитку, а від її на-
лежного правового забезпечення зале-
жать зростання національної економіки, 
підвищення конкурентоспроможності 
країни на світових ринках послуг. Утім 
чинні законодавчі акти, які встановлю-
ють загальні положення щодо зобо-
в’язання, договору про надання послуг 
та договорів про надання окремих видів 
послуг, не завжди складаються в чітку та 
послідовну систему регулювання, чим 
породжують численні колізії та є причи-

ною формування неоднозначної практики 
вирішення спорів, що виникають із при-
воду належного виконання договірних 
зобов’язань із надання послуг.

На доктринальному рівні науковому 
аналізу піддавалися найрізноманітніші 
аспекти правового регулювання дого-
вірних відносин із надання послуг, 
окремі з яких до сьогодні залишаються 
дискусійними. Серед науковців, які до-
сліджували означену проблематику, 
варто назвати: М. М. Брагінського, 
В. В. Вітрянського, В. В. Луця, А. А. Мі-
розян, В. В. Рєзнікову, Д. І. Степанова, 
Л. В. Саннікову, Н. В. Федорченко та ін.
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У межах суспільного виробництва на-
даються споживчі та виробничі послуги, 
а природа окремих видів послуг є варіа-
тивною залежно від характеру потреб, 
що ними задовольняється. Слід відзна-
чити, що ще за радянських часів у право-
вій доктрині почала формуватися концеп-
ція договору на обслуговування громадян 
як самостійного типу цивільно-правового 
договору, яка згодом так і не набула за-
конодавчої формалізації. Указана концеп-
ція ґрунтувалася на виокремленні в ме-
жах сфери послуг підсфери обслугову-
вання громадян, де відбувається задово-
лення їх особистих потреб шляхом отри-
мання ними побутових, медичних, освіт-
ніх, житлово-комунальних, туристичних 
послуг, послуг громадського харчування, 
готельного обслуговування тощо.

Згідно із ч. 3 ст. 175 ГК України, 
зобов’язання майнового характеру, що 
виникають між суб’єктами господарю-
вання та негосподарюючими суб’єк-
тами – громадянами, не є господарськи-
ми і регулюються іншими актами за-
конодавства [1, ст. 144]. У свою чергу, 
ч. 1 ст. 45 Закону України «Про міжна-
родне приватне право» від 2 3 червня 
2005 р. [2, ст. 422] зараховує до догово-
рів споживання договори щодо при-
дбання товарів та одержання послуг 
особою (споживачем) не для цілей під-
приємницької діяльності.

Специфіка договору про надання 
споживчих послуг1 зумовлюється їх 

1 Поняття послуги споживчого характеру 
містить Закон України «Про захист прав 
споживачів», який визначає послугу як ді-
яльність виконавця з  надання (передання) 
споживачеві певного визначеного догово-
ром матеріального чи нематеріального бла-
га, що здійснюється за індивідуальним за-
мовленням споживача для задоволення його 
особистих потреб.

суб’єктним с кладом та трансформуєть-
ся, по-перше, у наділенні споживача 
широким спектром споживчих прав, 
передбачених ч. 3 ст. 10 Закону України 
«Про захист прав споживачів» від 12 
травня 1991 р. (у редакції Закону Укра-
їни від 1 грудня 2005 р.) [3, ст. 84]. По-
друге, специфіка договору про надання 
споживчих послуг об’єктивується в на-
діленні вказаного договору природою 
договору приєднання. Крім того, дого-
вір про надання споживчих послуг 
у більшості випадків поєднує ознаки 
й договору приєднання, і публічного до-
говору (тобто є публічним договором 
приєднання), відповідно споживач (за-
мовник) одночасно володіє правами, 
наданими в межах правових режимів 
публічного договору та договору при-
єднання. І тільки у випадку передання 
споживачем до суду розбіжностей, що 
виникли під час укладення публічного 
договору приєднання, останній повніс-
тю втрачає властивості договору при-
єднання (уважається, що споживач че-
рез суд бере участь у визначенні дого-
вірних умов) [4, с. 181–182]. Нарешті, 
споживчі послуги, на відміну від госпо-
дарських (ділових) послуг, не залуча-
ються до міжнародного обігу (міжна-
родної торгівлі послугами), тому біль-
шість міжнародних договорів (конвен-
цій) прямо виключають їх зі сфери 
своєї дії (Конвенція ООН «Про міжна-
родний фінансовий факторинг» 1988 р., 
Конвенція ООН «Про міжнародний фі-
нансовий лізинг» 1988 р. та ін.).

Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 175 ГК 
України, послуга є об’єктом господар-
сько-правового регулювання за умови, 
що її надання здійснюється в межах 
господарської діяльності послугодавця, 
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а її замовником є учасник господарсько-
го обороту, який шляхом її отримання 
задовольняє господарські потреби.

Залежно від зв’язку зі сферою мате-
ріального виробництва виокремлюють: 
послуги, що сприяють виробництву то-
варів; послуги із забезпечення належ-
ного технічного рівня виробництва; по-
слуги посередників, організацій тран-
спорту і зв’язку, що сприяють поставці 
й збуту товарів; фінансові послуги тощо 
[5, с. 172].
Послуги, спрямовані на задоволення 

господарських потреб (як власних, так 
й інших учасників господарського обо-
роту), надаються в межах господарсько-
правових режимів (комерційне представ-
ництво, фінансовий лізинг, транспортне 
експедирування, маркетинг, консалтинг 
та ін.), а правовий режим надання окре-
мих видів послуг залежить від характе-
ру потреб, які задовольняються ними 
(банківські, страхові, інвестиційні, тран-
спортні послуги тощо).

На теоретичному рівні серед право-
вих ознак послуги, що надається в ме-
жах суспільного  виробництва, відзна-
чають такі: її надання є частиною гос-
подарської діяльності виконавця; її не-
віддільність від «джерела» (особи, яка 
її надає); набуття в межах суспільного 
виробництва товарної форми (мінової 
та споживчої вартості); відсутність уре-
чевленого (упредметненого) результату 
(невідчутність); нерозривність вироб-
ництва і споживання, тобто збіг про-
цесу надання виконавцем послуги й мо-
менту її прийняття замовником [6, 
с. 10]; нездатність до зберігання [7, 
с. 184] та неможливість її подальшого 
обігу; диференційованість якості по-
слуги [8, с. 18] та ін.

Більшість дослідників відмежування 
послуг від робіт здійснює за юридични-
ми наслідками дій, що становлять їх 
зміст (наявністю чи відсутністю уречев-
леного результату). Указаний погляд 
втілено в ЦК України, про що свідчить 
аналіз змісту ст. 901 ЦК України, у якій 
основний акцент зроблено на збігові 
моментів надання послуги та її спо-
живання, що можливо тільки щодо ре-
зультатів діяльності, які не набувають 
речової форми. Натомість результати 
господарської діяльності, що набувають 
речової форми (у вигляді майна, ство-
реного в процесі такої діяльності, або 
у відновленні чи покращенні спожив-
чих характеристик уже наявного майна 
шляхом змінення його стану – ремонт, 
реконструкція тощо), можуть спожива-
тися протягом тривалого часу.

Про визнання послуги як самостій-
ного об’єкта, з приводу якого учасники 
господарського обороту вступають 
у господарсько-договірні зв’язки, свід-
чить законодавче визнання (ст. 6 ГК 
України) однією з основних засад гос-
подарювання вільного руху капіталів, 
товарів і послуг на території України.

З економічного погляду господар-
ська послуга є благом, яке становить 
діалектичну єдність господарської ді-
яльності, пов’язаної з наданням відпо-
відних видів послуг, і результату, що 
досягається в процесі такої діяльності. 
Із правових підходів господарська по-
слуга одночасно є господарською опе-
рацією (сукупністю послідовних дій, які 
фактично становлять її зміст) та 
об’єктом, з приводу якого учасники гос-
подарських відносин взаємодіють як 
продавці (виконавці послуг) та покупці 
(замовники послуг).
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Замовник (покупець) господарської 
послуги має за мету одержання потріб-
ного для нього результату, заради якого 
він вступає у відповідні договірні від-
носини. Щодо кваліфікації такого ре-
зультату в доктрині існує два протилеж-
них погляди. За одним із них, предме-
том договору на надання послуг є сама 
послуга, але не як діяльність, а як ре-
зультат, засобом досягнення якого ви-
ступає ця діяльність. За іншим погля-
дом, інтерес одержувача послуги зав-
жди задовольняється безпосередньою 
поведінкою її виконавця, а основною 
характеристикою послуг є негарантова-
ність її результату. Але слід відрізняти 
результативність самої послуги як по-
казник її якості від потрібного замов-
никові кінцевого результату, досягнен-
ню якого послуга тільки сприяє. Напри-
клад, для підвищення власних конку-
рентних позицій на відповідному товар-
ному ринку, популяризації товарів 
у колі споживачів та збільшення обсягу 
їх продажу виробник зазначених това-
рів може вступати в господарсько-до-
говірні зв’язки з приводу отримання 
рекламних, консалтингових, маркетин-
гових послуг тощо. Однак отримання 
потрібного замовникові вищевказаних 
послуг результату залежить не тільки 
від належного виконання дій, що ста-
новлять їх зміст, а й перебуває в прямо-
му зв’язку з цілою низкою чинників, 
незалежних від дій їх виконавців (ре-
альною якістю товарів, загальним рів-
нем попиту та пропозиції на такі това-
ри, загальним рівнем доходів тих кате-
горій суб’єктів, на який цей товар роз-
раховано, тощо).
Вимоги до якості послуг установле-

но національними стандартами, доку-

ментами міжнародних, зокрема профе-
сійних, організацій, правилами, розроб-
леними національними саморегулівни-
ми організаціями та професійними 
асоціаціями, а також сформульовано 
в рамках систем якості, що діють у ме-
жах підприємства, яке надає послуги.

Усесвітньою федерацією національ-
них організацій зі стандартизації є Між-
народна Організація зі Стандартизації 
(ISO), у складі якої Україну в ISO пред-
ставляє Державний комітет України 
з питань технічного регулювання та 
споживчої політики. Під егідою ISO 
підготовлений Міжнародний стандарт 
ISO 9004-2-91 «Адміністративне управ-
ління якістю та системи управління 
якістю», покликаний стимулювати ор-
ганізації більш ефективно здійснювати 
керівництво аспектами їх діяльності 
з надання послуг. Указаний документ 
визначає якість послуги як сукупність 
її властивостей і характеристик, що за-
безпечує задоволення зумовлених і пе-
редбачуваних потреб замовника. Згідно 
з п. 5.4.1 Стандарту ISO 9004-2-91, сер-
вісна організація (організація, що надає 
послуги) повинна розробити, докумен-
тально оформити, упровадити та під-
тримувати систему якості як засіб реа-
лізації внутрішньофірмової політики 
у сфері якості послуг.

У сфері підвищення рівня якості на-
дання певних видів послуг активно пра-
цюють професійні асоціації, саморегу-
лівні організації, що максимально пов-
ною мірою дозволяє врахувати специ-
фіку певного виду діяльності, у межах 
якого надаються послуги. Так, для спри-
яння підвищенню рівня маркетингових 
послуг в Україні та захисту суб’єктів 
ринку від некваліфікованого маркетин-
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гового обслуговування, Українською асо-
ціацією маркетингу (УАМ) на основі чин-
них міжнародних стандартів розроблено 
стандарти якості маркетингових дослі-
джень УАМ 91.12.0-2108654-001-2002.

Сьогодні функціонує низка міжна-
родних організацій, основним завдан-
ням яких є узагальнення сформульова-
них на звичаєвому рівні основних пра-
вил і вимог до проведення діяльності 
з надання різних видів послуг, а також 
гармонізація відповідних вимог, роз-
роблених національними асоціаціями, 
саморегулівними організаціями.

Прикладом стандарту професійної 
діяльності, визнаним у міжнародному 
професійному середовищі, є система 
стандартів діяльності актуаріїв, під-
готовлена Радою з актуарних стандартів 
(ASB), що функціонує під егідою Аме-
риканської академії актуаріїв. Відповід-
но до Кваліфікаційних вимог до осіб, 
які можуть займатися актуарними роз-
рахунками, затверджених Розпоряджен-
ням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України від 
8 лютого 2005 р. № 3519 для одержання 
свідоцтва на право займатися актуарни-
ми розрахунками та їх посвідчувати 
необхідно скласти відповідні іспити за 
однією з міжнародних систем підготов-
ки актуаріїв, зокрема британського Ін-
ституту та факультету актуаріїв або 
американського Товариства актуаріїв [9, 
ст. 465].

Належний рівень результативності 
аудиторських послуг дозволяє забез-
печити дотримання їх виконавцями 
ауди торських стандартів. Рішенням 
Аудиторської палати від 30 листопада 
2006 р. встановлено обов’язкове за-
стосування суб’єктами аудиторської 

діяльності Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, ін-
шого надання впевненості та супутніх 
послуг (далі – Міжнародних стандартів 
аудиту) як національних стандартів, 
починаючи з 1 січня 2007 р. Міжнарод-
ні стандарти аудиту розроблено Радою 
з міжнародних стандартів аудиту та 
надання впевненості з метою уніфіка-
ції підходу щодо проведення високоя-
кісного аудиту в усьому світі, сприяння 
розвитку аудиту в країнах, де рівень 
професіоналізму нижче загальносвіто-
вого [10].

Крім того, слід зазначити, що госпо-
дарська послуга завжди є похідною від 
господарсько-виробничих зобов’язань 
з її надання, отже, ефект результатив-
ності послуги виникає в момент її за-
вершення за умови дотримання під час 
її надання не тільки вимог щодо її якіс-
них характеристик, а й загальних умов 
(принципів) виконання зобов’язань як 
таких (їх виконання відповідно до ви-
мог чинного законодавства та умов до-
говору, який є підставою їх виникнення, 
належними сторонами в установлений 
термін тощо).

Згідно зі ст. 193 ГК України, до ви-
конання господарських договорів за-
 стосовують відповідні положення ЦК 
України з урахуванням особливостей, 
передбачених ГК України. Згідно з ч. 3 
ст. 180 ГК України під час укладання 
господарського договору сторони 
зобов’язані у будь-якому разі погодити 
предмет, ціну та строк дії договору.

У частині 4 ст. 180 ГК України роз-
винуто положення про предмет догово-
ру як про об’єкт права, щодо якого сто-
рони вступають у договірні відносини. 
ГК України не надає самого визначення 
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предмета господарського договору, 
а узагальнювальною назвою «умови 
про предмет договору» охоплює найме-
нування (номенклатуру, асортимент) 
і кількість продукції (робіт, послуг), 
а також вимоги до її якості. Проте при-
рода послуги як об’єкта господарських 
прав об’єктивно унеможливлює засто-
сування до неї кількісних параметрів, 
а її якісні характеристики є симбіозом 
низки показників: дотримання послідов-
ності дій, що становлять її зміст та 
виконання всіх необхідних вимог щодо 
їх здійснення; дотримання правил екс-
плуатації та вимог щодо якості об-
ладнання, інших матеріальних об’єктів, 
які залучаються під час надання послу-
ги (наприклад, дотримання вимог тех-
нічних регламентів, установлених щодо 
окремих складів зберігання, чи правил 
перевезення, установлених для конкрет-
ного виду транспорту та/або конкретно-
го виду вантажу та ін.); рівень кваліфі-
кації (професійність, компетентність) 
виконавця послуги.

Згідно зі ст. 905 ЦК України, строк 
договору про надання послуг установ-
люється за домовленістю сторін, якщо 
інше не встановлено законом або іншим 
нормативно-правовим актом [11, ст. 356]. 
При цьому сторони договору можуть 
визначити, що договір діє до припи-
нення прав та обов’язків, які виникли 
з нього, або до настання певної події. 
Зобов’язання, строк (термін) виконання 
якого визначений указівкою на подію, 
що неминуче має настати, підлягає ви-
конанню з настанням цієї події. Згідно 
з ч. 2 ст. 530 ЦК України, якщо строк 
(термін) виконання боржником обов’язку 
не встановлений або визначений момен-
том пред’явлення ви моги, кредитор має 

право вимагати його виконання в будь-
який час. У пункті 32 Інформаційного 
листа ВГСУ від 7 квітня 2008 р. зверне-
но увагу на те, що відсутність у госпо-
дарському договорі строку дії не ство-
рює підстави вважати його неукладе-
ним, якщо наявні у справі докази не 
свідчать про те, що справжня воля сто-
рін полягала в намірі досягнути згоди 
про строк дії договору в майбутньому.

Важливими умовами належного ви-
конання зобов’язання є те, що як борж-
ник  зобов’язаний  виконати  свій 
обов’язок особисто, так і кредитор – 
особисто прийняти надане виконання, 
якщо інше не встановлено договором 
або  законом ,  не  випливає  із  суті 
зобов’язання чи звичаїв ділового обо-
роту. Згідно зі ст. 902 ЦК України ви-
конавець повинен надати послугу осо-
бисто, що зумовлено об’єктивним 
взаємозв’язком процесу надання послу-
ги з кваліфікацією (професійністю) її 
виконавця та одначасним впливом цих 
чинників на формування якісних харак-
теристик послуги. За частиною 2 цієї 
ж статті у випадках, установлених до-
говором, виконавець має право поклас-
ти виконання послуги на іншу особу, при 
цьому залишаючись відповідальним 
у повному обсязі перед замовником за 
порушення договору. При вирішенні пи-
тання про можливість виконання 
зобов’язань з надання послуги третьою 
особою вищеозначені нормативні по-
ложення є спеціальними щодо поло-
жень, які визначають загальні умови 
виконання зобов’язань. Йдеться про ч. 1 
ст. 528 ЦК України, за якою виконан-
ня  обов’язку може бути покладено 
боржником на іншу особу, якщо з умов 
договору, вимог ЦК України, інших ак-
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тів законодавства або суті зобов’язання 
не випливає обов’язок боржника вико-
нати зобов’язання особисто. У цьому 
разі кредитор зобов’язаний прийняти 
виконання, запропоноване за боржника 
іншою особою. Утім у низці випадків 
чинне законодавство безпосередньо 
встановлює можливість покладення ви-
конання послуги на іншу особу за наяв-
ності певних обставин (ч. 2 ст. 943 ЦК 
України, ч. 1 ст. 1005 ЦК України, 
ст. 1041 ЦК України тощо). Таким чи-
ном, слушною вбачається пропозиція 
про необхідність внесення доповнень 
до ч. 2 ст. 902 ЦК України щодо права 
виконавця на покладення виконання до-
говору про надання послуг на іншу осо-
бу як у випадках, встановлених догово-
ром, так і законом [12, с. 27].

За загальним правилом не вважається 
проведеним належним чином виконання 
зобов’язання частинами та дострокове 
виконання. Управнена сторона має право 
не приймати виконання зобов’язання 
частинами або дострокове виконання 
зобов’язання, якщо інше не передбачено 
або чинними нормативно-правовими ак-
тами, або договором, або не випливає зі 
змісту зобов’язання. Проте послуга є не-
подільним об’єктом, що свідчить про 
неможливість виконання зобов’язань з її 
надання частинами та дію вищевказа-
ного правила тільки в частині достроко-
вого виконання зобов’язання за умови 
чіткого визначення у законі та/або до-
говорі граничного терміну надання від-
повідної послуги.

Згідно зі ст. 198 ГК України, грошо-
ві зобов’язання учасників господар-
ських відносин повинні бути виражені 
й підлягають оплаті у гривнях. Ця стат-
тя передбачає можливість вираження 

грошових зобов’язань в іноземній ва-
люті лише у випадках, якщо суб’єкти 
господарювання мають право проводи-
ти розрахунки між собою в іноземній 
валюті відповідно до законодавства. 
Однак чинне законодавство не містить 
заборони на встановлення в договорі 
еквіваленту  національної  валюти 
(прив’язування національної валюти до 
еквіваленту у вигляді іноземної валюти 
визначає тільки кінцеву суму, що буде 
підлягати сплаті за поставлені товари, 
надані послуги, виконані роботи). Від-
повідно до ч. 2 ст. 524 ЦК України сто-
рони можуть визначити грошовий екві-
валент зобов’язання в іноземній валюті. 
Якщо в зобов’язанні визначено грошо-
вий еквівалент в іноземній валюті, то 
згідно з ч. 2 ст. 533 ЦК сума, що підля-
гає сплаті у гривнях, визначається за 
офіційним курсом відповідної валюти 
на день платежу, якщо інший порядок 
її визначення не встановлений догово-
ром або законом чи іншим нормативно-
правовим актом. Отже, сторони дого-
вірного зобов’язання з надання госпо-
дарської послуги можуть включати до 
договору валютне застереження, за 
яким сума  платежу в національній ва-
люті (гривнях) буде перераховуватися 
відповідно до змінювання курсу покуп-
ки чи продажу іноземної валюти (серед-
ньозваженого курсу декількох інозем-
них валют одночасно), якщо інше не 
передбачено чинним законодавством.

Відповідно до ст. 907 ЦК договір про 
надання послуг може бути розірваний, 
зокрема, шляхом односторонньої від-
мови від договору в порядку та на під-
ставах, установлених ЦК, іншим зако-
ном або за домовленістю сторін. Чинне 
законодавство (ст. 10 Закону України 
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«Про захист прав споживачів») установ-
лює загальні підстави для розірвання 
в односторонньому порядку договорів 
про надання споживчих послуг. Так, 
якщо виконавець своєчасно не розпочав 
виконання зобов’язань за договором або 
виконує їх так повільно, що надати по-
слугу у визначений термін стає немож-
ливим, споживач має право відмовити-
ся від договору про надання послуг 
і вимагати відшкодування збитків. 
Якщо значну частину обсягу послуги 
(понад 70 % загального обсягу) уже 
було виконано, споживач має право ро-
зірвати договір лише стосовно ч астини 
послуги, що залишилася. Якщо під час 
надання послуг стане очевидним, що їх 
не буде виконано з вини виконавця згід-
но з умовами договору, споживач має 
право призн ачити виконавцеві відповід-
ний строк для усунення недоліків, а в 
разі невиконання цієї вимоги у визна-
чений термін – розірвати договір і ви-
магати відшкодування збитків або до-
ручити виправлення недоліків третій 
особі за рахунок виконавця.

Щодо господарських послуг діють 
нормативні вимоги, установлені ГК 
України. Так, згідно зі ст. 188 ГК Укра-
їни, зміна та розірвання договорів в од-
носторонньому порядку не допуска-
ються, якщо інше не передбачено за-
коном (наприклад, лізингоодержувач за 
наявності передбачених у Законі Укра-
їни «Про фінансовий лізинг» підстав 
може відмовитися в односторонньому 
порядку від виконання своїх договірних 
зобов’язань) або договором (за відсут-
ності в законі прямої вказівки про не-
можливість одностороннього розірван-
ня певного договору). Крім того, у разі 
порушення зобов’язання однією зі сто-

рін господарського договору, зокрема 
про надання послуг, інша сторона, якщо 
це передбачено у договорі, може засто-
совувати щодо порушника оперативно-
господарську санкцію у вигляді тим-
часової односторонньої відмови від 
виконання зобов’язання (до моменту 
усунення порушення іншою стороною).

Слід відзначити, що всі договори, 
предметом яких є послуги, що нада-
ються в межах суспільного виробни-
цтва, вітчизняне законодавство поєд-
нало в єдиний договірний тип, який 
репрезентовано однією базовою дого-
вірною моделлю. Так, згідно зі ст. 901 
ЦК України, за договором про надання 
послуг, одна сторона (виконавець) 
зобов’язується за завданням іншої (за-
мовника) надати послугу, яка спожива-
ється у процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності, а замов-
ник зобов’язується оплатити виконав-
цеві зазначену послугу, якщо інше не 
встановлено договором. Але за умов 
великої різноманітності послуг, поглиб-
лення їх диверсифікації нормативне за-
кріплення єдиної базової моделі дого-
вору про надання послуг і спільних 
правил щодо укладання та виконання 
таких договорів не є вдалим з погляду 
її практичного застосування.

Серед загальних критеріїв, що спри-
чиняють потребу спеціалізації право-
вого регулювання господарських від-
носин, ст. 258 ГК України визначає 
економічну форму результату господар-
ської діяльності (якою може бути той чи 
інший вид послуги) та особливості 
суб’єктів, між якими виникають госпо-
дарські відносини. Це означає, що за-
конодавче регулювання сфери послуг 
повинно бути спрямовано на формуван-
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ня найбільш оптимальних правових ре-
жимів надання різних видів послуг 
з урахуванням специфіки галузевих рин-
ків та/або видів діяльності, у межах 
яких вони надаються, їх внутрішнього 
змісту й напрямків розвитку сфери по-
слуг як такої.

Еволюційним процесом розвитку 
господарсько-договірного регулювання 
сфери послуг є поява договірних кон-
струкцій, які поєднують елементи різ-
них послуг (комплексні договори) або 
інтегрують елементи договору про на-
дання послуг з елементами договорів 
інших типів (змішані договори). До на-
званих договірних конструкцій застосо-
вують у відповідних частинах правила 
про договори, елементи яких вони по-
єднують.

Комплексні й змішані договори ство-
рюють можливість найбільш ефектив-
ної та повномасштабної реалізації по-
треб учасників господарського обороту. 
Наприклад, договір про надання марке-
тингових послуг, окрім надання самих 
маркетингових послуг, може перед-
ба чати здійснення заходів трейд-
маркетингу, спрямованих на реалізацію 
маркетингової стратегії (рекламування 
в будь-яких формах товару (роботи, по-
слуги); заходи стимулювання збуту; 
адресну роботу з постійними та потен-
ційними покупцями, дистриб’юторами, 
суб’єктами, що займаються роздрібною 
торгівлею; координовані зусилля з ор-
ганізації прес-конференцій, брифінгів, 
заяв і публікацій у засобах масової ін-
формації [13, с. 215]; продаж товарів 
через Інтернет, публікацію в мережі 
прес-релізів, вивчення конкурентів 
шляхом відвідування їх серверів, зо-
крема здобуття інформації про зв’язки 

з їхніми партнерами; використання мар-
кетингових технік із метою нарощуван-
ня цінності бренда через змінювання 
й коригування його раціональних або 
емоційних характеристик у застосуван-
ні до продукту, продуктової лінійки або 
бренда в цілому; бенчмаркінг (систем-
ний аналіз успішного досвіду функціо-
нування інших суб’єктів на певних рин-
кових сегментах з метою його викорис-
тання для підвищення ефективності 
власного виробництва й оптимізації 
бізнес-процесів); пошук партнерів; ін-
женерний консалтинг; екологічний кон-
салтинг; юридичний консалтинг тощо).

Так само поєднання інжинірингових 
послуг (у чистому вигляді) з елемента-
ми будівельного підряду та постачання 
(обладнання, матеріалів, необхідних для 
будівництва нового об’єкта) опосеред-
ковується змішаним договором комп-
лексного інжинірингу, предметом якого 
охоплено інтелектуальні послуги щодо 
проектування об’єктів і розроблення 
планів будівництва, трансферу техноло-
гій, необхідних для будівництва про-
мислових об’єктів та їх експлуатації, 
постачання обладнання, техніки, мон-
тажу установок, інших необхідних ін-
женерних робіт, а також підготовку ква-
ліфікованого персоналу. Крім того, 
у межах комплексного інжинірингу 
можуть надаватися спеціальні послуги, 
зумовлені проблемами створення кон-
кретного об’єкта (проведення економіч-
них досліджень ринку, надання юри-
дичних послуг тощо).

Від комплексних і змішаних догово-
рів, поява яких викликана складним 
характером господарського обороту, 
слід відрізняти випадки включення 
в договірні конструкції елементів окре-
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мих послуг, які мають допоміжний ха-
рактер щодо основного змісту договору. 
Такі послуги можуть надаватися за до-
говорами різних договірних типів із 
метою задоволення додаткових (супут-
ніх) потреб управненої сторони. Напри-
клад, предметом договору комерційної 
концесії, окрім передання в користуван-
ня майнових прав на об’єкти інтелекту-
альної власності, як правило, охоплено 
послуги щодо впровадження та пра-
вильного й ефективного використання 
інтелектуальної власності правоволо-
дільця в підприємницькій діяльності 
користувача, а також заходи контролю 
правоволодільця за діяльністю остан-
нього.

Підсумовуючи усе вищенаведене, 
слід зазначити, що сьогодні розвиток 
сфери послуг відбувається за декілько-
ма напрямами: глобалізація сфери по-
слуг і лібер алізація світової торгівлі 
послугами; підвищення ролі послуг 
у національній економіці й підвищення 
темпів зростання внутрішньої та зов-
нішньої торгівлі ними; значне розши-
рення номенклатури послуг за рахунок 

виникнення нових послуг та активного 
уособлення й виділення в самостійні 
галузі послуг, які раніше мали внутріш-
ньофірмовий допоміжний характер 
(маркетингові, рекламні, аудиторські, 
бухгалтерські послуги, інжиніринг та 
ін.); збільшення у межах третинного 
сектору економіки частки інформацій-
них послуг; організація інтегрованих 
компаній, які надають споживачеві «па-
кет» послуг [14, с. 8, 9]; перехід від тра-
диційного способу надання послуг до 
більш складних форм співпраці в межах 
господарського обороту; підвищення 
наукомісткості сфери послуг; посилен-
ня конкурентної боротьби, індивідуалі-
зація попиту замовників (споживачів) 
послуг і, як наслідок, підвищення вимог 
щодо їх якості та ін.
Отже, масштабність і функціо-

нальна різнорідність послуг, сучасні 
тенденції розвитку сфери послуг в ці-
лому актуалізують необхідність чітко-
го окреслення меж галузевого право-
вого регулювання договірних відносин із 
надання послуг та посилюють потребу 
його вдосконалення.
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Милаш В. Правовое регулирование договорных отношений по предоставлению 
услуг в современных рыночных условиях

Статья посвящена анализу доктринальных подходов к пониманию услуги как объекта 
договорных отношений, ее правовых особенностей, тенденций развития сферы услуг 
в целом. В статье подняты и проанализированы проблемные аспекты правового регули-
рования договорных отношений по предоставлению услуг.

Ключевые слова: услуга, предмет договора на предоставление услуг, результативность 
услуги, качество услуги, надлежащее выполнение обязательств по предоставлению услуг.

Milash V. The legal regulation of contractual arrangements for the provision of services 
in the current market conditions

The article is devoted to the analysis of doctrinal approaches to the understanding of services 
as an object of contractual relations, its legal characteristics and trends in the development of 
the service industry as a whole. The problem aspects of the legal regulation of contractual 
relationship for the provision of services are also analyzed in the article.

Keywords: service, subject of a contract for services, the effectiveness of services, quality 
of service, the proper fulfi llment of the obligations to provide services.
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Стаття присвячена аналізу теоретичних та практичних аспектів поняття й застосуван-
ня принципу спеціалізації як критерію у розмежуванні юрисдикцій судових органів.

Ключові слова: принцип спеціалізації, юрисдикція, публічно-правовий спір, судова 
реформа, господарське судочинство, адміністративне судочинство, підвідомчість.

• ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ ТА БОРОТЬБИ 
ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ •

В. ТАТЬКОВ, 
Голова Вищого господарського суду України, 
кандидат юридичних наук

УДК 347.98

Принцип спеціалізації як критерій 
у розмежуванні судових юрисдикцій

Чинна Конституція України 1996 р., 
закріплюючи засади правової, демокра-
тичної держави, зокрема здійснення 
правосуддя виключно судами, серед 
основних принципів побудови системи 
судів загальної юрисдикції визначає 
принцип спеціалізації [1]. Цей важли-
вий аспект діяльності системи право-
суддя слід розглядати у поєднанні 
з фундаментальними конституційними 
принципами, такими як розподіл влади, 
рівність прав громадян, верховенство 
права і принцип правової визначеності. 
Отже, спеціалізація у системі судів за-

гальної юрисдикції, яка притаманна віт-
чизняній конституційній моделі, вияв-
ляється одним із засобів реалізації їх 
принципів, у той час як механізм її ре-
алізації має забезпечити якісне і перед-
бачуване правозастосування.

Актуальність дослідження принципу 
спеціалізації як критерію у розмежуван-
ні юрисдикцій судових органів полягає 
у тих доктринальних і правозастосов-
них питаннях, які породила судова ре-
форма, що здійснюється сьогодні 
в Україні. Оскільки так звана «мала су-
дова реформа», яка проводилась відпо-

© Татьков В., 2013
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відно до європейських правових стан-
дартів, не забезпечила ефективного 
переходу до чіткої спеціалізації судів, 
як це визначено Конституцією України, 
проблема подальшого реформування 
судової влади залишилася актуальною. 
Вона стосувалася фактичної реалізації 
принципу незалежності судової влади 
та суддів, належного професійного рів-
ня суддівського корпусу, матеріально-
технічного й інформаційного забезпе-
чення суддів та соціального забезпечен-
ня суддів і деяких інших важливих пи-
тань. Ураховуючи, що 10 травня 2006 р. 
було затверджено Концепцію вдоскона-
лення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповід-
но до європейських стандартів [2] і ви-
значено курс на створення науково об-
ґрунтованої методологічної основи роз-
витку правосуддя в Україні на найближ-
чі десять років, тобто до 2016 р., звер-
нення до питань принципів, на яких 
будується сучасне судочинство загалом 
і принципу спеціалізації зокрема, вба-
чається вельми своєчасним.

Це питання постало на порядку ден-
ному і у зв’язку з роботою Конституцій-
ної Асамблеї, створеної за ініціативи 
Президента України з метою підготовки 
Концепції конституційної реформи.

Науковий аналіз вищеназваних проб-
лем здійснювали у своїх публікаціях як 
науковці різних галузей права, так 
і практичні працівники. Так, питання 
судової реформи в Україні і забезпечен-
ня конституційного принципу спеціалі-
зації стали предметом досліджень таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як 
О. А. Беляневич, Ю. П. Битяк, А. Г. Боб-
кова, Й. Г. Богдан, В. І. Борисова, О. В. 
Васьковський, М. К. Галянтич, І. П. Го-

лосніченко, О. В. Дзера, В. В. Долежан, 
І. Б. Коліушко, А. Т. Комзюк, О. Л. Ко-
пиленко, В. В. Костицький, О. М. Кли-
менко, Н. С. Кузнєцова, Р. О. Куйбіда, 
Р. А. Майданик, В. К. Мамутов, В. М. Па-
лій, В. Г. Перепелюк, С. В. Прилуцький, 
Г. В. Рижкова, М. В. Руденко, А. О. Се-
ліванов, В. В. Сердюк, Н. В. Сібільова, 
І. В. Спасибо-Фатєєва, В. С. Стефанюк, 
Р. О. Стефанчук, М. М. Хамник, В. І. Шиш-
кіна, В. С. Щербина, Я. М. Шевченко, 
В. І. Ярема та ряду інших.

Своє ставлення до процесів реформу-
вання вітчизняної судової системи ви-
словили практичні працівники, зокрема 
судді, а саме В. С. Балух, В. М. Бобро-
вич, О. В. Бринцев, Н. М. Ващиліна, 
Н. О. Волковицька, Т. Б. Дроботова, 
Т. П. Карпечкін, В. М. Коваль, О. В. Кот, 
В. О. Кравчук, С. І. Крамар, О. С. Кулебя-
кін, Н. М. Курченко, В. І. Кухар, Н. П. Лу-
гова, В. А. Макаревич, А. Й. Осетин-
ський, Д. О. Попков, Д. М. Притика, 
О. С. Фонова, М. М. Хамник та багато 
інших.

Метою цієї статті є доктринальний 
аналіз принципу спеціалізації як крите-
рію у розмежуванні юрисдикцій судів 
і його місця у системі принципів судо-
чинства в Україні, а також вироблення 
конкретних пропозицій, спрямованих 
на удосконалення чинного законодав-
ства України та практики його застосу-
вання.

Принцип спеціалізації як критерій 
розмежування юрисдикцій судових ор-
ганів отримав своє реальне законодавче 
втілення в Україні лише з набуттям нею 
незалежності, а прийнятий у 2010 р. 
Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» [3] (далі – Закон) підтвердив 
виняткову важливість судової гілки вла-
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ди в житті держави. Втім історія свід-
чить, що поряд із загальними судами 
завжди існували суди для вирішення 
спорів, які виникали з комерційної ді-
яльності, незалежно від того, за яких 
умов вона здійснювалася [4, c. 15–23].

Цілком успішний процес її станов-
лення можна проілюструвати на при-
кладі системи господарських судів як 
найбільш розвинених спеціалізованих 
судів України, врахувавши, що за Ви-
щим господарським судом України за-
коном нині закріплено право остаточної 
касації, а суди господарської юрисдик-
ції отримали можливість нарівні із су-
дами інших юрисдикцій представни-
цтва у Раді суддів України та на З’їзді.

Судовий захист господарських пра-
вовідносин був і залишається одним із 
найважливіших чинників ефективного 
розвитку економіки України. Тому ціл-
ком виправданими є зміни саме у струк-
турі системи господарських судів: на 
сьогодні вона складається з 8 апеляцій-
них округів, які об’єднують 27 місцевих 
судів. Касаційною інстанцією є Вищий 
господарський суд України.

Звернемо увагу на те, що відповідно 
до ст. 32 Закону Вищий господарський 
суд України наділений повноваженнями 
з розгляду справ відповідної судової 
юрисдикції в касаційному порядку згід-
но з процесуальним законом; аналізує 
статистику, вивчає та узагальнює судо-
ву практику; надає методичну допомогу 
судам нижчого рівня з метою однаково-
го застосування норм Конституції та 
законів України у судовій практиці на 
основі її узагальнення та аналізу судо-
вої статистики; дає спеціалізованим 
судам нижчого рівня рекомендаційні 
роз’яснення з питань застосування за-

конодавства щодо вирішення справ від-
повідної судової юрисдикції та здій-
снює інші повноваження, визначені 
законом.

Ураховуючи світовий та вітчизняний 
досвід розподілу судових повноважень 
між вищими та найвищими судовими 
органами, було досягнуто єдиної пози-
ції з приводу надання вищим судам пов-
новажень касаційної інстанції, яка здій-
снює розгляд скарг у складі трьох суд-
дів. Касаційному розгляду, як правило, 
передує апеляційний, що здійснюється 
апеляційними судами також у складі 
трьох суддів. Місцевими судами, для 
порівняння, розглядаються справи, як 
правило, одноособово.

Для того, щоб визначити спеціаліза-
цію усіх судів України, яка була б адек-
ватною для всіх сучасних вимог, необ-
хідно з’ясувати питання юрисдикції 
спеціалізованого суду [5, c. 16], тобто 
компетенції суду щодо розгляду кон-
кретних категорій справ із подальшим 
визначенням специфічної процедури 
вирішення цих спорів та відповідної 
інституційної моделі. Спеціалізована 
юрисдикція передбачає процесуальну 
спеціалізацію, відповідно до якої особ-
ливості процедури розгляду конкрет-
них справ, що підлягають юрисдикції 
певних спеціалізованих судів, мають 
бути оптимізовані до властивостей 
справ, які вони розглядають. Інакше 
кажучи, спеціалізовані суди повинні 
відправляти правосуддя за нормами 
спеціальних кодексів, які максимально 
пристосовані до розгляду тих категорій 
справ, що віднесені до їх компетенції. 
Однією з вимог спеціалізації є чітке 
розмежування компетенції кожної лан-
ки судів загальної юрисдикції. Отже, 
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принцип спеціалізації має ємний, бага-
тоаспектний характер і містить певні 
вимоги до розбудови судів загальної 
юрисдикції.

Принципи територіальності і спеціа-
лізації характеризуються ідеєю єдності 
і цілісності судової влади у відправленні 
правосуддя: жодний із судів не наділя-
ється особливим статусом, а суди роз-
різняться між собою лише предметом 
відання, колом та обсягом повноважень.

У літературі звертається увага на те, 
що, розглядаючи переваги та недоліки 
судової спеціалізації, міжнародні екс-
перти і дослідники єдині у висновку – 
спеціалізовані судові юрисдикції можна 
створювати або не створювати (власне, 
вирішення цієї дилеми залежить від 
конкретного концептуального бачення 
розвитку судової та правової системи, 
історично-правових та політичних пе-
редумов), проте, у будь-якому випадку, 
створення спеціалізованої юрисдикції 
матиме сенс лише за умови обґрунтова-
ного обрання правової сфери спеціалі-
зації та чіткого окреслення її меж, ізо-
ляції юрисдикції [5, c. 16].

Практичні працівники стверджують, 
що «якщо такі межі встановити немож-
ливо або проблематично, артикуляція 
судової юрисдикції повністю викрив-
лює сутність ідеї, не тільки не сприяє 
забезпеченню правової визначеності, 
а й створює підґрунтя для використання 
спеціалізації юрисдикцій виключно 
з метою отримання сприятливого рі-
шення, тобто в особистих інтересах тієї 
чи іншої сторони спору, що прямо су-
перечить концептуальній меті, яка за-
звичай закладається у спеціалізацію 
системи правосуддя, або навіть і кон-
ституційному задуму» [6, c. 68–74], і на-

водять приклади (зокрема, з історії пра-
ва Англії) того, що використання супе-
речностей у визначенні юрисдикції су-
дів, отримання учасниками спорів зиску 
з конфлікту юрисдикцій має історичне 
коріння.

У вітчизняній правовій літературі 
останніх років піддаються аналізу і уза-
гальненням конкретні прояви конкурен-
ції спеціалізованих судових юрисдик-
цій, зокрема, адміністративної та госпо-
дарської, які виникли після прийняття 
Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі – КАС України), створе-
них з метою захисту прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інте-
ресів юридичних осіб у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку 
органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, їхніх посадових 
і службових осіб, інших суб’єктів при 
здійсненні ними владних управлінських 
функцій на основі законодавства, в тому 
числі на виконання делегованих повно-
важень (ст. 2 КАС України).

Зміст наведеної норми має на меті, 
очевидно, втілити у життя ідею забез-
печити судовим захистом права осіб 
у нерівноправних, специфічних відно-
синах із державою, створивши для цьо-
го особливі процесуальні правила. Втім, 
на нашу думку, формулювання ст. 2 
КАС України свідчить скоріше про на-
явність у сучасній правовій системі до-
волі суперечливих підходів до пробле-
ми спеціалізації судів, що вже не пер-
ший рік підтверджує вітчизняна судова 
практика. Особливо гостро ці питання 
постали у сфері земельних, конкурент-
них відносин, відносин власності.

Водночас слід відзначити, що від-
сутність обґрунтованого підходу до роз-
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межування юрисдикцій, створила не-
абиякі труднощі для громадян і юри-
дичних осіб. На думку ряду суддів: 
«…шляхом запровадження розгалуже-
ної системи спеціалізованих судових 
юрисдикцій було створено істотні пере-
шкоди у доступі громадян до правосуд-
дя. Складність системи судових органів, 
конфлікти компетенції тощо в підсумку 
віддаляють суд від народу. Безсистемні 
спроби штучного коригування питань 
підвідомчості, у т. ч. шляхом прийняття 
спеціальних законів (зокрема, щодо змі-
ни підвідомчості справ за спеціальними 
виплатами), не забезпечують достатньо-
го впорядкування відносин у цій сфері 
і також не додають авторитету судовій 
владі» [7, c. 36–38]. З такою точкою зору 
не можна погодитись.

Дійсно, сьогодні науковці і практики 
ставлять ряд питань – чи можливо вза-
галі провести «демаркаційну лінію» для 
чіткого розмежування юрисдикцій між 
публічно-правовим та приватноправо-
вим спором (наприклад, у сфері оренди 
земельної ділянки, що перебуває у ко-
мунальній власності); якою є юридична 
природа повноважень органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування 
у галузі тих же земельних відносин і чи 
здійснюють такі органи владні управ-
лінські функції при вирішенні питань, 
що належать до їх повноважень у цій 
сфері, чи визначає їх такими законодав-
ство та чи змінюватиметься фактичний 
результат розгляду спору, залежно від 
юрисдикції суду та численних супровід-
них факторів – від праворозуміння суд-
дів, відмінностей процесуальних пра-
вил розгляду справи тощо [6, c. 68–74]. 
Це ставить під сумнів, що цей критерій 
можна визнати належним, оскільки він 

не вирішує всіх питань щодо розмежу-
вання спорів.

Відповіді на частину цих питань на-
магалися дати Вищий господарський суд 
України [див.: 8; 9], Вищий адміні-
стративний суд України [10] у своїх 
роз’ясненнях, існує значна за обсягом 
і неоднозначна судова практика, але 
проб леми так само хвилюють своєю не-
вирішеністю як науковців, так і практич-
них працівників, суспільство в цілому.

І в даному разі слід погодитися 
з тими авторами, які вважають недо-
речним вести мову про можливість ав-
торського доктринального підходу для 
формулювання висновків і пропозицій 
щодо визначення критеріїв поділу пра-
ва на публічне і приватне, паралельного 
розвитку у різних юрисдикціях практи-
ки по земельних спорах, щодо проблем 
юрисдикції суду стосовно розгляду того 
чи іншого конкретного спору, оскільки 
проблема розмежування підвідомчості 
потребує не тільки рекомендаційних 
роз’яснень вищих судів (адміністратив-
них і господарських), які сьогодні фор-
мують різну, інколи протилежну за ро-
зумінням судову практику, спотворю-
ючи принцип правової визначеності, 
але в першу чергу змін на нормативно-
му рівні [6].

Безумовно, ми підтримуємо думку, 
що спеціалізація судової діяльності не 
повинна мати цілісного, так би мовити 
«тотального» і всеосяжного характеру 
[11]. Пояснити це можна тим, що тен-
денція спеціалізації, яка панує у світі, 
повною мірою відображає розмаїття ді-
яльності людини в тій чи іншій сфері, 
галузі господарювання, сприймає по-
роджені цим розмаїттям особливості 
правового регулювання і має специфіч-
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ний, вибірковий характер для кожної 
конкретної країни, тому судова спеціа-
лізація лише надає додаткові гарантії 
справедливого правосуддя.

Спеціалізація судів не може також 
розглядатись як самоціль, вона є лише 
гарантією забезпечення належного та 
ефективного правосуддя і потребує 
перш за все удосконалення вже відомих 
історії судочинства форм здійснення 
правосуддя. Крім того, непродумане 
і непідготовлене з точки зору історич-
них, економічних, соціологічних потреб 
створення судів, невластивих націо-
нальній системі судочинства, може 
спровокувати проблеми розмежування 
їх компетенції, що негативно позна-
читься на роботі останніх.

Із набранням чинності з 1 вересня 
2005 р. КАС України була запроваджена 
окрема спеціалізована адміністративна 
юрисдикція у судовій системі. Цей факт 
безумовно слід оцінити позитивно, вод-
ночас не можна не відзначити, що це 
призвело до суттєвого розбалансування 
системи розгляду спорів, які виникають 
із податкових, земельних та інших від-
носин, пов’язаних, зокрема, з держав-
ним регулюванням діяльності господа-
рюючих суб’єктів.

Аналіз норм КАС, як і подальше їх 
обговорення в літературі, свідчать, що 
юрисдикція адміністративних судів 
була виділена із загальної та господар-
ської юрисдикції виключно за ознаками 
предметності (всі публічно-правові спо-
ри) і суб’єктності (наявність у однієї із 
сторін статусу органу державної влади, 
або владних повноважень), без враху-
вання інших критеріїв, скажімо, вже іс-
нуючої спеціалізації: господарських 
судів. Таким чином, як правильно зазна-
чають автори, юрисдикція адміністра-

тивних судів де-юре поширилась і на 
справи за зверненням господарюючих 
суб’єктів щодо оскарження ними рі-
шень, дій чи бездіяльності органів дер-
жавної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових чи службових 
осіб. Разом з тим, у галузевих (підгалу-
зевих) спорах між суб’єктами господа-
рювання та суб’єктами владних повно-
важень з питань правильності застосу-
вання положень податкового, митного, 
земельного тощо законодавства виникає 
змішування ознак предметності адміні-
стративної та господарської юрисдик-
ції, оскільки на законодавчому рівні 
були недостатньо опрацьовані наукові 
засади розмежування адміністративної 
і господарської юрисдикції, насамперед 
у сфері визначення публічного або при-
ватного характеру спорів [див.: 6; 11].

Отже, під час визначення основних 
критеріїв та засад організації судів за 
принципом спеціалізації необхідно на-
самперед створити наукове підґрунтя, 
яке має сприяти як виваженості, так 
і послідовності заходів, пов’язаних із 
проведенням судово-правової реформи.

Підсумовуючи наведене, можна зро-
бити такі висновки:

 − одним із системоутворюючих кон-
ституційних принципів організації су-
доустрою в Україні є принцип спеціалі-
зації судових органів;

 − принцип спеціалізації слід розгля-
дати у поєднанні з фундаментальними 
конституційними принципами, такими 
як розподіл влади, рівність прав грома-
дян, верховенство права і принцип пра-
вової визначеності;

 − історія свідчить, що поряд із за-
гальними судами завжди існували суди 
для вирішення спорів, які виникали 
з комерційної діяльності, незалежно від 
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того, за яких умов вона здійснювалася, 
утім, принцип спеціалізації як критерій 
розмежування юрисдикцій судових ор-
ганів отримав своє справжнє законодав-
че втілення в Україні лише з набуттям 
нею незалежності;

 − спеціалізація судів – це наявність 
у судовій системі поряд із судами за-
гальної юрисдикції також спеціалізова-
них судів, а спеціалізація як принцип 
побудови судової системи означає, що 
конкретний суд як елемент цієї системи 
наділений повноваженнями розглядати 
і вирішувати судові справи, що випли-
вають із певного виду правовідносин;

 − формулювання ст. 2 КАС України 
свідчить про наявність у сучасній пра-
вовій системі досить суперечливих під-
ходів до проблем спеціалізації судів, що 
вже не перший рік підтверджує вітчиз-
няна судова практика. Особливо гостро 
ці питання постали у сфері земельних, 
конкурентних відносин, відносин влас-
ності та інтелектуальної власності;

 − спеціалізація судової діяльності не 
повинна мати цілісного, так би мовити 
«тотального» і всеосяжного характеру, 
оскільки тенденція спеціалізації, яка 
існує в світі, повною мірою відображає 
розмаїття діяльності людини в тій чи 
іншій сфері, галузі господарювання, 
сприймає породжені цим розмаїттям 
особливості правового регулювання 
і має специфічний, вибірковий характер 
для кожної конкретної країни, тому су-
дова спеціалізація лише надає додатко-

ві гарантії справедливого правосуддя;
 − спеціалізація судів не може розгля-

датись як самоціль, вона є лише гаран-
тією забезпечення належного та ефек-
тивного правосуддя і потребує удоскона-
лення вже відомих історії судочинства 
форм здійснення правосуддя, в той час 
як непродумане і непідготовлене з точки 
зору історичних, економічних, соціоло-
гічних потреб створення судів, невлас-
тивих національній системі судочинства, 
може спровокувати проблеми розмежу-
вання їх компетенції, що негативно по-
значиться на роботі останніх;

 − під час визначення основних кри-
теріїв та засад організації судів за прин-
ципом спеціалізації необхідно викорис-
товувати наукове підґрунтя, яке має 
сприяти як виваженості, так і послідов-
ності заходів, пов’язаних із проведен-
ням судово-правової реформи;

 − поступальний, послідовний підхід 
до реформування системи судів відпо-
відно до принципу спеціалізації дозво-
лить вирішити питання підвідомчості 
окремих судів і впровадити оптимальні 
збалансовані критерії виділення судо-
вих юрисдикцій;

 − процес, який пройшла Україна 
у розбудові власної судової системи, 
поступове втілення в життя реформи 
судоустрою, яка відповідає світовим 
тенденціям, дозволяє вже сьогодні зро-
бити висновок про подальшу стабіль-
ність і передбачуваність функціонуван-
ня такої системи.
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У статі розглядаються реалії і можливості кримінологічної політики як ресурсу дер-
жави у протидії злочинності.

Ключові слова: кримінологічна політика України, ресурс, протидія злочинності.
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Кримінологічна політика України як ресурс 
у протидії злочинності (реалії і можливості)

У Рекомендації R (96) Комітету міні-
стрів країнам-членам ЄС відносно по-
літики боротьби зі сучасною злочинніс-
тю в період соціальних перетворень від 
5 вересня 1996 р. пропонується кожній 
країні ЄС мати гармонічну і раціональ-
ну політику боротьби зі злочинністю та 
її проявами, спрямовану на запобігання 
злочинності, яка включає соціальну 
превенцію (наприклад, соціально-еко-
номічну політику, освіту, культуру, ін-
формацію тощо) і ситуативну превен-
цію (зокрема, заходи, що спрямовані на 
зменшення кількісних можливостей 
і засобів вчинення злочинів), індивіду-
алізацію кримінальної репресії, більш 
широке застосування альтернативних 

ув’язненню покарань, соціальну реінте-
грацію злочинців і надання допомоги 
потерпілим.

Отже, залежно від радикалізму за-
ходів можна класифікувати їх на опера-
тивні, або ситуативні, заходи, орієнто-
вані на стримання криміналу шляхом 
нормативно-правового силового реагу-
вання на можливі чи реальні злочинні 
прояви. Ця діяльність більш пов’язана 
з адміністративно-правовою, кримі-
нально-процесуальною, кримінально-
виконавчою політикою і з відповідними 
правоохоронними і правозастосовними 
державними органами, службовими 
особами, громадськими організаціями 
і т. д. Радикально впливати на криміно-

© Голіна В., 2013
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генний потенціал суспільства вони не-
здатні, але забезпечують соціальну ста-
більність і утримання злочинності на 
припустимому рівні.

Стратегічні заходи спрямовані на 
зміну фундаментальних основ соціаль-
ного буття, культури, правосвідомості 
з метою зниження криміногенного по-
тенціалу суспільства і підвищення сту-
пеня кримінологічного благополуччя 
(безпеки) населення. Ефект цих заходів 
може проявитися через роки [1, с. 295–
296]. Стратегічному напряму запобігання 
злочинності на сучасному етапі розви-
тку України відповідає реформаторська 
кримінологічна політика, яка гармоніч-
но поєднує соціально-економічну по-
літику країни, її культурні традиції, по-
літичний режим, панівну ідеологію, 
ресурсні можливості та ін., за націо-
нальною системою впливу на злочин-
ний потенціал соціуму. Саме він гене-
рує кримінальну готовність і трансфор-
мацію останньої у різні злочинні про-
яви [2, с. 166–175].

Перше, з чим зіштовхується теорія 
і практика їх запобігання, – це розумін-
ня кримінологічної політики, її місця 
у системі протидії злочинності, наявний 
стан та ефективність впровадження її 
стратегій і невикористаний державний 
запобіжний ресурс. Співвідношення 
між потенційним, наявним і використа-
ним ресурсом визначається інфраструк-
турою суспільства, його реально усві-
домленими, адекватно відображеними 
у відповідних сигналах потребами [3, 
с. 185, 187].

У різні часи тими чи іншими авто-
рами кримінологічна політика розгляда-
лася то як складова частина криміналь-
но-правової політики (М. П. Чубин-

ський, В. С. Зеленецький, С. С. Босхо-
лов, О. М. Литвак, П. Л. Фріс та ін.), то 
як самостійний, тісно поєднаний із со-
ціально-економічною та правовою 
політикою запобіжний напрям – кримі-
нологічна політика держави щодо запо-
бігання злочинності, яка має свою сут-
ність, засади, принципи, доктринальні 
приписи, реальний і можливий запо-
біжний ресурс та інші вихідні дані 
(М. М. Бабаєв, А. Ф. Зелінський, В. В. Го-
ліна, В. В. Василевич та ін.) [4, с. 53–63].

На нашу думку, кримінологічна по-
літика – це складова частина державної 
соціальної політики, яка на основі Кон-
ституції України й інтегрованих кримі-
нологічною наукою знань і світового 
досвіду визначає методологічні засади 
та стратегії, котрими керується держава 
та її інституції при здійсненні нерепре-
сивної протидії злочинності.

Підтвердженням того, що криміно-
логічна політика відбулася як складова 
частина державної політики у сфері за-
побігання злочинності, є Концепція ре-
алізації державної політики у сфері про-
філактики правопорушень на період до 
2015 року, схвалена Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 30 листо-
пада 2011 р. № 1209-р. Метою Концеп-
ції, як зазначається у цьому докумен-
ті, є забезпечення ефективної реалізації 
державної політики у сфері профілак-
тики правопорушень шляхом розро-
блення та здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на виявлення та усунення 
причин й умов учинення злочину, за-
хист інтересів людини, суспільства 
і держави від протиправних посягнень, 
а також налагодження дієвої співпраці 
між центральними і місцевими органа-
ми виконавчої влади, Радою міністрів 
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Автономної Республіки Крим та гро-
мадськістю в зазначеній сфері. У Кон-
цепції визначаються шляхи і способи 
розв’язання низки проблем, очікувані 
результати від її реалізації, обсяг фі-
нансових, матеріально технічних, тру-
дових ресурсів [5]. Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 8 серпня 
2012 р. № 767 було затверджено План 
заходів з виконання Концепції реаліза-
ції державної політики у сфері профі-
лактики правопорушень на період до 
2015 р. [6].

Аналізуючи наведену модель дер-
жавної політики у сфері профілактики 
правопорушень (а це кримінологічна 
політика), можна зробити висновок, що 
остання письмово зафіксована у певних 
документах, в яких містяться (або про-
глядаються) перспективні (стратегічні) 
і поточні (оперативні) шляхи, способи 
саме запобігання злочинності. Але 
якщо це державна політика, то вона по-
винна бути затверджена Законом Укра-
їни, а не Розпорядженням (як щось дру-
горядне) Кабінету Міністрів України. 
Сьогодні Верховна Рада України – ви-
щий законодавчий орган з потужним 
директивним потенціалом – знаходить-
ся наче осторонь запобігання злочин-
ності в Україні, хоча, як це не дивно, 
запобігання і протидія її окремим час-
тинам (наприклад, корупції, організова-
ній злочинності, легалізації (відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
тощо) регулюються законами України. 
Таке положення зумовлено, на наш по-
гляд, недосконалістю конституційного 
розподілу повноважень Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України стосовно національ-
ної політики у сфері запобігання і про-

тидії (боротьби) злочинності. Відповід-
но до п. 17 ст. 85 Конституції України 
виключно законами України визнача-
ються «основи національної безпеки, 
організації Збройних Сил України і за-
безпечення громадського порядку». 
У пункті 1 ст. 106 Конституції України 
Президент України «забезпечує держав-
ну незалежність, національну безпеку 
і правонаступництво держави». Згідно 
з п. 7 ст. 116 Конституції України Кабі-
нет Міністрів України «здійснює заходи 
щодо забезпечення обороноздатності 
і національної безпеки України, громад-
ського порядку, боротьби зі злочинніс-
тю». Тобто Кабінет Міністрів України 
не визнає і не розробляє основ забез-
печення громадського порядку і бороть-
би зі злочинністю, але лише здійснює 
заходи щодо забезпечення громадського 
порядку і боротьби зі злочинністю. 
Отже, виключно законами України по-
винні визначатися основи забезпечення 
громадського порядку і боротьби зі зло-
чинністю. Так воно й було, коли Зако-
ном України від 25 червня 1993 р. була 
прийнята перша в країні Державна про-
грама боротьби зі злочинністю [7]. І це 
було конституційно вірно. Але згодом 
аналогічні програми, однак із різною 
назвою, затверджувалися то Президен-
том України, то (з 2007 р.) Постановою 
Кабінету Міністрів України, а з 2011 р. 
замість програми діють згадані Концеп-
ція і План заходів щодо її реалізації. 
Певну плутанину у нормативне забез-
печення Державної кримінологічної по-
літики вніс Закон України «Про держав-
ні цільові програми» від 18 березня 
2004 р. [8] і постанова Кабінету Міні-
стрів України від 31 січня 2007 р. № 106 
«Про затвердження Порядку розроблен-
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ня та виконання державних цільових 
програм» [9], в яких державні цільові 
програми класифікувалися на загально-
державні програми економічного, нау-
ково-технічного, соціального, науково-
культурного розвитку, охорони довкіл-
ля, які охоплюють всю територію дер-
жави або значну кількість її регіонів, 
мають довгостроковий період виконан-
ня і здійснюються центральними і міс-
цевими органами влади; інші програми, 
метою яких є розв’язання окремих 
проб лем розвитку економіки і суспіль-
ства, а також проблем розвитку окремих 
галузей економіки та адміністративно-
територіальних одиниць, що потребу-
ють державної підтримки.

З незрозумілого розсуду програма 
боротьби зі злочинністю та державної 
безпеки віднесена до інших, тобто друго-
рядних програм, які мовби не відповіда-
ють критеріям загальнодержавності. Ви-
никає запитання: невже державна політи-
ка у сфері запобігання злочинності, яка 
руйнує суспільство і державу, спричиняє 
мільйонні жертви, багатомільярдні мате-
ріальні (прямі й побічні) збитки і витрати, 
може бути віднесена до «інших про-
грам»? Вважаємо, це помилка. У право-
вій, демократичній, соціальній державі 
така програма повинна займати одне 
з перших місць у ієрархії державних по-
літик і прийматися законом. Саме у про-
цесі обговорення проекту програми і пла-
ну в Верховній Раді України ці документи 
можуть отримати відповідну нормативну 
цілісність і змістовність.

Якщо звернутися до наведеної Кон-
цепції і Плану щодо її реалізації, то при-
вертає увагу безсистемний набір чис-
ленних – подекуди дрібних, абстрактно 
сформульованих, неконкретизованих, 

а тому безперспективних – з точки зору 
їх виконання суб’єктами запобігання 
злочинності – проблем і заходів. Цей сте-
реотип чиновницького визначення шля-
хів і способів розв’язання проблем, до 
речі, наспіх сформульованих або запо-
зичених із минулих таких самих кон-
цепцій, планів заходів, програм, – дани-
на застарілим підходам до вирішення 
проблем запобігання злочинності. Утім 
у самій концепції зазначається, що «по-
гіршення соціально-економічної ситуації 
в державі негативно позначається на 
криміногенній ситуації, зумовлює необ-
хідність формування принципово нових 
підходів до розв’язання проблем у сфері 
профілактики правопорушень» [8]. Але 
ніяких «принципово нових підходів» до 
розв’язання перелічених у Концепції 
проблем у Плані заходів з її виконання 
не відбулося.

Вимоги «нових підходів» примушу-
ють розглянути ресурс кримінологічної 
політики з точки зору реалій сьогодення 
і перспективних можливостей для до-
сягнення її цілей.

Сучасна кримінологічна наука Укра-
їни базується на вихідних положеннях 
теорії запобігання злочинності, в арсе-
налі якої існує трирівнева система запо-
біжного впливу: загальносоціальний, 
спеціально-кримінологічний і індивіду-
альний напрям. Кожний з них має свої 
ресурси (більш-менш значні запаси, які 
можна використати за потреби). Будь-
яка держава і суспільство прагне того, 
щоб мати достатній і необхідний ре-
сурси для мінімізації об’єктивних і 
суб’єктивних соціальних суперечностей 
і негативних наслідків використання 
інших політик, у тому числі у сфері про-
тидії злочинності.
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Ресурсний потенціал загальносоці-
ального напряму запобігання злочин-
ності полягає в тому, що він спрямо-
ваний на вдосконалення суспільних 
відносин з метою поступового, але не-
впинного усунення різноманітних не-
гативних явищ, криміногенних супе-
речностей, що, крім іншого, формують 
у людей викривлену правосвідомість, 
злочинну мотивацію і відповідну по-
ведінку. За сферами та цілями здійснен-
ня загальносоціальні заходи можуть 
бути такими: соціально-економічні, 
господарчо-управлінські, ідеологічні, 
культурно-виховні, соціально-демогра-
фічні, правові, технічні, технологічні, 
екологічні, архітектурні, фінансові, 
освітні, інформаційні, комунікаційні, 
оборонні та ін. І хоча їх здійснення – це 
буденна, поточна діяльність держави, 
яка проводиться не заради боротьби чи 
злочинності (у неї більш фундаменталь-
ні цілі), але – і тут треба змінювати кри-
мінологічний погляд на цей напрям – 
при розробці, плануванні й реалізації 
заходів загальносоціального характеру 
обов’язковим їх результатом повинно 
бути зростання антикриміногенного по-
тенціалу в суспільстві і підвищення пра-
восвідомості громадян. Однак для про-
ведення в країні саме такої політики необ-
хідні, з одного боку, політична воля влади, 
а з другого – зацікавленість у її проведен-
ні і підтримка населення. Без цього ствер-
джувати, що в країні дійсно впроваджу-
ється кримінологічна політика, – що най-
менше не розуміти серйозності проблеми 
протидії злочинності. У нашій свідомос-
ті не викорінене поверхове і непрофесій-
не уявлення про це явище. Ресурс загаль-
носоціального напряму запобігання зло-
чинності є ще не вичерпаним.

Загальносоціальний напрям кримі-
нологічної політики є основою, фунда-
ментом радикальної спеціальної діяль-
ності щодо запобігання злочинності.

Спеціально-кримінологічне запо-
бігання злочинності – це конкретна 
системна протидія злочинним проя-
вам, а отже, і самій злочинності. Воно 
є загальною назвою комплексу різно-
манітних за природою, галузевою визна-
ченістю, правовою регламентацією, спе-
ціалізацією, професіональністю, масш-
табністю, суб’єктами, криміногенними 
явищами й процесами, кадрами, ресурс-
ним забезпеченням, засобами, принци-
пами заходів і видів діяльності держав-
них органів, приватних установ, підпри-
ємств, фірм, громадських організацій 
і громадян, що мають за мету скоротити 
і послабити рівень і суспільну небезпеч-
ність злочинних проявів, криміногенний 
потенціал у суспільстві [2], не допустити 
формування і реалізації злочинної моти-
вації або припинити вже початі злочини, 
реінтегрувати у суспільство раніше за-
суджених. Ресурс спеціально-криміно-
логічного запобігання злочинності як 
складової ресурсу кримінологічної по-
літики включає не тільки ресурс кримі-
нології, а й запобіжний ресурс інших 
галузей знання (наприклад, технічні за-
соби, інформаційні, генетичні, біотехно-
логічні заходи та ін.).

Треба зауважити, що впровадження 
у практику кримінологічної політики – 
достатньо витратна за ресурсним забез-
печенням, складна за обсягом і профе-
сіоналізмом робота. Правоохоронні 
органи, на які розраховує влада, нездат-
ні за своїми ресурсами охопити усю 
багатогранність її проблем, а тим біль-
ше власними силами.
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«Нові підходи» до запобігання і про-
тидії злочинності не передбачають ра-
дикального «революційного» руйнуван-
ня існуючих теорій і інститутів, які 
протистоять злочинності, але ми вихо-
димо з розуміння того, що в сучасних 
непростих із різних точок зору умовах 
державі і суспільству потрібно дещо 
змінити стереотипи підходів до запо-
бігання злочинності. З одного боку, це 
зменшення рівня криміногенного по-
тенціалу суспільства – цього могутньо-
го джерела правопорушень, злочинів, 
девіацій, деструктивної поведінки, збо-
чень, віктимності та інше, чому має 
служити професійно використаний ре-
сурс загальносоціального запобігання 
злочинності. А з другого – перейти до 
невеликих за кількістю стратегій [10, 
с. 13], призначення яких – зниження або 
обмеження девіаційних, деліктогенних 
і кримінальних проявів криміногенного 
потенціалу чи захищення матеріальних 
і духовних соціальних цінностей від 
злочинних посягань.

Узагальнення вітчизняного і світо-
вого досвіду запобігання злочинності 
свідчить, що досягти певних позитивних 
результатів у протидії злочинності мож-
на використовуючи ресурс відомих стра-
тегій, як-от: стратегія зменшення мож-
ливостей вчинення злочинів; стратегія 
втручання при кризових ситуаціях;

стратегія залучення громадськості до 
запобігання злочинності; стратегія ви-
ховної та інформаційної роботи серед на-
селення; віктимологічна стратегія. Мо-
жуть бути сформульовані й інші стратегії.

1. Стратегія зменшення можливос-
тей вчинення злочинів. Провідна ідея 
цієї стратегії, на наш погляд, – це по-
єднання усвідомлення і навіть страху 

перед викриттям злочинних дій з утруд-
ненням їх вчинення внаслідок наявнос-
ті ефективних різних бар’єрів, захисних 
споруд, охорони, перешкод, конструк-
цій, приладів, застережень, погроз від-
повідальністю і покаранням, порад, 
усунення ускладнень у сфері докумен-
тообігу, дозволів, налагоджування на-
лежного зв’язку з органами влади 
і управління, швидкості реагування ор-
ганів охорони громадського порядку на 
факти можливих чи розпочатих кримі-
нальних проявів, створення мережі 
адаптаційних і реінтеграційних цен-
трів, притулків, суттєвого зниження 
рівня дитячої безпритульності, бро-
дяжництва, жебрацтва, п’янства, нар-
команії, проституції, а також тактового 
інформування громадян про динаміку 
криміногенної обстановки з метою 
зменшення їх віктимності, навчання 
населення дотримання правил безпеч-
ної поведінки та багато іншого. Ресурс 
цієї стратегії запобігання злочинності, 
спрямований на випередження виник-
нення кримінальної мотивації, обмежен-
ня, усунення проявів криміногенного 
потенціалу, а також захист матеріаль-
них і духовних цінностей суспільства, 
використовується у країні дуже слабко. 
Але там, де окремі елементи цієї стра-
тегії впроваджуються, є позитивні 
результати, про це свідчить світовий 
(США, Велика Британія, ФРН та ін.) 
і вітчизняний досвід (м. Вінниця, 
м. Донецьк).

2. Стратегія втручання при кризо-
вих ситуаціях. Ресурс цієї стратегії 
можна розглядати і з вузьких, і з широ-
ких позицій. Із вузьких позицій страте-
гія розрахована на надання послуг екс-
треного характеру (поради за телефо-
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ном довіри, соціальна допомога, деіток-
сикація у випадках зловживання нарко-
тичними речовинами чи звичайне фізіо-
терапевтичне лікування і т. д.). У широ-
кому розумінні стратегія припускає 
розв’язання міжособистих групових, 
етнічних, націоналістичних, сімейних та 
інших хронічних небезпечних конфлік-
тів. Пріоритетними напрямами у цьому 
слід визначити: розвідувально-пошукову 
роботу у кримінальній сфері; отримання 
за допомогою оперативно-розшукових 
засобів відповідної інформації про зло-
чинні, у тому числі терористичні струк-
тури, організовані злочинні угрупован-
ня, їх лідерів, технічне озброєння, 
об’єкти нападу, міжнародні зв’язки, ка-
нали фінансування тощо; розвідка у кри-
мінальному середовищі з метою збиран-
ня інформації про підготовку вчинення 
масштабних і резонансних злочинів; 
створення спеціалізованих підрозділів 
протидії злочинним проявам, які за сво-
їми можливостями, організаційною по-
будовою, оперативною реакцією на 
швидкозмінні ситуації у сфері злочин-
ності могли б на рівних здійснювати бо-
ротьбу з нею; своєчасне виявлення і при-
пинення небезпечних – різних за при-
родою походження – конфліктів та ін. 
Зайво казати, що окремі блоки заходів 
розглядуваної стратегії у країні здійсню-
ються. Однак теоретичних розробок її 
ресурсу в запобігання злочинності, особ-
ливо у перспективі, немає.

3. Залучення громадськості до запо-
бігання злочинності. Світова практика 
і вітчизняний досвід радянського пері-
оду свідчать про потужний ресурс учас-
ті громадськості у запобіганні злочин-
ності. Форми і глибина такої участі 
різні: від інтелектуальної до фізичної, 

які можна класифікувати як стихійну 
і організовану участь громадськості 
у боротьбі зі злочинністю. Перша форма 
участі – прояв довіри до влади і право-
охоронних органів, результат переборю-
вання страху перед злочинністю, солі-
дарність у підтримці зусиль держави 
щодо наведення правопорядку в країні 
і непорушності загальнолюдських цін-
ностей (мітинги підтримки, хода, «під 
наглядом сусідів», «зупини злочинця», 
участь у суспільних заходах та ін.). Дру-
гу форму участі можна класифікувати 
таким чином: а) громадські організації, 
функцією яких є вирішення (на рівні гро-
мади) суперечок, примирення ворогу-
ючих сторін, медіація та ін.; б) громад-
ські організації, що виконують як інфор-
маційну, так і в основному силову фізич-
ну функцію (патрулювання, «офісний 
патруль», запобігання ситуативній зло-
чинності і делінквентності тощо); в) гро-
мадські організації, що виконують ві-
ктимологічні функції (наприклад, La 
Strada). Головне розумно сполучати гро-
мадську ініціативу з дотриманням за-
конності, а тому участь громадськості 
у запобіганні злочинності має бути за-
конодавчо врегульованою.

4. Виховна і інформаційна робота 
серед населення. Просвіта про безпеку 
і самозахист – нагальна і життєво необ-
хідна проблема сучасності, оскільки 
вона стосується не тільки окремої лю-
дини (легковажної, необачної, зайво до-
вірливої, ризикової та ін.), а й цілого 
класу громадян (підприємців, бізнесме-
нів, службовців, фермерів, пенсіонерів, 
безробітних, неповнолітніх, жінок 
тощо). Тому взагалі у країні повинна 
бути розгорнута широкомасштабна ро-
бота серед населення. Завданням цієї 
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стратегії є також протидія кримінальній 
ідеології, подолання страху населення 
перед злочинністю, забезпечення «іму-
нітету» суспільного організму до різних 
соціальних перекручень і злочинних 
проявів. Ця робота теж повинна бути 
організована і нормативно забезпечена.

5. Стратегія віктимологічного за-
побігання. Невід’ємною складовою кри-
мінологічного запобігання злочинності 
є його віктимологічний аспект. З цієї 
тези випливає щонайменше три висно-
вки: по-перше, усвідомлення суспіль-
ством і державою віктимологічного 
ресурсу у протидії злочинності, необ-
хідність його використання, активізації 
і оптимізації; по-друге, віктимологічне 
запобігання злочинності базується на 
кримінологічних положеннях з певною 
специфікою; по-третє, кримінологічні 
стратегії запобігання злочинності 
обов’язково повинні мати потужний ві-
ктимологічний аспект. Об’єктами ві-
ктимологічного запобігання є такі со-
ціально-психологічні і навіть генетичні 

явища, як віктимність і віктимізація. Ці 
явища виступають, так би мовити, «ті-
ньовим співучасником» злочинності та 
її проявів. Зрозуміло, що віктимологія як 
запобіжний ресурс здатна притаманни-
ми їй заходами вкорінювати у свідо-
мість населення знання віктимологіч-
ного характеру про особисту безпеку 
(суб’єктивний ресурс), надавати реко-
мендації щодо послаблення процесу ві-
ктимізації в країні і оптимізації зазна-
чених ресурсів (об’єктивний ресурс). 
Особливістю віктимології як ресурсу 
влади є можливість досягнення позитив-
ного результату при єдності об’єктивного 
і суб’єктивного її ресурсу і паралельно-
му здійсненні заходів запобігання зло-
чинності. Впровадження зазначених ре-
сурсів – достатньо складна за обсягом, 
професіоналізмом і ресурсним забезпе-
ченням робота. Правоохоронні органи, на 
які розраховує влада, нездатні охопити, як 
вже зауважувалося, всю багатогранність, 
тонкощі, винахідливость у вирішенні 
окреслених питань із віктимології.
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Голина В. Криминологическая политика Украины как ресурс в противодействии 
преступности (реальность и возможности)

В статье рассматриваются реальность и возможности криминологической политики 
Украины как ресурса государства в противодействии преступности.
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Golina V. Criminological policy of Ukraine as a resource of the state in the crime 
counteraction (realities and possibilities)

The article examines realities and possibilities of criminological policy as a resource of the 
state in the crime counteraction.

Keywords: criminological policy of Ukraine, resource, crime counteraction.
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У перші роки після утворення у 1993 р. 
відділення теорії та історії держави 
і права об’єднувало 11 осіб: 4 дійсних 
члени (академіки): В. В. Копєйчиков, 
М. В. Костицький, А. Й. Рогожин, 
М. В. Цвік та 7 членів-кореспондентів: 
М. І. Козюбра, О. Л. Копиленко, В. С. Куль-
чицький, О. М. Мироненко, П. М. Рабі-
нович, О. Ф. Скакун, М. М. Страхов. 
Академіки М. В. Костицький, А. Й. Рого-
жин і М. В. Цвік входили до складу чле-
нів – засновників АПрН України.

У наступні після заснування роки 
склад відділення постійно поповнював-
ся новими членами за рахунок їх обран-
ня загальними зборами АПрН України. 
На сьогодні до складу відділення теорії 
та історії держави і права входять дійсні 
члени (академіки): В. Д. Гончаренко 
(м. Харків), В. С. Журавський (м. Київ), 
О. В. Зайчук (м. Київ), О. Л. Копиленко 
(м. Київ), М. В. Костицький (м. Київ), 
В. М. Литвин (м. Київ), В. В. Медведчук 
(м. Київ), О. В. Петришин (м. Харків), 
П. М. Рабінович (м. Львів), О. Д. Свя-
тоцький (м. Київ), О. Ф. Скакун (м. Се-
вастополь), Д. В. Табачник (м. Київ) та 
члени-кореспонденти: В. М. Єрмолаєв 
(м. Харків), А. П. Заєць (м. Київ), М. І. Ко-
зюбра (м. Київ), А. М. Колодій (м. Київ), 
А. Ф. Крижановський (м. Одеса), В. В. Ле-
мак (м. Ужгород), С. І. Максимов (м. Хар-
ків), О. М. Мироненко (м. Київ), О. Г. Му-
рашин (м. Київ), Ю. М. Оборотов (м. Оде-
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са), Н. М. Оніщенко (м. Київ), В. О. Ру-
м’янцев (м. Харків), С. В. Шевчук 
(м. Київ), О. Н. Ярмиш (м. Київ).

За роки існування відділення пішли 
з життя видатні українські вчені – ака-
деміки В. В. Копєйчиков, А. Й. Рогожин 
і М. В. Цвік та члени-кореспонденти 
В. С. Кульчицький, Ю. І. Римаренко, 
В. М. Селіванов, М. М. Страхов, які 
зробили значний внесок у науку теорії 
та історії держави і права.

У 1993–2000 рр. відділення очолю-
вав академік-секретар А. Й. Рогожин, 
у 2002–2012 рр. академік-секретар 
М. В. Цвік. У наш час відділення теорії 
та історії держави і права очолює ака-
демік-секретар В. Д. Гончаренко.

При відділенні створені і функціону-
ють бюро з координації проблем теорії 
держави і права і бюро з координації 
проблем історії держави і права. Керів-
ником  першого  бюро  є  академік 
П. М. Рабінович, а другого – член-
кореспондент – В. О. Рум’янцев. Оби-
два координаційні бюро займалися, зо-
крема, координацією дослідницької 
роботи і узгодженням наукової темати-
ки. Здійснювався також аналіз тем ди-
сертаційних досліджень з теорії та іс-
торії держави і права, а також філософії 
права з метою встановлення їх актуаль-
ності, новизни, усунення дублювання, 
заповнення в разі необхідності прога-
лин у галузі зазначених юридичних 
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наук. За ініціативою бюро регулярно 
проводилися сумісні «круглі столи», зо-
крема, кафедрами теорії держави і пра-
ва, історії держави і права України та 
зарубіжних країн, міжнародного права 
Національного університету «Юридич-
на академія України імені Ярослава Му-
дрого», в якому працюють члени відді-
лення. Ці «круглі столи» присвячували-
ся обговоренню найбільш актуальних 
питань як теорії, так й історії держави 
і права України та зарубіжних країн. 
Огляди роботи «круглих столів» друку-
валися у «Віснику Академії правових 
наук України».

Основними напрямами, за якими 
здійснювалася і здійснюється діяль-
ність відділення, є: «Методологічні 
проб леми правової науки», «Політико-
правове реформування українського 
суспільства», «Праворозуміння та вер-
ховенство права», «Теорія прав люди-
ни», «Наукові засади правотворчого та 
правозастосовного процесів», «Заро-
дження, становлення та розвиток Укра-
їнської держави» тощо. У межах цих 
основних наукових напрямів кожен 
член відділення здійснював досліджен-
ня більш конкретних актуальних питань 
теоретичного й історико-правового спря-
мування. Своєрідним підсумком багато-
річних досліджень членами відділення 
цих питань став перший том видання: 
«Правова система України: історія, стан 
та перспективи»: у 5 т. – Х.: Право, 2008. 
Т. 1: Методологічні та історико-теоре-
тичні проблеми формування і розвитку 
правової системи України / за ред. 
М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 728 с. 
У написанні цього тому взяли участь 
члени відділення – академіки В. С. Жу-
равський, В. В. Медведчук, О. В. Петри-

шин, П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун, 
Д. В. Табачник, М. В. Цвік, члени-ко-
респонденти :  В .  Д .  Гончаренко , 
В. М. Єрмолаєв, А. П. Заєць, О. В. Зай-
чук, М. І. Козюбра, А. М. Колодій, 
В .  В .  Лемак ,  О .  М .  Мироненко , 
Н .  М .  Оніщук ,  В .  О .  Рум’янцев , 
С. В. Шевчук, О. Н. Ярмиш.

У 2011 р. зазначена п’ятитомна ро-
бота була видана російською мовою.

Ця унікальна наукова праця здобула 
високу оцінку і у 2012 р. удостоєна Дер-
жавної премії України в галузі науки 
і техніки. Лауреатами премії стали член 
відділення – перший віце-президент 
НАПрН України академік О. В. Петри-
шин та член-кореспондент НАПрН 
України Н. М. Оніщенко.

За час існування відділення його 
членами видано десятки особистих і ко-
лективних монографій із теоретико-
правової та історико-правової тематики. 
Назвемо лише деякі з опублікованих чле-
нами відділення тільки за останні роки 
монографічних досліджень: В. М. Лит-
вин. «Земля в історичній долі України» 
(2009); В. М. Литвин. «Історична і по-
літична наука та суспільна практика 
в Україні» (2009); В. В. Медведчук. 
«Політична система: сучасні проблеми 
розвитку громадського суспільства 
і держави» : в 2 т. Т. 1 (у співавт., 2009); 
О. В. Петришин. «Політична система: 
сучасні проблеми розвитку громадсько-
го суспільства і держави» : в 2 т. Т. 2 
(у співавт., 2010); В. М. Литвин. «Укра-
їна: Хроніка поступу – 2001–2010» 
(2011); П. М. Рабінович. «Права людини 
й оновлення Конституції України» 
(у співавт., 2011); О. М. Мироненко. 
«Конституційний Суд України: історія 
і сучасність, доктрина і практика» 
(2011); О. В. Зайчук. «Діалог суспіль-
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ства і влади: європейські правові стан-
дарти та досвід» (у співавт., 2011); 
О. Г. Мурашин. «Трансформація право-
вої системи України: євроінтеграціний 
вимір» (у співавт., 2011); Н. М. Онищен-
ко. «Соціальний вимір правової систе-
ми: реалії та перспективи» (у співавт., 
2011); О. В. Рум’янцев. «Еволюція етосу 
юриста в Україні (історичний та соціаль-
но-психологічний нарис)» (у співавт., 
2011); О. Л. Копиленко. «Кодифікація 
господарського законодавства: україн-
ський досвід і перспективи розвитку» 
(у співавт., 2012); П. М. Рабінович. «Кон-
ституційно-правовий статус людини: 
можливості удосконалення в Україні» 
(у співавт., 2012); М. І. Козюбра. «Верхо-
венство права: історія, теорія і практика» 
(у співавт., 2012); А. Ф. Крижановський. 
«Актуальні грані загальнотеоретичної 
юриспруденції» (у співавт., 2012); О. Г. Му-
рашин. «Громадянське суспільство і пра-
вова держава: теоретичні моделі та до-
свід реалізації» (у співавт., 2012); 
Н. М. Онищенко. «Правова система 
України в умовах сучасних національних 
та міжнародних тенденцій розбудови 
державності» (у співавт., 2012); О. Н. Яр-
миш. «Поліція в Україні (початок 
ХVІІІ ст. – 1917 р.)» (у співавт., 2012); 
О. Н. Ярмиш. «Міністерство внутрішніх 
справ за добу УНР та Української держа-
ви (1917–1920 рр.)» (у співавт., 2012).

За розглядуваний період членами 
відділення опублікована велика кіль-
кість наукових статей у фахових видан-
нях України та зарубіжних країн, ви-
конаних у межах науково-дослідних 
напрямів. При цьому кількість статей із 
року в рік зростала. Так, тільки у 2009–
2012 рр. членами відділення опубліко-
вано 703 наукові статті.

Наукові доробки членів відділення 
впроваджувалися також шляхом напи-
сання статей до енциклопедичних ви-
дань юридичного спрямування. Так, 
перу, практично, усіх членів відділення 
належить величезна кількість статей, 
вміщених у такому унікальному виданні, 
як Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред-
кол.: Ю. С. Шемшученко (голова ред-
кол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998–2004.

Важливим напрямом роботи членів 
відділення є написання і видання під-
ручників і навчальних посібників із та-
ких навчальних дисциплін, як теорія 
держави і права, історія держави і права 
України, історія вчень про державу 
і право. При цьому слід зазначити, що 
робота з написання підручників розпо-
чалася вже у перші роки існування 
Української незалежної держави після 
розпаду у 1991 р. СРСР. Ця робота про-
довжується і в сучасний період. При 
цьому підручники і навчальні посібни-
ки за профілем відділення друкуються 
практично щороку. Так у 2009 р. ви-
йшли друком такі видання: В. М. Лит-
вин : Історія України : підручник. – К. : 
Наук. думка, 2009; Загальна теорія дер-
жави і права: [підруч. для студ. вищ. 
навч. закл.] / М. В. Цвік, О. В. Петри-
шин, Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. д-ра 
юрид. наук, проф., акад. АПрН України 
М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., 
акад. АПрН України О. В. Петришина. – 
Х. : Право, 2009; Скакун О. Ф. Теорія 
держави і права : підручник. – К. : Прав. 
єдність (Алерта : КНТ, ЦУЛ), 2009.

Плідним на видання навчальної лі-
тератури видався 2011 р. Була, зокре-
ма, видана така навчальна література: 
Курс лекцій з питань законотворчості : 
навч. посіб. [О. В. Богачова, О. В. Зайчук, 
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О. Л. Копиленко та ін.]. – К. : МП «Леся», 
2011; Оборотов Ю. М. Общетеоретичес-
кая юриспруденция : учеб. курс. – Одес-
са : Феникс, 2011; Онищенко Н. М. Пра-
вова система сучасності : навч. посіб. 
для магістрів права / відп. ред. Ю. С. Шем-
шученко. – К. : Юрид. думка, 2011. 

Видавали навчальну літературу чле-
ни відділення і у 2012 р., про що свід-
чать, зокрема, такі роботи: Історія вчень 
про державу і право: у таблицях і дефі-
ніціях : навч. посіб. / О. В. Зінченко, 
О. В. Петришин. – Х. : Право, 2012; По-
рівняльне правознавство : підручник / 
С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов та ін. ; 
за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Пра-
во, 2012; Основи правознавства : навч. 
посіб. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, 
Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижанов-
ський. – Х. : Одіссей, 2012; Актуальні 
проблеми теорії держави і права (для 
магістрів і спеціалістів) / В. В. Лемак, 
В. В. Копча та ін. – Ужгород: Вид-во 
УжНУ, 2012.

У 2013 р. члени відділення академік 
В. Д. Гончаренко, члени-кореспонденти 
В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев опуб-
лікували Історію держави і права Укра-
їни : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, 
В. О. Рум’янцев ; за ред. В. Д. Гончарен-
ка. – Х. : Право, 2013.

Викладений у матеріалах підручни-
ків і посібників матеріал його автори – 
члени відділення застосовують у на-
вчальному процесі, оскільки є виклада-
чами провідних вищих юридичних 
закладів освіти.

За період існування відділення його 
члени брали активну участь в організа-
ції і роботі близько 200 наукових, науко-
во-практичних конференцій, симпозіу-

мів, «круглих столів», які проходили 
у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Ужго-
роді та інших містах України, а також 
за кордоном, і були присвячені актуаль-
ним питанням юридичної науки і прак-
тики. Беручи участь у роботі пленарних 
засідань, секцій з теорії держави і пра-
ва, історії держави і права, члени відді-
лення апробовували свої наукові досяг-
нення в процесі дискусій, акцентували 
увагу на найактуальніших проблемах 
розбудови Української правової держа-
ви, методології правової науки, україн-
ського парламентаризму, міжнародно-
правових і внутрішніх аспектів забез-
печення прав людини і громадянина, 
дослідженнях державно-правового бу-
дівництва в Україні на різних етапах її 
історії тощо.

Розбудова Української незалежної 
держави вимагала і вимагає постійних 
зв’язків правової науки з державно-пра-
вовою практикою, наукового супрово-
дження процесу вдосконалення держав-
ного керівництва, правотворчості, пра-
вотлумачення і правозастосування 
тощо. Реалізації цієї вимоги сприяє те, 
що у складі відділення перебувають 
провідні державні діячі України: акаде-
міки В. С. Журавський, В. М. Литвин, 
Д. В. Табачник, судді Конституційного 
Суду України у відставці – М. В. Кос-
тицький, О. М. Мироненко, М. І. Козю-
бра. Практично усі члени відділення 
співробітничали на громадських заса-
дах із центральними державними орга-
нами України. Це співробітництво здій-
снювалося у різних формах, а саме: 
членство у наукових радах при цен-
тральних державних органах, консуль-
таційна робота у комітетах Верховної 
Ради України, експертиза законопроек-
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тів, проектів нормативних актів Кабіне-
ту Міністрів України, міністерств і ві-
домств, безпосередня участь у розробці 
цілої низки різноманітних правових 
актів.

Таким чином, за двадцятирічне 
функціонування відділенням теорії дер-
жави і права як науковим і науково-ор-
ганізаційним підрозділом Національної 
академії правових наук України накопи-
чений величезний досвід визначення 
основних напрямів діяльності такої га-
лузі правової науки, як теорія та історія 
держави і права, здійснення фундамен-
тальних наукових досліджень у цій га-
лузі, впровадження їх результатів 
у практику органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування усіх 
рівнів, судів, правоохоронних органів.

У той же час слід зазначити, що на 
сьогодні ще далеко не всі питання вирі-
шено в теоретичній, історико-правовій 
науці, практиці розбудови Української 
правової держави, забезпеченні прав лю-
дини і громадянина, функціонуванні до-
сконалої правової системи країни.

Перспективи і подальші напрями 
розвитку юридичної науки. Існує низ-
ка проблем, недостатньо опрацьованих 
або таких, які ще взагалі не були пред-
метом загальнотеоретичних і філософ-
сько-правових досліджень. Цим і зумов-
люється необхідність проведення до-
сліджень у таких напрямах.

Дослідження реального стану здій-
снення та захищеності основоположних 
прав людини та інших суб’єктів за по-
середництвом конкретно-соціологічних 
методів і методик. Адже та інформація 
з цих питань, що подається, наприклад, 
у доповідях Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини, у матеріалах віт-

чизняних і зарубіжних громадських 
правозахисних організацій, а також ві-
домчою та загальнодержавною статис-
тикою, досить часто не збігається. Тому 
розробка згаданої методики стосовно 
праволюдинних досліджень є одним із 
актуальних завдань юридичної науки.

Істотною прогалиною у таких до-
слідженнях є й недостатня розробле-
ність проблеми ефективності юридич-
них гарантій прав і свобод людини та 
громадянина. Це питання також має 
бути виведене на рівень конкретно-со-
ціологічних досліджень, які спирати-
муться на науково обґрунтовані критерії 
та методику вивчення такої ефективнос-
ті. До інших напрямів можна віднести 
такі:

– подальший розвиток загальної те-
орії прав і свобод людини і громадяни-
на (включаючи, зокрема, дослідження 
діалектики універсального й конкретно-
історичного у правах людини, природи 
міжнародних праволюдинних стандар-
тів та критерії відповідності їм націо-
нальної юридичної практики);

– удосконалення методології виявлен-
ня соціальної сутності прав людини з ви-
користанням евристичних можливостей 
таких концептуальних дослідницьких 
підходів, як: соціально-антропологічний, 
потребовий, герменевтичний;

– виявлення й аналіз проблем, що 
існують у правовій системі України, із 
застосуванням практики Європейського 
суду з прав людини та вироблення про-
позицій, спрямованих на розв’язання 
таких проблем;

– розробка та обґрунтування загаль-
нотеоретичних понять, які послужили 
б доктринальною базою такого застосу-
вання (зокрема, понять «практика» Єв-
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ропейського суду з прав людини, «кри-
терії відповідності» їй національного 
законодавства та правозастосування).

Залишається чимало складних дис-
кусійних питань у галузі вітчизняної 
історико-правової науки, насамперед 
таких, як предмет історико-правової на-
уки, періодизація історії держави і пра-
ва України, методологія історико-право-
вої науки, історико-правове джерело-
знавство. На часі здійснення видання 
найбільш вагомих історичних пам’яток 
українського права із сучасними комен-
тарями до них. Особливе занепокоєння 
викликає стан підготовки навчальної 
літератури з курсу історії держави і пра-
ва України, що викладається у вищих 
навчальних закладах країни юридично-
го профілю. На сьогодні за участю про-
відних істориків права видано чималу 
кількість підручників з історії держави 
і права України, у тому числі й тих що 
мають гриф Міністерства освіти і науки 

України. Вони написані в різні періоди 
розбудови Української держави, яка по-
стала у 1991 р., різними авторами (ко-
лективами авторів), із різними погляда-
ми на методологічні засади науки істо-
рії держави і права України, періодиза-
цію, фактологічну базу багатовікового 
українського державотворення. Тому 
одним із перспективних завдань відді-
лення є розробка концепції і детального 
проспекту фундаментального підручни-
ка з навчального курсу «Історія держави 
і права України» і на цій основі підго-
товка новітнього підручника із залучен-
ням для його написання провідних іс-
ториків права з Києва, Харкова, Львова, 
Одеси, Донецька, інших міст України.

Підбиваючи підсумок, можна ствер-
джувати, що і в майбутньому робота 
відділення теорії та історії держави 
і права НАПрН України буде такою 
ж конструктивною і плідною, якою вона 
відзначалась у минулому двадцятиріччі.

Матеріал підготували:
В. Гончаренко, академік-секретар відді-

лення теорії та історії держави і права 
НАПрН України, доктор юридичних наук, 
професор, академік НАПрН України;

П. Рабінович, заступник академіка-се-
кретаря відділення теорії та історії держави 
і права НАПрН України, доктор юридичних 
наук, професор, академік НАПрН України
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Виповнюється 20 років від того дня, 
коли почало функціонувати відділення 
державно-правових наук і міжнародно-
го права Національної академії право-
вих наук України, очолюваного від мо-
менту заснування академіками В. В. 
Цвєтковим, Ю. М. Тодикою, а нині – 
академіком НАПрН України Ю. П. Би-
тяком. До складу відділення входять 
11 академіків (О. М. Бандурка, Ю. П. Би-
тяк, А. С. Васильєв, Л. К. Воронова, 
С. В. Ківалов, М. П. Кучерявенко, А. О. Се-
ліванов, М. Ф. Селівон, В. Ф. Сіренко, 
О. В. Скрипнюк, І. А. Тимченко) і 
22 члени-кореспонденти (О. Ф. Андрій-
ко, Ю. Г. Барабаш, М. В. Буроменський, 
В. Д. Волков, В. М. Гаращук, С. П. Голо-
ватий, В. Н. Денисов, О. В. Задорожній, 
В. П. Колісник, В. В. Конопльов, І. О. Кре-
сіна, Л. Т. Кривенко, Є. Б. Кубко, 
Н. М. Мироненко, Г. О. Мурашин, 
В. Я. Настюк, Н. Р. Нижник, В. І. Олефір, 
О. П. Орлюк, В. Г. Пилипчук, В. М. Ша-
повал, М. Я. Швець). Іноземні члени 
відділення – Карл-Герман Кестнер 
(м. Тюбінген, Федеративна Республіка 
Німеччина) та Веніамін Федорович Яков-
лєв (м. Москва, Російська Федерація).

Основними напрямами наукових до-
сліджень відділення є проблеми консти-
туційного, муніципального, міжнарод-

ного права, адміністративного права 
і процесу, фінансового та інформацій-
ного права. При відділенні функціону-
ють чотири координаційних бюро: 
з проблем конституційного права, з проб-
лем міжнародного права, з проблем ад-
міністративного і фінансового права, й з 
проблем інформаційного права та ін-
формаційної безпеки (останнє було 
утворене у складі відділення згідно з рі-
шенням президії НАПрН України від 
30.06.2011 р. № 78/10 з метою розвитку 
правової науки та координації фунда-
ментальних і прикладних правових до-
сліджень в інформаційній сфері). Бюро 
проводять активну роботу з координації 
наукових досліджень у країні в межах 
напрямів їх діяльності. Роботу з узго-
дження діяльності цих бюро виконують 
академік-секретар відділення, його за-
ступник – академік М. Кучерявенко 
і учений секретар відділення – член-
кореспондент Н. Нижник. Робота відді-
лення і координаційних бюро проводи-
лась на плановій основі. У планах ви-
значені найбільш актуальні проблеми, 
які підлягають розробці й координації 
у сфері конституційного, муніципаль-
ного, міжнародного права, адміністра-
тивного права і процесу, фінансового та 
інформаційного права. Аналізується 

Основні напрями наукових досліджень у галузі 
конституційного, муніципального, міжнародного 

права, адміністративного права і процесу, 
фінансового та інформаційного права
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і корегується тематика кандидатських 
і докторських дисертацій. За 20 років 
функціонування відділення державно-
правових наук і міжнародного права 
його члени видали наукової і науково-
методичної продукції загальним обся-
гом понад 5360 друкованих аркушів. 
Серед них багато монографічних до-
сліджень. Були видані підручники 
з кожної галузі права, що входять у на-
укову сферу відділення, багато з яких 
перевидавалися в оновленому та пере-
робленому вигляді. Це свідчить про те, 
що члени відділення приділяють по-
стійну увагу проблемам вищої школи. 
Членами відділення особисто чи у спів-
авторстві підготовлено і видано понад 
80 навчальних посібників з конститу-
ційного, міжнародного, адміністратив-
ного і фінансового, інформаційного 
права.

Члени відділення були організатора-
ми або учасниками понад 600 міжна-
родних і республіканських наукових, 
науково-практичних конференцій, сим-
позіумів, «круглих столів». Серед таких 
заходів особливо слід відзначити між-
народні конференції, присвячені річни-
цям прийняття Конституції України, 
50-річчю Загальної декларації прав лю-
дини і громадянина, 50-річчю Європей-
ської конвенції про захист прав і основ-
них свобод людини, конференції, семі-
нари і «круглі столи», присвячені пи-
танням внесення змін до Основного 
Закону України. Особливо слід відміти-
ти наукову конференцію «Конституція 
України – основа розбудови правової 
демократичної, соціальної держави та 
формування правової системи», яка про-
водилась 23–24 червня 2011 р. у м. Хар-
кові й була присвячена п’ятнадцятиріччю 

прийняття Конституції України. Конфе-
ренція організована Національною ака-
демією правових наук України спільно 
з Адміністрацією Президента України 
та Національним університетом «Юри-
дична академія України імені Ярослава 
Мудрого». 19 вересня 2012 р. у примі-
щенні Національної академії правових 
наук України за участю членів відді-
лення разом із Комісією з питань на-
родовладдя Конституційної Асамблеї, 
Московською державною юридичною 
академією ім. О. Є. Кутафіна, Росій-
ською академією правосуддя був про-
ведений «круглий стіл» на тему: «Кон-
ституційно-правові механізми забезпе-
чення народовладдя і підвищення ефек-
тивності діяльності представницьких 
органів влади». 29 січня 2013 р. у рам-
ках виконання міжнародної програми 
«Оцінка ситуації та надання пропозицій 
щодо вжиття заходів для покращення 
виконання судових рішень державними 
установами, які є сторонами у справі» 
у м. Харкові у приміщенні президії На-
ціональної академії правових наук 
України відбувся «круглий стіл» для об-
говорення питань виконання судових 
рішень державними установами, які 
є сторонами у справі. Участь у зустрічі, 
окрім першого віце-президента НАПрН 
України О. В. Петришина, академіка-
секретаря відділення Ю. П. Битяка та 
інших членів відділення, взяли також 
Державний радник Франції Ів Дутрійо, 
суддя Верховного адміністративного 
суду Литви, Голова Верховного адміні-
стративного суду Литви у 2002–2008 рр. 
Віргіліус Валанчус, постійний радник 
проекту Крістоф Вюрц, представники 
адміністративних судів України, викла-
дачі Національного університету «Юри-
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дична академія України імені Ярослава 
Мудрого». У ході зустрічі обговорюва-
лись питання виконання судових рішень 
суб’єктами владних повноважень та ви-
словлювались конкретні пропозиції 
щодо вирішення існуючих проблем у цій 
сфері. В означених та багатьох інших 
заходах члени відділення брали активну 
участь як організатори, доповідачі.

Члени відділення беруть активну 
участь у законотворчій і нормотворчій 
роботі. Народні депутати України різ-
них скликань – академіки О. Бандурка, 
С. Ківалов, В. Сіренко, член-кореспон-
дент С. Головатий зробили значний без-
посередній внесок у законотворчий 
процес; академіки О. Бандурка, Ю. Би-
тяк, С. Ківалов, А. Селіванов, М. Селі-
вон, В. Сіренко, О. Скрипнюк, І. Тим-
ченко, члени-кореспонденти Ю. Бара-
баш, М. Буроменський, В. Колісник, 
Є. Кубко, В. Шаповал включені до скла-
ду Конституційної Асамблеї, де беруть 
активну участь в опрацюванні проектів 
пропозицій до Концепції внесення змін 
до Конституції України. Академіки 
Л. Воронова, М. Кучерявенко, члени-
кореспонденти В. Гаращук, І. Кресіна, 
Н. Мироненко, Г. Мурашин, В. Настюк, 
Н. Нижник та інші члени відділення 
брали участь у підготовці законодавчих, 
інших нормативно-правових актів, ви-
ступали як експерти. Академіки М. Се-
лівон, І. Тимченко, член-кореспондент 
В. Шаповал, будучи свого часу членами 
Конституційного Суду України, зроби-
ли вагомий внесок у забезпечення в кра-
їні конституційної законності шляхом 
як тлумачення конституційних припи-
сів, так і розгляду щодо відповідності 
законів Конституції України.

При відділенні функціонує Науково-
дослідний інститут державного будів-

ництва та місцевого самоврядування, 
який було створено 14 червня 2000 р. 
згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України. Директором Інституту є кан-
дидат юридичних наук, доцент, голова 
Комісії Конституційної Асамблеї Укра-
їни з питань адміністративно-територі-
ального устрою і місцевого самовряду-
вання С. Г. Серьогіна. Діяльність Інсти-
туту є широкопрофільною, охоплює 
розробку юридичних аспектів право-
вого статусу людини і громадянина, 
проблем функціонування органів дер-
жавної влади, конституційно-правових, 
адміністративно-правових відносин та 
державно-правової конфліктології, пи-
тання становлення та реалізації місце-
вого самоврядування, правового регу-
лювання відносин у сфері публічних 
фінансів, порівняльного правознавства, 
з державно-правових проблем тощо. 
Інститут здійснює проведення комплекс-
них фундаментальних і прикладних до-
сліджень, підготовку проектів законо-
давчих та інших нормативно-правових 
актів, проведення наукових експертиз, 
надання науково-методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування, 
підготовку наукових кадрів найвищої 
кваліфікації через аспірантуру, створює 
інформаційну базу з проблем держав-
ного будівництва та місцевого самовря-
дування, зокрема видає фаховий збір-
ник наукових праць «Державне будів-
ництво та місцеве самоврядування» 
тощо.

При відділенні також функціонує 
Науково-дослідний інститут інформа-
тики і права НАПрН України, який очо-
лює доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, член-кореспондент НАПрН України 
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В. Г. Пилипчук. Інститутом створено 
комплексну, багатофункціональну 
комп’ютеризовану систему інформацій-
но-аналітичного забезпечення законо-
творчої, правозастосовної та правоос-
вітньої діяльності, послугами якої ко-
ристуються щоденно тисячі державних 
і недержавних структур, юридичних та 
фізичних осіб як в Україні, так і за її 
межами. Нині в Інституті інформатики 
і права НАПрН України розвивається 
наукова школа інформаційного права, 
розпочато формування наукової школи 
філософії інформаційного права та на-
укової школи інформаційної безпеки 
(в галузі юридичних наук), значення яких 
актуалізується в умовах інформаційної 
глобалізації та інтеграції України у сві-
товий інформаційний простір. Створено 
науково-організаційні передумови для 
подальшого розвитку наукової школи 
правової інформатики та формування 
інших наукових шкіл в інформаційній 
сфері. Отримані при цьому наукові здо-
бутки лягли в основу низки законопро-
ектів, стратегій, концепцій і програм, 
які стосуються інформаційної діяльнос-
ті, відповідних навчальних курсів для 
вищих навчальних закладів України.

Досить плідно працювали члени від-
ділення з проблем конституційного пра-
ва. Про це свідчить передусім видана 
ними останніми роками наукова і науко-
во-методична література. Так, неабияке 
значення для вітчизняної науки та прак-
тики мало ініційоване Академією ви-
дання Науково-практичного коментаря 
Конституції України, яке побачило світ 
у 2003 р. У 2011 р. з нагоди святкування 
15-річчя Конституції України здійснено 
його друге видання, матеріали якого, 
порівняно із попереднім, були істотно 

оновлені. Фундаментальні досягнення 
вітчизняної державно-правової науки 
з н айшли  в і д обр аження  т а кож 
у п’ятитомнику «Правова система Укра-
їни; історія, стан та перспективи», що 
стало першим за роки незалежності на-
шої країни виданням, в якому комплекс-
но та всебічно висвітлено питання ста-
новлення національної правової систе-
ми на різних етапах розвитку україн-
ської державності. За безпосередньою 
участю членів відділення державно-
правових наук і міжнародного права 
було підготовлено другий том вказаного 
видання «Конституційні засади право-
вої системи України і проблеми її вдо-
сконалення» за загальною редакцією 
Ю. П. Битяка. Гідним підсумком сус-
пільного визнання цієї праці стало ухва-
лення у 2012 р. Комітетом з Державних 
премій України в галузі науки і техніки 
рішення про присудження колективній 
монографії «Правова система України: 
історія, стан та перспективи» Держав-
ної премії України в галузі науки і тех-
ніки. Члени відділення Ю. П. Битяк та 
Л. К. Воронова стали лауреатами Дер-
жавної премії за цю роботу. Серед інших 
досліджень членів відділення можна 
вказати такі: В. Ф. Погорілко. Нова Кон-
сти туція України. – К., 1996; Ю. Н. То-
дыка, Е. В. Супрунюк. Конституция 
Украины – основа стабильности консти-
туционного строя и реформирования 
общества .  – Симферополь ,  1997; 
Ю. Н. Тодыка. Конституционное право 
Украины: отрасль права, наука, учебная 
дисциплина. – X., 1998; Ю. Н. Тодыка, 
В. Д. Яворский. Выборы народных де-
путатов Украины: конституционно-пра-
вовой аспект. – X., 1998; Ю. Н. Тодыка, 
В. Д. Яворский. Выборы органов мест-
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ного самоуправления: конституционно-
правовой аспект. – X., 1998; Ю. Н. Тодыка. 
Основы  конституционного  строя 
Украины. – X., 1999; Ю. Н. Тодыка, 
В. Д. Яворский. Президент Украины: 
конституционно-правовой статус. – X., 
1999; Ю. Н. Тодыка. Конституция 
Украины: проблемы теории и практи-
ки. – X., 2000; В. Погорілко, В. Федо-
ренко. Референдуми в Україні: історія 
і сучасність. – К., 2000; Ю. Н. Тодыка. 
Конституция Украины – Основной За-
кон государства и общества. – X., 2001; 
Ю. Н. Тодыка. Гражданство Украины: 
конституционно-правовой аспект. – X., 
2002; В. Шаповал. Державний лад кра-
їн світу. – К., 1999; Конституційно-пра-
вові форми безпосередньої демокра-
тії / За ред. В. Ф. Погорілка. – К, 
2001; О. В. Скрипнюк, І. О. Кресіна, 
Н. М. Оніщенко та ін. Політика, право 
і влада в контексті трансформаційних 
процесів в Україні. – К., 2006; А. О. Се-
ліванов. Питання парламентського пра-
ва в рішеннях Конституційного Суду 
України. – К., 2008; А. О. Селіванов, 
А. А. Стрижак. Питання теорії консти-
туційного правосуддя в Україні. – К., 
2010; О. В. Скрипнюк. Нормотворча 
діяльність Президента України та її 
нормотворче забезпечення. – К., 2011; 
О. В. Скрипнюк, В. Б. Ковальчук. Легі-
тимність державної влади в правовій 
теорії та державно-правовій практиці. – 
К., 2011; А. О. Селіванов. Конституцій-
ні проблеми в сучасній теорії права. – 
К., 2011; Ю. П. Битяк, І. І. Бодрова, 
С. Г. Серьогіна. Правове регулювання 
організації та діяльності апарату глави 
держави: зарубіжний і вітчизняний до-
свід. – Х., 2012; Ю. П. Битяк, С. Г. Се-
рьогіна. Проблеми конституційно-пра-

вового регулювання організації та функ-
ціонування органів влади Автономної 
Республіки Крим. – Х., 2012 та ін.

Загалом доцільно відзначити істотне 
розширення діапазону актуальних кон-
ституційно-правових досліджень, що 
значною мірою обумовлено потребами 
переосмислення процесів державотво-
рення на основі загальнолюдських цін-
ностей, демократизацією суспільно-по-
літичного життя, становленням України 
як суверенної, демократичної та право-
вої держави.

У межах основних центрів україн-
ської конституційно-правової науки 
розроблялись важливі наукові проблеми 
розвитку вітчизняного конституціона-
лізму. Серед них: проблеми формування 
правової держави та народовладдя, за-
хисту конституційного ладу, конститу-
ційних основ національної безпеки 
України; конституційно-правові засоби 
забезпечення взаємодії вищих органів 
державної влади, форми врегулювання 
державно-правових конфліктів, про-
цедури в конституційному праві; про-
блеми парламентаризму, конституцій-
них основ формування громадянського 
суспільства, конституційно-правового 
статусу політичних партій, проблеми 
конституційно-правового регулювання 
мовних та інформаційних відносин, 
питання виборчої системи та виборчого 
права, конституційно-правового статусу 
уряду, проблеми гарантування прав, 
свобод та обов’язків людини і громадя-
нина, прав громадян на участь в управ-
лінні державними справами, стимулю-
вання політичної активності громадян, 
формування дієвих інститутів сучасно-
го громадянського суспільства тощо. 
Особлива увага приділяється пробле-
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мам організації і діяльності органів пуб-
лічної влади, а саме – Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, місцевих державних 
адміністрацій, органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування. Опти-
мізація існуючої системно-структурної 
організації влади, удосконалення право-
вого статусу владних інституцій, ви-
борчої системи, посилення демократич-
них засад у публічно-владному механіз-
мі, подальша децентралізація влади, 
розв’язання низки проблем правової 
регламентації місцевого самоврядуван-
ня стали пріоритетними напрямами 
конституційно-правових досліджень.

Непересічне значення в контексті 
процесів демократизації та гуманізації 
сучасної держави має дослідження проб-
лематики прав людини і громадянина. 
У цьому сенсі відомою далеко за меж-
ами України є діяльність львівської на-
укової школи під керівництвом акаде-
міка НАПрН України П. М. Рабіновича, 
здійснювана в межах Лабораторії прав 
людини і громадянина НДІ державного 
будівництва та місцевого самоврядуван-
ня НАПрН України. На сьогодні у від-
повідних дослідженнях особлива увага 
приділяється природно-правовим за-
садам праволюдинної проблематики. 
У такому широкому аспекті ці питання 
у вітчизняній загальній теорії прав лю-
дини раніше не розглядались. Широко 
аналізуються також міжнародні стан-
дарти прав людини, причому не тільки 
на базі відповідних міжнародно-право-
вих актів – Загальної декларації прав 
людини і громадянина та Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 р., а й на основі досліджен-
ня міжнародно-правової практики їх 

застосування − насамперед практики 
Європейського суду з прав людини. Ви-
вчення правозастосовної практики здій-
снюється також за посередництвом ана-
лізу правотлумачної діяльності органів 
конституційної юрисдикції різних країн 
(Україна, Федеративна Республіка Ні-
меччина, Сполучені Штати Америки).

Активізація дослідницької роботи 
характерна для науки муніципального 
права, про що свідчать захист дисерта-
ційних робіт з актуальних проблем ор-
ганізації та здійснення місцевого само-
врядування, видання монографій, під-
ручників та навчально-методичних по-
сібників. Водночас досягнутий рівень 
розвитку відповідного напряму поки що 
не повною мірою відповідає потребам 
правотворчої діяльності та практики 
муніципального управління. Вкрай ак-
туальною залишається проблема впро-
вадження відповідних наукових розро-
бок у політико-правову практику.

Аналіз розвитку в Україні конститу-
ційно-правових процесів свідчить про 
те, що науковцям у сфері конституцій-
ного права слід акцентувати увагу на 
вирішенні багатьох актуальних проблем 
становлення і розвитку в Україні кон-
ституціоналізму, серед яких: формуван-
ня сучасної національної конституцій-
но-правової ідеї, здатної консолідувати 
весь Український народ; визначення 
базових положень Конституції України, 
що потребують оновлення (базові кон-
ституційні цінності; форма правління; 
тип виборчої системи; форма територі-
ального устрою; структура парламенту; 
формування судової влади; статус про-
куратури; організація державної вико-
навчої влади на місцях; організація міс-
цевого самоврядування); аналіз проб-
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лематики виборчого законодавства, 
надання пропозицій щодо запроваджен-
ня його кодифікації; розробка дієвих 
механізмів забезпечення реального на-
родовладдя (референдний процес; мир-
ні масові заходи; народна законодавча 
ініціатива; відкликання виборцями по-
садових осіб місцевого самоврядування 
тощо). У галузі дослідження проблема-
тики прав людини і громадянина також 
існує низка проблем, що недостатньо 
опрацьовані, або взагалі не були пред-
метом правових досліджень. Так, істот-
ною прогалиною праволюдинних до-
сліджень є нерозробленість проблеми 
ефективності юридичних гарантій прав 
і свобод людини та громадянина.

Сучасний етап розвитку місцевого 
самоврядування в Україні характеризу-
ється необхідністю широкомасштабної 
муніципальної реформи, оновленням 
правової основи місцевого самовряду-
вання, законодавчим забезпеченням 
оптимізації моделі організації та здій-
снення муніципальної влади. Розвиток 
муніципального права як галузі науко-
вих знань має забезпечувати формуван-
ня доктринальних основ муніципальної 
демократії, науковий прогноз розвитку 
місцевого самоврядування, критичну 
оцінку практики діяльності муніци-
пальних органів. Це ставить перед на-
укою муніципального права завдання 
розробки комплексу теоретико-право-
вих та практико-прикладних проблем. 
Одним із найбільш складних завдань 
у цій сфері є кодифікація законодавства 
з питань організації місцевого самовря-
дування та розробка Муніципального 
кодексу України (Кодексу місцевого са-
моврядування), який має включати роз-
діли щодо місцевого, районного, регіо-

нального самоврядування, статусу де-
путатів місцевих рад, служби в органах 
місцевого, районного, регіонального 
самоврядування.

За 20 років науковці-адміністрати-
вісти, члени відділення зробили ваго-
мий внесок у розробку актуальних проб-
лем адміністративного права і адміні-
стративного процесу. В центрі їх уваги 
залишались проблеми правових засад 
організації та здійснення державного 
управління, державного контролю 
у сфері виконавчої влади, функціону-
вання інституту державної служби, ад-
міністративно-правових засобів захисту 
прав і свобод людини і громадянина, 
різних аспектів застосування адміні-
стративно-примусових заходів та адмі-
ністративного деліктного законодав-
ства, низка інших важливих проблем-
них питань.

Членами відділення, зокрема, були 
опуб ліковані такі роботи з актуальних 
проб лем адміністративного права: 
Н. М. Мироненко. Правовая охрана ин-
теллектуальной собственности. – К., 
1996; В. В. Цвєтков. Державне управ-
ління: основні фактори ефективності. – 
X., 1996; О. М. Бандурка, М. М. Тищен-
ко. Адміністративний процес. – X., 
2001; Виконавча влада і адміністратив-
на реформа. – К., 2002; Державне управ-
ління в умовах адміністративної рефор-
ми в Україні (керівник – член-кореспон-
дент Н. Р. Нижник). – К., 2002; В. В. Цвєт-
ков. Демократія – управління – бюро-
кратія. – К., 2001; Ю. П. Битяк. Держав-
на служба в Україні: організаційно-
правові засади. – X., 2005; Державне 
управління і політика. – К., 2006; 
В. Б. Аве р’янов, Є. Б. Кубко. Права гро-
мадян у сфері виконавчої влади: орга-
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нізаційно-правове забезпечення реалі-
зації та захисту. – К., 2006; Права гро-
мадян у сфері виконавчої влади: адмі-
ністративно-правове забезпечення реа-
лізації та захисту / За заг. ред. В. Б. Аве-
р’янова. – К., 2007; Державне управлін-
ня: європейські стандарти, досвід та 
адміністративне право. – К., 2007; 
С. А. Романюк, Н. Р. Нижник, В. І. Тим-
цуник та ін. Регіональна виконавча вла-
да України: історія і сучасність. – К., 
2007; Нижник Н., Новик В. Перспекти-
ви вдосконалення системи територіаль-
ної організації влади. Адміністративно-
територіальна реформа в Україні: опти-
мальна модель. – К., 2007; Н. Р. Нижник, 
Н. Т. Гончарук та ін. Адміністративна 
реформа в Україні: сучасний стан, про-
блеми та перспективи. – К., 2009; Пра-
вові основи формування та функціону-
вання органів державної влади у кон-
тексті євроінтеграції / Ю. П. Битяк, 
О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. – 
X., 2010; Публічна  адміністрація 
в Україні: становлення та розвиток / за 
заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Ниж-
ник, Н. Т. Гончарук. – Д., 2010; Демо-
кратичні засади державного управління 
та адміністративне право / за заг. ред. 
В. Б. Авер’янова. – К., 2010; Реформу-
вання адміністративно-територіального 
устрою: український та зарубіжний до-
свід / І. О. Кресіна, Є. В. Перегуда, 
А. А. Коваленко та ін. – К., 2011 тощо.

Фахівці відділення в галузі адміні-
стративного права брали активну участь 
у розробці й науковому супроводженні 
адміністративної реформи, виступали 
організаторами проведення багатьох на-
уково-практичних конференцій, при-
свячених проблемам цієї реформи. 
У наукових роботах членів відділення 

з огляду на завдання реформи основний 
акцент був зроблений на постановці 
і розв’язанні проблем, пов’язаних 
з якісним поліпшенням організації та 
діяльності системи органів виконавчої 
влади, їх взаємодії, оптимізації розме-
жування між ними компетенції.

Адміністративісти у своїх роботах 
обґрунтовували пропозиції щодо ство-
рення умов для реалізації органами ви-
конавчої влади своїх повноважень 
у межах Конституції і законів України, 
забезпечення приорітетності законодав-
чої регламентації компетенції, організа-
ції і функціонування виконавчих орга-
нів. Звертається увага на необхідність 
забезпечення публічного контролю 
з боку громадськості за діяльністю ви-
конавчих органів, на шляхи підвищення 
ефективності державного управління, 
посилення відповідальності органів ви-
конавчої влади, їх посадових осіб за 
прийняті ними рішення, дії або безді-
яльність перед громадянами, іншими 
суб’єктами адміністративно-правових 
відносин, права яких було порушено.

Останніми роками фахівці-адміні-
стративісти значну увагу приділяли 
стратегічним напрямам реформування 
державної служби в Україні, врахову-
ючи трансформаційний етап розвитку 
нашої держави і суспільства. Ґрунтовно 
опрацьовано питання концептуальних 
засад державної служби як правового 
інституту, основні шляхи її вдоскона-
лення на сучасному етапі, понятійний 
апарат щодо цієї тематики, зміст інсти-
туту проходження державної служби, 
проблеми правової регламентації по-
ведінки державних службовців.

Значна увага приділяється питанням 
державного контролю у сфері виконав-
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чої влади. При цьому акцентується на 
тактичних і стратегічних завданнях удо-
сконалення змісту та механізму держав-
ного контролю як важливої функції 
управлінської діяльності, наголошуєть-
ся на необхідності оновлення змісту 
принципів контролю у державному 
управлінні.

Серед актуальних проблем адміні-
стративного права, що потребують 
подальшого наукового опрацювання, 
залишаються, зокрема: принципи адмі-
ністративного права; джерела адміні-
стративного права; сучасні методи 
і форми управлінської діяльності; 
участь громадян в управлінні й адміні-
стративно-правовий захист їх прав, сво-
бод і законних інтересів у цій сфері; 
розвиток теорії адміністративно-про-
цесуального права; кодифікація адміні-
стративного законодавства та її вдоско-
налення, у тому числі законодавства про 
адміністративні правопорушення; шля-
хи підвищення ефективності контроль-
ної діяльності органів виконавчої влади; 
реформування місцевих і центральних 
органів державної влади; питання пра-
вового статусу державних службовців.

Недостатньо розробленими залиша-
ються питання адміністративного про-
цесу. Адміністративно-процесуальне 
право, яке в Україні знаходиться в стадії 
становлення, має бути спрямоване на 
забезпечення прав людини і громадяни-
на. Сьогодні є труднощі з визначенням 
предмета та понятійного апарату адмі-
ністративно-процесуального права. 
Сама проблематика адміністративної 
юстиції значною мірою виходить за 
межі адміністративно-правової і знач-
ною мірою стає правозахисною, стосу-
ється забезпечення прав людини і гро-

мадянина. У цілому питання взаємодії 
адміністративного права з суміжними 
галузями права в Україні аналізується 
недостатньо, і цій проблемі необхідно 
приділяти більше уваги.

Зберігають актуальність проблеми 
джерел адміністративного права та його 
кодифікації. Хоча їм і присвячено низку 
наукових праць українських вчених-ад-
міністративістів, але складність проб-
леми вимагає продовження її дослі-
дження. Це пов’язано насамперед з тим, 
що суттєві соціально-економічні і по-
літико-правові перетворення, які здій-
снюються в Україні, зміна місця й ролі 
держави в життєдіяльності суспільства, 
визнання на конституційному рівні прав 
людини як найвищої соціальної ціннос-
ті та як важливого конституційного 
обов’язку держави, ставлять перед віт-
чизняною наукою адміністративного 
права низку нових актуальних проблем, 
які потребують свого адекватного ви-
рішення. Це стосується й питання коди-
фікації норм адміністративного права 
України, яка є однією з форм система-
тизації його норм. Завдання цієї коди-
фікації – розвиток і зміцнення правових 
основ у сфері державного управління 
в Україні. Цей напрямок наукових до-
сліджень в Україні має стати пріоритет-
ним, оскільки ефективність адміністра-
тивно-правового регулювання значною 
мірою залежить від удосконалення ад-
міністративно-правових норм, їх систе-
матизації та кодифікації. Проблеми, 
пов’язані з кодифікацією адміністратив-
ного права України, безумовно, потре-
бують комплексних і фундаментальних 
наукових досліджень.

Унаслідок демократизації суспіль-
ства в межах адміністративних відно-
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син набувають розвитку нові відносини, 
які складаються у процесі надання ор-
ганами виконавчої влади так званих 
«управлінських послуг» громадянам 
і юридичним особам. Тому є необхід-
ність ґрунтовного наукового осмислен-
ня правової природи таких послуг, ви-
роблення загальноприйнятої позиції 
щодо самого поняття «управлінські 
послуги». У світлі адміністративної 
реформи потребує більш глибокого 
осмислення і наукового обґрунтування 
поняття адміністративного договору. 
Актуальність розробки тематики адмі-
ністративних договорів сьогодні в Укра-
їні зумовлюється перетворенням від-
носин власності, скасуванням планово-
го розподілу ресурсів, демократизацією 
взаємовідносин суб’єктів права.

Важливо зосередити зусилля на на-
уковому обґрунтуванні подальшого 
проведення адміністративної реформи, 
визначення чинників, які перешкоджа-
ють втіленню в життя її концептуальних 
засад. Йдеться про вироблення чіткої 
стратегії здійснення заходів адміністра-
тивної реформи та контроль за їх про-
веденням з глибоким аналізом їх мож-
ливих позитивних і негативних наслід-
ків. Актуальною є проблема організації 
та оновлення змісту державного конт-
ролю в системі виконавчої влади. Ре-
формування цього контролю має відпо-
відати ідеології проведення адміністра-
тивної реформи. Зміст такого контролю 
полягає у підвищенні рівня організова-
ності  в  управлінській  діяльності 
і відповідальності посадових осіб, за-
безпеченні системності й цілеспрямова-
ності управлінської діяльності. Усе це 
повинно працювати на забезпечення 
прав людини і громадянина. Відповідно 

координаційне бюро з питань адміні-
стративного і фінансового права повин-
но зосередити свої зусилля на виро-
бленні стратегії наукових досліджень 
означеної тематики на майбутнє.

Інтенсивним є розвиток вітчизняної 
фінансово-правової науки, адже якісні 
перетворення неминуче зачепили сферу 
публічних фінансів, включаючи бю-
джетні відносини, формування подат-
кової системи, що, у свою чергу, зумо-
вило виникнення й розвиток не тільки 
відповідного фінансового законодав-
ства, а й нових напрямів розвитку фі-
нансово-правової науки.

Вагомий внесок у вирішення проб-
лем фінансового права зробили фахів-
ці в цій галузі. Це насамперед праці 
академіків Л. Воронової, М. Кучерявен-
ка. Якісні кроки було зроблено за цей 
період на рівні загальних досліджень 
у галузі фінансового права. Регулярно 
готуються до друку оновлені підручни-
ки з фінансового та податкового права. 
Серед монографічних досліджень, які 
побачили світ останнім часом, заслуго-
вують на увагу такі: Актуальні питання 
науки фінансового права / за ред. М. П. Ку-
черявенка. – Х., 2010; Очерки финансо-
во-правовой науки современности : 
монография / под общ. ред. Л. К. Воро-
новой и Н. И. Химичевой. – Москва – 
Харьков, 2011; Очерки бюджетно-пра-
вовой науки современности : моногра-
фия / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и 
Н. П. Кучерявенко. – Москва – Харьков, 
2012. Завдяки підтримці контактів із 
науковцями Росії та інших країн регу-
лярно проводяться міжнародні наукові 
заходи. Так, 15–16 квітня 2010 р. у міс-
ті Харкові була проведена Міжнародна 
науково-практична конференція «Сис-
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темоутворюючі категорії в фінансовому 
праві: стан та перспективи розвитку» 
в роботі якої взяли участь науковці з 
України, Росії, Казахстану, Білорусії, 
фахівці у галузі фінансового та подат-
кового права. Вагоме практичне зна-
чення мало видання у 2012 р. трьох 
частин науково-практичного коментаря 
до Податкового кодексу України / за ред. 
М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева.

Однією з найбільш принципових 
і водночас дискусійних проблем фінан-
сово-правової теорії на сучасному етапі 
є побудова моделі системи фінансового 
права. Проблема системи фінансово-пра-
вової галузі має не лише науково-теоре-
тичний характер. Її вирішення дозволить 
сформулювати пропозиції стосовно пер-
спективної законотворчої діяльності, 
а також оптимізувати викладання на-
вчальних дисциплін фінансово-право-
вого циклу. Формування сучасної кон-
цепції системи фінансового права є не-
обхідним для перегляду структури під-
ручників з фінансового права та інших 
фінансово-правових дисциплін.

Хоча на сьогодні для галузевих юри-
дичних наук є традиційним виокрем-
лення загальної та спеціальної частин, 
проте, у фінансово-правовій галузі та-
кий підхід варто застосовувати з обе-
режністю. Ідеться про обґрунтування 
в останніх наукових розробках концеп-
ції відсутності у фінансовому праві за-
гальної частини, спільної для всіх фі-
нансово-правових підгалузей та інсти-
тутів, оскільки в цій галузі фактично 
відсутні групи взаємопов’язаних інсти-
тутів, які регулюють всю сукупність 
відносин у сфері публічних фінансів.

Останніми роками стрімко розвива-
ються відносини публічного страхуван-

ня, які фактично знаходяться на межі 
приватного та публічного регулювання. 
Незважаючи на те, що за своєю приро-
дою відповідні платежі є внесками для 
забезпечення страхових виплат, порядок 
їх сплати та форма відповідних страхо-
вих договорів встановлюються імпера-
тивно, що дозволяє ставити питання про 
належність інституту публічного страху-
вання до галузі фінансового права.

У науці фінансового права також об-
ґрунтовуються критерії розмежування 
предмета фінансово-правового та бан-
ківського регулювання, виходячи з від-
сутності підстав включення банківсько-
го права до системи фінансового права 
лише на підставі імперативного методу 
регулювання банківських відносин. За-
сновуючись на цьому, можна говорити, 
що до предмета фінансового права мо-
жуть бути включені лише ті відносини, 
які опосередковують рух публічних гро-
шових коштів.

Значно більш помітним останніми 
роками став вплив фінансово-правової 
науки на законотворчу діяльність. Ста-
ном на 2010 р. Україна була майже єди-
ною країною серед держав колишнього 
Радянського Союзу, яка не мала Подат-
кового кодексу. Важливість кодифікації 
податкового законодавства складно пе-
реоцінити. Єдиний кодифікований акт, 
яким регулюються всі аспекти справ-
ляння податків і зборів, забезпечує ста-
ле надходження переважної частини 
доходів державного і місцевих бюдже-
тів. Без чіткого й ефективного право-
вого регулювання відносин оподатку-
вання державі складно виконувати по-
кладені на неї Конституцією функції. 
Наприкінці 2010 р. було нарешті при-
йнято Податковий кодекс України, роз-
робка якого стала можливою значною 
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мірою завдяки зусиллям науковців На-
ціональної академії правових наук 
України. Прийняття відповідного нор-
мативно-правового акта ознаменувало 
якісно новий етап розвитку податкового 
законодавства.

Не менш важливими є зміни у бю-
джетному законодавстві, адже якщо ін-
ститут податкового права регулює від-
носини щодо руху публічних грошових 
фондів «знизу до гори» – від платників до 
держави, то бюджетне право покликане 
врегулювати процеси розподілу та по-
дальшого використання цих фондів. Саме 
тому зміни у податковому законодавстві 
неминуче призвели до внесення коректив 
до Бюджетного кодексу України. Врахо-
вуючи масштабність трансформацій 
у сфері правового регулювання оподатку-
вання, було прийнято нову редакцію Бю-
джетного кодексу України, що враховує 
основні тенденції правового регулювання 
відносин оподаткування, що закладені 
в Податковому кодексі України.

Важливим кроком, який було запро-
ваджено у правовому регулюванні фі-
нансової діяльності, стало введення за-
мість чотирьох загальнодержавних со-
ціальних зборів єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування. Тепер можна говорити 
про виокремлення та законодавче за-
кріплення інституту публічного страху-
вання, яке раніше розглядалось, скорі-
ше, як теоретична конструкція. Норма-
тивне закріплення теоретичних фінан-
сово-правових конструкцій свідчить 
про високу пріоритетність наукових 
розробок у сфері публічних фінансів, 
що здійснюються Академією.

В умовах подальшої інформатизації 
суспільства необхідною є активна ді-

яльність координаційного бюро з інфор-
маційного права та інформаційної без-
пеки щодо аналізу найбільш перспек-
тивних напрямів наукових досліджень 
у відповідній галузі, зокрема: участь 
у розробках, орієнтованих на виконання 
завдань Національної програми ін-
форматизації, Національної програми 
правової освіти населення та Загально-
державної програми адаптації законо-
давства України до законодавства Євро-
пейського Союзу; Указу Президента 
України «Про Єдину комп’ютерну ін-
формаційну систему правоохоронних 
органів з питань боротьби зі злочинніс-
тю», Закону України «Про основні за-
сади розвитку інформаційного суспіль-
ства в Україні на 2007–2015 роки» від 
09.01.2007 р. № 537-V; розроблення 
проблем системної інформатизації за-
конотворчої, правозастосовної, вибор-
чої, правоохоронної, судової та право-
освітньої діяльності тощо.

В умовах становлення України як не-
залежної, суверенної держави значно під-
вищується роль міжнародного права як 
галузі, і науки у відстоюванні національ-
них інтересів нашої держави, утверджен-
ні України як повноправного суб’єкта 
міжнародних відносин. Розвиток зв’язків 
України з країнами СНД, іншими між-
державними утвореннями ставить перед 
фахівцями з міжнародного права низку 
актуальних питань. Проблеми глобаліза-
ції у світі, міграційні процеси, питання 
міждержавних кордонів потребують роз-
ширення діапазону наукових досліджень 
у цій галузі науки і права.

Проблемами міжнародного права за-
ймаються науковці відділення: члени-
кореспонденти М. Буроменський, С. Го-
ловатий і В. Денисов. У своїх працях 
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вони досліджували питання імплемен-
тації норм міжнародного права у вну-
трішнє законодавство України, виконан-
ня зобов’язань України щодо положень 
Європейської конвенції про захист прав 
і основних свобод людини, міжнародної 
правосуб’єктності фізичної особи (інди-
віда), міжнародно-правового захисту на-
ціональних меншин, реституції культур-
них цінностей з огляду на національні 
інтереси України. Відповідно досліджу-
валися право народу України на повер-
нення культурних цінностей та міжна-
родно-правовий механізм їх повернення.

У контексті процесів глобалізації про-
довжує зростати значення порівняльно-
правових досліджень. Порівняльне пра-
вознавство на сучасному етапі дозволяє 
адекватно відобразити діалектичні зміни 
суспільного і наукового життя, що від-
буваються у світі. Для України інструмен-
тальна роль порівняльно-правових до-
сліджень найбільш актуальною є в роз-
різі процесів інтеграції вітчизняної право-
вої системи до європейського правового 
простору. Як наслідок, основними напря-
мами відповідних досліджень у вітчизня-
ній юридичній науці виступають питання 
становлення та функціонування правових 
систем у світі, формування правового 
простору в ЄС, аналізу права держав – 
учасниць СНД, адаптації законодавства 
України до міжнародного права, та власне 
порівняльне галузеве право (трудове, ци-
вільне, конституційне, кримінальне 
тощо). Слід зазначити, що попри очевид-
ну актуальність, в Україні сьогодні від-
чувається брак широкомасштабних комп-
лексних порівняльних досліджень.

У тісному зв’язку із загальними по-
рівняльно-правовими дослідженнями 
перебувають питання європейського 
права. Увага до проблем міжнародного 
права на сучасному етапі розвитку віт-
чизняної науки зумовлена розвитком та 
зміцненням незалежної Української 
держави, її приєднанням до європей-
ських і світових інтеграційних проце-
сів, а отже, і формуванням національної 
правової системи, яка б відповідала су-
часним тенденціям правового розвитку 
та міжнародним стандартам. Адаптація 
національного законодавства до законо-
давства Європейського Союзу, подаль-
ша інтеграція України у світовий пра-
вовий простір вимагають ґрунтовного 
аналізу особливостей правової приро-
ди міждержавних європейських утво-
рень, особливостей формування сучас-
ного права у європейських країнах. Бе-
ручи до уваги реалізацію євроінтеграцій-
них прагнень України та реформи, що 
були запроваджені в ЄС у зв’язку з на-
буттям чинності Лісабонською угодою 
(01.12.2009 р.), у галузі міжнародного 
права та порівняльного правознавства до-
цільним вбачається проведення подаль-
ших наукових досліджень за такими на-
прямами, як реформування інституційних 
механізмів ЄС, розвиток правосуб’єкт-
ності ЄС, правове регулювання спільної 
безпекової та зовнішньої політики, вплив 
права ЄС на розвиток конституційного 
права та інших галузей права держав-чле-
нів ЄС, держав-кандидатів на вступ до 
ЄС, держав, що мають статус сусіда ЄС, 
правовий супровід реалізації програми 
Східного партнерства тощо.

Матеріал підготував: Ю. Битяк, ака-
демік-секретар відділення державно-право-
вих наук і міжнародного права НАПрН 
України, доктор юридичних наук, профе-
сор, академік НАПрН України
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Відділення цивільно-правових наук 
НАПрН України об’єднує 6 дійсних 
членів Академії (академіків) та 18 чле-
нів-кореспондентів НАПрН України. 
У відділенні сформовано 5 координа-
ційних бюро: цивільного права, цивіль-
ного процесу, сімейного права, трудо-
вого права, міжнародного приватного 
права; дві лабораторії: лабораторія 
з проблем корпоративного права (м. Іва-
но-Франківськ), лабораторія з проблем 
адаптації цивільного законодавства 
України до стандартів Європейського 
Союзу (м. Хмельницький). Відділення 
активно співпрацює з НДІ приватного 
права і підприємництва НАПрН Украї-
ни та НДІ інтелектуальної власності 
НАПрН України.

Робота відділення спрямовується на 
консолідацію зусиль цивілістів України 
з метою подальшого розвитку і поглиб-
лення методології приватного права, 
вдосконалення цивільного, цивільно-
процесуального, сімейного і трудового 
законодавства України та практики його 
застосування.

У 2011 р. члени відділення ініціюва-
ли створення і виступили засновниками 
Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація цивілістів України». Відді-
лення разом з асоціацією проводить 
низку наукових заходів. Зокрема, у квіт-
ні 2012 р. у м. Одеса була проведена 

ІІ Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Приватноправове регулюван-
ня суспільних відносин: традиції, су-
часність, перспективи», в якій взяли 
участь (очну чи заочну) практично всі 
члени відділення, а також запрошені 
представники більш ніж 20 наукових 
установ із різних міст Російської Феде-
рації, у квітні 2013 р. у м. Києві був про-
ведений ІІІ Міжнародний цивілістич-
ний форум, головним організатором 
якого виступили відділення цивільно-
правових наук НАПрН України та Асо-
ціація цивілістів України, в якому взяли 
участь фахівці приватного права з різ-
них регіонів України, а також цивілісти 
Російської Федерації, Казахстану, Азер-
байджану, Киргизії.

Відділення систематично проводить 
наукові заходи. Так, у лютому 2013 р. на 
базі КРЦ НАПрН України відділення 
організувало науково-практичний круг-
лий стіл «Джерела цивільного права: по-
няття, система, співвідношення з джере-
лами права інших галузей права».

Відділення, виконуючи консоліду-
ючу роль при здійсненні наукових за-
ходів, виступає співорганізатором циві-
лістичних читань: Масловські читання 
(разом з Національним університетом 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого» м. Харків); Матві-
ївські цивілістичні читання; Цивіліс-

Інформація про роботу відділення цивільно-
правових наук Національної академії правових 

наук України
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тичні читання пам’яті проф. О. А. Пі-
допригори (разом із Київським націо-
нальним університетом імені Тараса 
Шевченка) та інших заходів.

Традиційними для відділення стали 
обговорення наукових доповідей за ре-
зультатами виконаних докторських до-
сліджень.

У грудні 2012 р. були заслухані до-
повіді й у цілому підтримані результати 
по докторських дисертаціях С. Гринько 
(НДІ приватного права і підприємни-
цтва), А. Гриняка (НДІ приватного пра-
ва і підприємництва), І. Венедиктової 
(КНУ імені Тараса Шевченка).

Відділення започаткувало практику 
видання ювілейних збірників. Так, 
у жовтні 2012 р. був виданий двотомник 
з нагоди ювілею академіка Я. М. Шев-

ченко (том І – Вибрані твори, том ІІ – 
Збірник наукових статей).

Відділення бере активну участь 
у підготовці матеріалів до «Щорічника 
українського права». У 2012 р. подано 
10 статей.

Науковці відділення активно працю-
ють над підготовкою ІІІ тому академічно-
го видання «Правова доктрина України».

Силами науковців відділення здій-
снюється підготовка до видання нового 
юридичного журналу «Приватне право» 
(додаток до журналу «Право України»).

У 2012 р. був підготовлений номер 
журналу «Право України» з актуальною 
темою «Цивільно-правовий договір та 
його функції у регулюванні суспільних 
відносин». У підготовці цього номера взя-
ли участь практично всі члени відділення.

Матеріал підготувала:
Н. Кузнєцова, академік-секретар відді-

лення цивільно-правових наук НАПрН 
України, доктор юридичних наук, профе-
сор, академік НАПрН України
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Відділення екологічного, господар-
ського та аграрного права (до 2002 р. – 
відділення аграрного, земельного та 
екологічного права, яке того ж року 
розширилось шляхом переведення до 
його складу науковців господарського 
права з інших відділень Академії право-
вих наук України) впродовж двадцяти 
років є одним із провідних наукових 
підрозділів Академії. Зараз у складі від-
ділення працює 7 академіків (Ю. Шем-
шученко, В. Андрейцев, А. Гетьман, 
В. Мамутов, Н. Малишева, В. Семчик, 
В. Щербина), 11 членів-кореспондентів 
(Г. Балюк, А. Бобкова, О. Вінник, Г. Зна-
менський, В. Костицький, О. Коцюба, 
В. Нагребельний, В. Носік, О. Подцер-
ковний, А. Статівка, М. Шульга).

За час існування відділення його 
членами були такі відомі вчені-право-
знавці, які пішли з життя: В. Янчук, 
О. Погрібний, І. Побірченко, В. Шелес-
тов, В. Попов.

Науково-дослідна, науково-педаго-
гічна та науково-організаційна робота 
членів відділення спочатку здійснюва-
лась за трьома напрямами – проблеми 
екологічного, аграрного і земельного 
права, а з 2002 р. члени відділення ак-
тивно працюють також над проблемами 
господарського права.

Однією з провідних є еколого-право-
ва проблематика. Членами відділення 

(академіки Ю. Шемшученко, В. Ан-
дрейцев, Н. Малишева, А. Гетьман, чле-
ни-кореспонденти Г. Балюк, В. Кос-
тицький) було підготовлено і опубліко-
вано низку монографічних праць та 
підручників з екологічного, космічного 
та ядерного права, видано двотомник 
«Екологічне законодавство України», 
надруковано сотні наукових статей, про-
ведено понад 20 наукових і науково-
практичних конференцій та «круглих 
столів», підготовлено ґрунтовні реко-
мендації щодо вдосконалення вітчизня-
ного екологічного законодавства.

Однією з найважливіших проблем, 
яка була і залишається у полі зору нау-
ковців відділення, є проблема ефектив-
ності екологічного законодавства. Вона 
має два взаємопов’язані аспекти: пер-
ший – якість екологічного законодав-
ства; другий – його практична реалізація.

Щодо першого аспекту необхідно 
відзначити, що на цей час Україна має 
одну з найкращих систем екологічного 
законодавства в Європі, яка побудована 
на обґрунтованих юридичною наукою 
засадах як комплексна галузь у вигляді 
піраміди. На її вершині знаходиться 
Конституція України, яка зафіксувала 
загальні принципи охорони довкілля 
в Україні. Далі йде Закон України «Про 
охорону навколишнього природного се-
редовища» як стрижневий акт екологіч-

Здобутки та перспективи наукової діяльності 
відділення екологічного, господарського 

та аграрного права
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ного законодавства. Від нього відгалу-
жуються галузеві закони і кодекси: за-
кони України «Про охорону атмосфер-
ного повітря», «Про тваринний світ», 
«Про рослинний світ», «Про природно-
заповідний фонд», Земельний, Лісовий, 
Водний кодекси України, а також Ко-
декс України про надра. Ці закони і ко-
декси, які останнім часом зазнали знач-
них змін, є стрижневими для підгалузе-
вої комплексної галузі екологічного 
законодавства України. Норми цих за-
конів і кодексів конкретизуються і роз-
виваються в інших численних норма-
тивно-правових актах – указах Прези-
дента України, постановах Кабінету 
Міністрів України, наказах та інструк-
ціях міністерств і відомств тощо.

Системний підхід до побудови еко-
логічного законодавства, проте, не свід-
чить про його реальну високу ефектив-
ність. Тут багато що залежить від прак-
тики його реалізації. Залишаються не-
вирішеними й питання подальшого 
поліпшення якості екологічного законо-
давства. В умовах глобалізації виника-
ють нові екологічні відносини, які по-
требують внесення змін і доповнень до 
системи екологічного законодавства 
України, його гармонізації з міжнарод-
ним і європейським правом, актуалізу-
ються проблеми природоресурсного, 
ядерного, космічного права.

До найбільш актуальних сучасних 
еколого-правових проблем належать: 
проблема предмета екологічного права 
і еколого-правової термінології, його 
розмежування із окремими суміжними 
галузями. Таким загальним предметом 
є явище, яке у нашому законодавстві 
позначається різними термінами – 
«природа», «довкілля», «екологія», «на-

вколишнє природне середовище», «на-
вколишнє середовище» тощо.

Така термінологічна невпорядкова-
ність не на користь справі. Після Сток-
гольмської 1972 р. конференції ООН з на-
вколишнього середовища (environment) 
стала офіційною концепцією ООН. Вона 
сприйнята іншими міжнародними орга-
нізаціями і багатьма країнами. Розви-
вається міжнародне право навколиш-
нього середовища (environmental law). 
Визнання принципу верховенства між-
народного права зобов’язує впорядку-
вати вітчизняну юридичну терміноло-
гію у сфері екологічних відносин. За 
висхідну для нашого законодавства слід 
взяти концепцію охорони навколишньо-
го середовища (довкілля).

Друга проблема стосується права 
власності на природні ресурси. Це право 
по-різному регулюється в Конституції 
України і чинному екологічному законо-
давстві. Зокрема, у ст. 13 Конституції 
України говориться, що «земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші при-
родні ресурси, які знаходяться в межах 
території України... є об’єктами права 
власності Українського народу». Кон-
струкція «право власності народу» на 
природні ресурси була запозичена з Кон-
ституції України 1978 р. Зараз вона зі-
ткнулася з новими вимогами до викорис-
тання природних ресурсів, обумовленими 
переходом країни до ринкової економіки.

Саме через це у новому Земельному 
кодексі України зафіксовано право при-
ватної, комунальної і державної влас-
ності на землю. Є нюанси у регулюван-
ні права власності й на інші природні 
ресурси.

Природа єдина, і до всіх її об’єктів 
мають застосовуватися загальні прин-
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ципи щодо їх охорони і використання. 
Очевидно, що гармонізація норм Кон-
ституції України з екологічним правом 
щодо власності на природні ресурси 
буде предметом розгляду в процесі 
оновлення Конституції.

Існує проблема і щодо конституцій-
ного положення про право власності 
Українського народу на атмосферне по-
вітря. Як нематеріальний субстрат, що 
знаходиться у стані перманентного тур-
булентного руху, воно не може бути 
відо кремлене від повітряного середови-
ща, а отже, й привласнене фізичною чи 
юридичною особою.

Актуальною залишається проблема, 
яка стосується розробки і прийняття 
Екологічного кодексу України. Це зу-
мовлено тим, що Закон України «Про 
охорону навколишнього природного 
середовища» вже безнадійно застарів 
і не відповідає сучасним потребам. 
Його, звичайно, можна реанімувати 
шляхом внесення відповідних змін і до-
повнень, але це не більше, ніж паліатив. 
Радикальне ж вирішення цього питання 
полягає у прийнятті концептуально но-
вого за формою і змістом акта екологіч-
ного законодавства, а саме – Екологіч-
ного кодексу України, над проектом 
якого плідно працювали члени відді-
лення – фахівці екологічного права. 
Змістовну структуру проекту кодексу 
складає преамбула і такі розділи: За-
гальна частина; Еколого-правовий ста-
тус людини і громадянина; Організацій-
на система державного регулювання 
і управління в галузі охорони довкілля; 
Функції управління в галузі охорони 
довкілля; Заходи щодо забезпечення 
екологічної безпеки; Економічне регу-
лювання охорони довкілля; Екологічне 

зонування територій; Національна еко-
логічна мережа; Охорона рідкісних і та-
ких, що перебувають під загрозою зник-
нення, видів тварин, рослин; Юридична 
відповідальність за порушення законо-
давства в галузі охорони довкілля та 
інші заходи реагування на порушення 
законодавства в галузі охорони довкіл-
ля. Саме Екологічний кодекс України 
повинен стати головним нормативно-
правовим актом, спрямованим на забез-
печення екологічної безпеки у державі.

Одним із найважливіших напрямів 
розвитку екологічного права є гармоні-
зація національного екологічного за-
конодавства з відповідним міжнарод-
ним і європейським правом. Вона ви-
пливає із принципів глобалізації та ін-
теграції різних правових систем для 
вирішення загальних питань. Йдеться 
про узгодження вимог національного 
екологічного законодавства із відповід-
ними вимогами міжнародного і євро-
пейського права.

При цьому слід підкреслити, що гар-
монізація не є тотожною адаптації. 
Остання означає приведення національ-
ного законодавства у точну відповід-
ність до права Європейського Союзу. 
Гармонізація є більш гнучким поняттям 
і передбачає взаємний вплив національ-
ного і міжнародного права. У разі рати-
фікації Верховною Радою України між-
народного договору він стає частиною 
законодавства України.

У свою чергу, міжнародне право зба-
гачується за рахунок прогресивних но-
вел у національному законодавстві. Од-
нією з таких новел, наприклад, є норма 
ст. 50 Конституції України, якою зафік-
соване право громадян України на без-
печне для життя і здоров’я довкілля.
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Це право було теоретично обґрунто-
вано в 70–80-х роках XX ст. російськи-
ми і українськими правознавцями. Воно 
зараз висвітлене не тільки в нашій Кон-
ституції, а й у конституціях Росії, Бєла-
русі, Казахстану та інших пострадян-
ських країн. Конституції Західної Євро-
пи не містять відповідних норм. Право 
людини на безпечне навколишнє сере-
довище не зафіксоване у Загальній де-
кларації прав людини і Європейській 
конвенції про захист прав і основних 
свобод людини, а також в інших між-
народно-правових актах. Як бачимо, 
наше законодавство пішло вперед у да-
ному питанні стосовно міжнародного 
і європейського права. Отже, настав час 
гармонізувати  останні з нормами 
і принципами національного законодав-
ства шляхом прийняття Міжнародної 
конвенції про право людини на безпеч-
не для життя і здоров’я довкілля.

Ще одна важлива проблема пов’язана 
з пошуком шляхів поліпшення практич-
ної реалізації екологічного законодав-
ства. Вона має вирішуватися засобами 
екологічного, технологічного, організа-
ційного, контрольного та іншого харак-
теру. Особливе значення серед них ма-
ють економічні методи. Слід нарешті 
зрозуміти, що без належного фінансу-
вання екологічної діяльності марно роз-
раховувати на позитивні результати.

Існує також гостра потреба у більш 
широкому використанні такого запо-
біжного засобу, як екологічна експерти-
за проектів будівництва. Правові засади 
її проведення в основному створено. 
Однак цей засіб застосовується незадо-
вільно. Висновки експертних установ 
часто ігноруються, а винні в цьому не 
несуть жодної відповідальності.

Поза увагою фахівців у галузі еколо-
гічного права не повинні залишатися 
проблеми, пов’язані з невідворотністю 
застосування юридичних санкцій за 
екологічні правопорушення. Парадок-
сальність ситуації полягає в тому, що 
при зростанні кількості таких право-
порушень не спостерігається активіза-
ція боротьби з ними. Зараз як ніколи 
існує високий рівень латентної злочин-
ності. Не спрацьовує принцип невід-
воротності покарання за вчинені еконо-
мічні правопорушення. Настав час по-
силити юридичні санкції за злочини 
у цій сфері. Йдеться насамперед про 
санкції матеріального характеру щодо 
юридичних осіб, які забруднюють до-
вкілля. Принцип «забруднювач пла-
тить» має пронизувати екологічну ді-
яльність і тих, хто забруднює довкілля, 
і тих, хто контролює цей процес.

Застосування матеріальної відпові-
дальності юридичних осіб за забруд-
нення довкілля слід довести до авто-
матизму на основі комп’ютерних сис-
тем контролю. Такі системи діють 
у США та багатьох європейських краї-
нах. Це примусило б керівників забруд-
нюючих виробництв предметніше за-
йматися екологією.

Перші кроки становлення і розвитку 
галузі аграрного законодавства і науки 
аграрного права збіглися з перебудов-
ними процесами, які розпочалися 
в Україні з дня прийняття 16 липня 
1990 р. Верховною Радою УРСР Декла-
рації про державний суверенітет України, 
якою було проголошено, що Україна 
самостійна у вирішенні будь-яких пи-
тань свого державного життя, самостій-
но визначає свій економічний статус 
і закріплює його в законах, забезпечує 
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захист усіх форм власності. Актом про-
голошення Верховною Радою УРСР не-
залежності України від 24 серпня 1991 р. 
та його схваленням всенародним ре-
ферендумом, який відбувся 1 грудня 
1991 р., було встановлено, що Україна 
самостійно вирішує внутрішні і зовніш-
ні питання політичного і соціального 
життя народу України, розвитку її еко-
номіки, рівноправного розвитку різних 
форм власності і господарювання. З дня 
проголошення незалежності на терито-
рії України мають чинність виключно 
Конституція України та її закони. 
В Україні почала створюватись власна 
правова система. В законодавчій діяль-
ності Верховної Ради України значне 
місце було відведено розробці і при-
йняттю законів, якими регулюються 
суспільні відносини в агропромислово-
му комплексі України. Було відроджено 
право приватної власності на майно 
і землю. На основі нових принципів 
економічних відносин з метою їх врегу-
лювання і забезпечення аграрної рефор-
ми було прийнято низку законів, інших 
нормативних актів, зокрема: Земельний 
кодекс України в новій редакції від 13 бе-
резня 1992 р., закони «Про селянське 
(фермерське) господарство» (1991 р.), 
«Про колективне сільськогосподарське 
підприємство»  (1992 р.), «Про спожив-
чу кооперацію» (1992 р.), «Про зерно 
і ринок зерна» (2008 р.) та ін., у підго-
товці яких активну участь брали члени 
відділення.

Із прийняттям перелічених законів 
у юридичній науці виникла проблема їх 
узагальнення і наукової оцінки. За ре-
зультатами узагальнення були прийняті 
пропозиції членів відділення В. Семчи-
ка, Ю. Шемшученка, В. Янчука, О. По-

грібного, В. Шелестова про формування 
галузі аграрного права і науки аграрно-
го права. В Інституті держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України 
з 1990 р. почав функціонувати відділ 
правових проблем екологічного, аграр-
ного і земельного права.

У середині 90-х років у провідних 
юридичних вузах України (Національна 
юридична академія України імені Яро-
слава Мудрого, юридичний факультет 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Одеська націо-
нальна юридична академія, Київський 
університет права, юридичний факуль-
тет Львівського державного універси-
тету імені Івана Франка) були створені 
кафедри аграрного права, започатковано 
викладання аграрного права як навчаль-
ної дисципліни.

У 1997 р. було встановлено спеціаль-
ність «аграрне право» (12.00.06) замість 
«сільськогосподарського права», що іс-
нувало до цього.

За участю членів відділення – акаде-
міків В. Андрейцева, В. Семчика, члена-
кореспондента О. Погрібного у 1996 р. 
було підготовлено і видано підручник 
«Аграрне право України» за редакцією 
академіка В. Янчука, а в 1999 р. – його 
друге видання.

Із часу заснування відділення нау-
ковцями у галузі аграрного права до-
сліджувались основні проблеми і на-
прями наукових пошуків у питаннях 
організаційно-правового забезпечення 
перебудовних процесів в агропромис-
ловому комплексі України. За матеріа-
лами аналізу чинного законодавства та 
практики його застосування, аграрної 
економічної і юридичної літератури 
були сформульовані завдання аграрно-
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правової науки щодо правового забез-
печення розвитку агропромислового 
комплексу України, зокрема:

 − ефективне, послідовне і безпере-
шкодне проведення аграрної і земельної 
реформ, приватизації землі і державно-
го майна підприємств АПК;

 − створення умов для свободи під-
приємництва в АПК, рівноправного 
розвитку фермерських господарств – 
основної форми сільськогосподарського 
виробництва, сільськогосподарських 
виробничих кооперативів, господар-
ських товариств, інших форм приватно-
го господарювання;

 − пріоритетність державної інвести-
ційної політики, спрямованої на першо-
чергове формування матеріально-тех-
нічної бази для сільськогосподарських 
товаровиробників;

 − створення аграрного і земельного 
ринків біржової торгівлі, іпотеки і умов 
для еквівалентного товарообміну між 
промисловістю і сільським господар-
ством на основі паритетного ціноутво-
рення на їх продукцію, рівноправного 
розподілу доходів між виробниками 
сільськогосподарської продукції і по-
середниками;

 − державна підтримка сільськогос-
подарських товаровиробників за допо-
могою таких важелів, як кредитування, 
квотування, ліцензування, дотації, стра-
хування і широка рівноправна свобода 
підприємництва;

 − захист права власності та еконо-
мічних інтересів вітчизняних сільсько-
господарських товаровиробників у вну-
трішніх і зовнішніх відносинах та ін.

Деякі з цих питань досліджувались 
у відділі правових проблем екологічно-
го, аграрного і земельного права Інсти-

туту держави і права імені В. М. Ко-
рецького НАН України, очолюваному 
академіком НАН і НАПрН України 
Ю. Шемшученком та творчою групою 
наукових дослідників під керівництвом 
академіка НАПрН і члена-кореспонден-
та НАН України В. Семчика. У розроб-
ці окремих наукових питань брали 
участь також члени відділення В. Ян-
чук, О. Погрібний, В. Нагребельний, 
О. Коцюба, А. Статівка.

На підставі наукових досліджень 
зроб лені відповідні наукові висновки 
і положення. В Україні існує достатня 
законодавча база для здійснення аграрної 
реформи. Конституцією і законами Укра-
їни встановлено право приватної, кому-
нальної і державної власності. Усі форми 
власності визнані рівноправними і рів-
ною мірою захищаються державою. Кон-
ституцією України не заборонено засто-
сування в Україні права колективної 
власності юридичних осіб, яке особливо 
поширене в сільському господарстві. 
Право колективної власності слід роз-
глядати як різновид права приватної 
власності юридичних осіб, створених 
групою громадян на засадах членства. 
Законами передбачені порядок, правила 
та умови роздержавлення аграрної еко-
номіки і приватизації землі і державної 
власності для створення і діяльності се-
лянських (фермерських) господарств, 
колективних сільськогосподарських під-
приємств, сільськогосподарських коопе-
ративів, господарських товариств, інших 
форм господарювання.

Проте практика свідчить про те, що 
процес роздержавлення і приватизації 
проходив повільно, непослідовно, мала 
місце кампанійщина щодо державної 
і моральної підтримки то одних, то ін-



НАУКОВЕ ЖИТТЯ

229Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

ших форм приватного господарювання. 
Узагальнюючими причинами уповіль-
нення цього процесу були: відсутність 
державної підтримки розвитку селян-
ських (фермерських) господарств, галь-
мування їх створення з боку керівників 
колективних сільськогосподарських 
підприємств і органів місцевого само-
врядування; хибність державної політи-
ки, яка була спрямована на те, щоб за 
рахунок сільського господарства під-
няти економіку країни і подолати еко-
номічну кризу; відсутність державної 
підтримки виробника сільськогосподар-
ської продукції у відносинах із посеред-
никами та в зовнішньоекономічних сто-
сунках; відсутність правових заходів 
для забезпечення паритету цін на сіль-
ськогосподарську і промислову продук-
цію та енергоносії; порушення законо-
давства і прав членів колективного сіль-
ськогосподарського  підприємства 
в процесі його ліквідації чи реорганіза-
ції в інші форми господарювання при-
ватного типу; відсутність державної 
підтримки розвитку сільськогосподар-
ської виробничої кооперації.

За матеріалами наукового узагаль-
нення чинного законодавства та прак-
тики його застосування були підготов-
лені наукові доповіді і наукові записки, 
які надсилалися до Кабінету Міністрів 
України, Президії НАН України, Мініс-
терства аграрної політики України, 
Держкомзему України, Укоопспілки 
з обґрунтуванням рекомендацій щодо 
вдосконалення аграрного законодав-
ства, зокрема законів «Про селянське 
(фермерське) господарство», «Про ко-
лективне сільськогосподарське підпри-
ємство», «Про споживчу кооперацію», 
«Про пріоритетність соціального роз-

витку села та агропромислового комп-
лексу в народному господарстві» та ін.

Членами відділення за двадцятиріч-
ний період було опубліковано з питань 
аграрного права низку монографій, під-
ручників, навчальних посібників, на-
друковано понад 500 наукових статей, 
проведено 28 міжнародних і національ-
них наукових і науково-практичних кон-
ференцій, «круглих столів» та інших 
наукових заходів.

Члени відділення значну увагу при-
діляли проблемам ефективності аграр-
ного законодавства і правовим механіз-
мам їх реалізації. Ефективність аграр-
ного законодавства у їхніх працях 
визначена як співвідношення між со-
ціальною метою і завданнями аграрно-
го законодавства України та фактични-
ми результатами їх реалізації, встано-
вити таку ефективність, обчислити її 
можна із застосуванням комп’ютерної 
техніки, загальноюридичних, економіч-
них і статистичних методів за тривалий 
(не менше 10–15 років) період, важливе 
значення як у загальнотеоретичному 
плані, так і для визначення ефективнос-
ті аграрного законодавства має метод 
функціонально-правового аналізу. Ви-
користання цього методу дає змогу до-
слідникові орієнтуватись у величезній 
кількості законодавчих актів (кількість 
яких із року в рік зростає), матеріалах 
узагальнення практики їх реалізації, ви-
явити правові норми, що не спрацьову-
ють або спрацьовують недостатньо, 
створює сприятливі умови для розробки 
науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо вдосконалення законодавства 
і механізму його застосування.

Кожен із перелічених вище законів 
про АПК спрямований на здійснення 
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аграрної реформи, сприяння підпри-
ємництву і переходу до ринкової еконо-
міки, підтримку і захист різних форм 
власності (приватної, комунальної 
і державної), створення рівноправних 
умов для різних форм господарювання 
у сільському господарстві, застосування 
ринкових механізмів в економічних від-
носинах. Ефективність аграрного за-
конодавства вимірюється результатами 
економічних і соціальних перетворень 
на селі інноваціями та інвестиціями, 
темпами підвищення життєвого рівня 
сільського населення, для забезпечення 
одержання яких вони приймались. 
Практика сільськогосподарського ви-
робництва свідчить, що до цього часу 
забезпечити ефективність аграрного за-
конодавства не вдалося.

Складовими елементами ефектив-
ності аграрних заходів є: їх відповід-
ність Конституції України; державна 
підтримка сільського господарства і віт-
чизняного виробника сільськогоспо-
дарської продукції; стабільність закла-
дених у законах правових норм, своє-
часне реагування на неефективні зако-
ни; відсутність дублювання і прогалин 
у законі; поінформованість громадян 
про закони, про їх права та обов’язки; 
ефективність державного управління 
сільським господарством і агропромис-
ловим комплексом у цілому; дійовий 
механізм реалізації законів; невідворот-
на відповідальність посадових осіб, 
державних службовців усіх рівнів і ран-
гів за неналежне виконання законів, за 
їх порушення.

У галузі земельного права наукови-
ми дослідженнями займались члени від-
ділення Ю. Шемшученко, В. Андрей-
цев, В. Семчик, А. Гетьман, О. Коцюба, 

Н. Малишева, О. Погрібний, В. Попов, 
М. Шульга. За їх участю розроблялись 
питання теорії земельного права Укра-
їни та його співвідношення з конститу-
ційним, екологічним та іншими галузя-
ми права, наукові теми з питань прове-
дення земельної реформи в Україні, 
права власності на землю, приватизації 
землі, механізму реалізації права влас-
ності на землю і землекористування, 
правового режиму земель сільськогос-
подарського призначення, житлової та 
громадської забудови, природно-запо-
відного фонду та іншого природоохо-
ронного призначення, оздоровчого, ре-
креаційного та історико-культурного 
призначення, лісового і водного фонду, 
земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення.

Переведення у 2002 р. до складу 
відділення науковців господарського 
права значно активізувало досліджен-
ня господарсько-правового характеру. 
Основними результатами цих дослі-
джень можна вважати активну участь 
членів відділення (В. Мамутов, І. По-
бірченко, В. Щербина, Г. Знамен-
ський, А. Бобкова, М. Вінник, О. Под-
церковний) у розробці теорії госпо-
дарського права, у підготовці актів 
господарського законодавства, зокре-
ма Господарського кодексу України, 
у вивченні та узагальненні практики 
їх реалізації, підготовці науково-об-
ґрунтованих пропозицій щодо вдоско-
налення і розвитку господарського та 
господарсько-процесуального законо-
давства України.

На найближчу перспективу відділен-
ня має на меті основну увагу зосереди-
ти на: розробці проблем розвитку, реа-



НАУКОВЕ ЖИТТЯ

231Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

лізації та підвищення ефективності 
екологічного законодавства України; 
реалізації права громадян на екологічну 
безпеку; гармонізації екологічного, гос-
подарського та аграрного законодавства 
з відповідними галузями права ЄС; кон-
солідації і кодифікації господарського 
законодавства; розвитку земельного та 
аграрного права і підвищення ефектив-
ності його реалізації; правовому забез-

печенні земельної та аграрної реформ, 
інвестиційної та інноваційної діяльнос-
ті у сільському господарстві; оптиміза-
ції співвідношення компетенції у сфері 
господарювання центральних і регіо-
нальних органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування; вдо-
сконаленні взаємодії держави та еконо-
міки, а також публічно-приватного 
партнерства в економічній сфері.

Матеріал підготували:
Ю. Шемшученко, академік-секретар 

відділення екологічного, господарського та 
аграрного права НАПрН України, доктор 
юридичних наук, професор, академік НАН 
України та НАПрН України;

В. Нагребельний, вчений секретар від-
ділення екологічного, господарського та 
аграрного права НАПрН України, кандидат 
юридичних наук, старший науковий співро-
бітник, член-кореспондент НАПрН України
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Виборовши у 1991 р. незалежність, 
український народ створив підґрунтя 
для формування соціальних, економіч-
них та правових засад розбудови Укра-
їни як демократичної, соціальної, пра-
вової держави. Перед ученими-право-
знавцями та юристами-практиками 
постало складне завдання – створити 
принципово нову систему і стратегію 
реформування законодавства, визначи-
ти напрями його застосування, розро-
бити дієвий механізм забезпечення 
й охорони прав і свобод людини і гро-
мадянина, поширити передовий досвід 
законотворення та підвищити правову 
культуру.

Тому практично у перші місяці на-
буття Україною незалежності група на-
уковців і практичних працівників ви-
ступила з ініціативою створити Все-
українське громадське об’єднання 
«Академія правових наук України». 
Четвертого березня 1992 р. у Харкові 
у приміщенні Української юридичної 
академії відбулася установча конферен-
ція, присвячена створенню Академії 
правових наук України. Учасники кон-
ференції одностайно проголосували за 
створення Академії.

Процес створення Академії право-
вих наук України як громадської орга-
нізації завершився офіційною реєстра-
цією її Статуту Міністерством юстиції 

України 31 березня 1992 р., а вже через 
рік, у 1993 р., за Указом Президента 
України «Про Академію правових наук 
України» від 23 липня 1993 р. № 275/93 
Академія стає вищою галузевою науко-
вою установою України. Цим Указом 
президентом-організатором Академії 
правових наук України призначено рек-
тора Української юридичної академії, 
доктора юридичних наук, професора 
В. Я. Тація, а дійсними членами-заснов-
никами Академії затверджено таких 
відомих науковців-правознавців України, 
як: Б. М. Бабій, Ф. Г. Бурчак, А. С. Васи-
льєв, Л. К. Воронова, В. Г. Гончаренко, 
Ю .  М .  Грошевий ,  А .  П .  Закалюк , 
М. В. Костицький, В. К. Мамутов, А. Й. Ро-
гожин, В. І. Семчик, В. В. Сташис, 
І. А. Тимченко, В. В. Цвєтков, М. В. Цвік, 
Ю. С. Шемшученко, Л. П. Юзьков.

На загальних зборах Академії, що 
відбулися у 1993 р., було створено шість 
відділень, які стали її головними науко-
вими структурними підрозділами, по-
кликаними здійснювати наукову, зако-
нопроектну і координаційну роботу. 
Одним із відділень Академії стало від-
ділення кримінально-правових наук. 
Академіком-секретарем відділення кри-
мінально-правових наук обрано провід-
ного українського науковця-правознав-
ця, професора, академіка  НАПрН 
України В. В. Сташиса. Заступником 

Діяльність відділення кримінально-правових наук 
Національної академії правових наук України: 

двадцять років досвіду
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академіка-секретаря на той час став 
М. П. Мелентьєв, а вченим секрета-
рем – І. М. Даньшин. До відділення уві-
йшли дійсні члени Академії: В. Я. Та-
цій, М. І. Бажанов, Ф. Г. Бурчак, В. Г. Гон-
чаренко, Ю. М. Грошевий, А. П. Зака-
люк, В. О. Коновалова; члени-кореспон-
денти: Е. О. Дідоренко, І. П. Лановенко, 
М. М. Михеєнко, М. І. Панов, М. Я. Се-
гай, О. Я. Свєтлов, В. П. Тихий.

Предметом головної уваги науковців 
відділення кримінально-правових наук 
із моменту його створення стала науко-
во-дослідницька та законопроектна ді-
яльність. Тому від самого початку свого 
заснування відділенням проводилися 
дослідження з найбільш актуальних 
проблем наук кримінально-правового 
спрямування, а також із проблем удо-
сконалення кримінального, криміналь-
но-процесуального та кримінально-ви-
конавчого законодавства та практики 
його застосування, приведення цього 
законодавства у відповідність до між-
народних  зобов ’язань  України , 
розв’язання проблем протидії злочин-
ності у сфері економічних відносин 
і боротьби з тероризмом, розвитку тео-
рії кримінально-виконавчого права, 
проблем імплементації міжнародних 
стандартів у діяльність органів та уста-
нов виконання покарань, питань рефор-
мування кримінально-виконавчої сис-
теми країни, криміналістичного забез-
печення інноваційними технологіями 
діяльності правоохоронних органів та ін. 
Це стало можливим завдяки організації 
роботи у складі відділення за постано-
вою Президії АПрН України «Про осо-
бистий склад координаційних бюро від-
ділень Академії правових наук Украї-
ни» від 21 червня 1995 р. № 4/3 шести 

координаційних бюро: 1) з проблем 
кримінального права (В. В. Сташис (го-
лова бюро), М. І. Бажанов (заступник 
голови), О. Я. Свєтлов (заступник голо-
ви), Ю. В. Баулін (вчений секретар), 
В. К. Матвійчук, Є. Л. Стрельцов, 
В .  П .  Тихий, С. С. Яценко – члени 
бюро); 2) з проблем кримінально-ви-
конавчого права (В. Г. Лихолоб (голова 
бюро), М. П. Мелентьєв (заступник го-
лови), С. Я. Варенюк (вчений секретар), 
Л. В. Багрій-Шахматов, Г. О. Радов, 
В. В. Скибицький, В. М. Трубніков – 
члени бюро); 3) із загальнотеоретичних 
проблем кримінології та конкретних 
кримінологічних досліджень (А. П. За-
калюк (голова бюро), І. М. Даньшин 
(заступник голови), Ю. В. Алексан-
дров (вчений секретар), В. В. Голіна, 
А. Ф. Зелінський, І. П. Лановенко, 
І. К. Туркевич – члени бюро); 4) з проб-
лем кримінального процесу (М. М. Ми-
хеєнко (голова бюро), В. Т. Нор (заступ-
ник голови), В. В. Шибіко (вчений 
секретар), С. А. Альперт, Т. Н. Варфо-
ломієва, З. Д. Смітієнко, М. Є. Шуміло – 
члени бюро); 5) з проблем криміналіс-
тики, юридичної психології та судових 
експертиз (В. О. Коновалова (голова 
бюро), В. К. Стринжа (заступник голо-
ви), Г. А. Матусовський (вчений секре-
тар), П. Д. Біленчук, В. Г. Гончаренко, 
А. М. Костенко, В. К. Лісиченко, М. В. Ско-
рік, Г. А. Юхновець – члени бюро); 
6) з проблем удосконалення діяльності 
прокурорського нагляду (А. О. Пінаєв 
(голова бюро), Л. М. Давиденко (заступ-
ник голови), І. Є. Марочкін (вчений се-
кретар), О. Р. Михайленко, Ю. С. По-
лянський, Н. В. Сібільова – члени 
бюро). Крім того, при бюро з проблем 
удосконалення діяльності прокурорсько-
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го нагляду було створено секцію з проб-
лем оперативно-розшукової діяльності 
(І. П. Козаченко (голова секції), А. І. Гри-
щенко (вчений секретар), В. І. Баранен-
ко, Е. О. Дідоренко, Ю. Ф. Жаріков, 
М. С. Камінчик, Є. Д. Лук’янчи ков, 
О. П. Снігирьов – члени секції).

Аналізуючи діяльність відділення 
кримінально-правових наук у галузі на-
уково-дослідних робіт та її координації 
у наступні роки, слід відмітити, що зу-
силля науковців зосереджувалися не 
лише на проведенні власних або у скла-
ді наукових колективів фундаменталь-
них та прикладних досліджень, а й (що 
важливо відмітити) – на моніторингу 
стану наукових досліджень, що прово-
дилися науково-дослідними установами 
та навчальними закладами юридичного 
профілю, та визначенні пріоритетних 
напрямів дослідницької роботи на май-
бутнє. Такими напрямами у галузі кри-
мінально-правових наук були, зокрема, 
визначені: розробка теоретичних про-
блем удосконалення кримінального за-
конодавства та практики його застосу-
вання, у тому числі питання криміналі-
зації та декриміналізації суспільно не-
безпечних діянь, соціальної обумовле-
ності кримінально-правової заборони, 
класифікації злочинів, удосконалення 
системи покарань, боротьби з економіч-
ною злочинністю та організованими 
формами злочинності; розв’язання про-
блем запобігання злочинності у сфері 
банківської, підприємницької та зо-
внішньоекономічної діяльності на 
об’єктах приватизації; реформування 
кримінально-виконавчого законодав-
ства, судової влади та чинного процесу-
ального законодавства з метою підви-
щення надійності доказування на усіх 

стадіях процесу, визначення процесу-
альних функцій та їх розмежування між 
суб’єктами процесуальної діяльності, 
запровадження суду присяжних та апе-
ляційного перегляду судових справ; роз-
робка нових методик розслідування зло-
чинів, а також втілення в слідчо-судову 
практику досягнень науки і техніки.

На цьому етапі діяльності відділення 
кримінально-правових наук академіки 
В. Я. Тацій, Ф. Г. Бурчак, В. В. Сташис, 
В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий входи-
ли до складу комісії з розробки Концепції 
судово-правової реформи. Під керівни-
цтвом академіка А. П. Закалюка була роз-
роблена програма «Стратегія і основні 
рекомендації щодо тактики боротьби 
з організованою злочинністю». Визна-
чальним вектором діяльності відділення 
упродовж 1992–2001 рр. була й робота 
над проектом Кримінального кодексу 
України у складі робочої групи Кабінету 
Міністрів України (академіки В. Я. Тацій, 
В. В. Сташис, М. І. Бажанов, Ф. Г. Бурчак, 
члени-кореспонденти Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, М. І. Панов, В. П. Тихий, 
І. П. Лановенко, М. П. Мелентьєв, 
О. Я. Свєт лов, С. С. Яценко). Водночас 
науковці відділення брали участь у під-
готовці зауважень та рекомендацій щодо 
проектів законів про внесення змін і до-
повнень до чинного КК України.

Значною подією, якою відмічена ді-
яльність всього відділення криміналь-
но-правових наук, стало створення 
у 1995 р. Інституту вивчення проблем 
злочинності АПрН України (нині – На-
уково-дослідний інститут вивчення 
проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України), дирек-
тором-організатором якого було призна-
чено професора В. І. Борисова. Це була 
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перша в Україні науково-дослідна уста-
нова подібного роду. На Інститут було 
покладено проведення досліджень із 
правового забезпечення діяльності Пре-
зидента України, Верховної Ради Укра-
їни та Кабінету Міністрів України в га-
лузі боротьби зі злочинністю і розробка 
наукових концепцій розвитку законо-
давства, підготовка та наукове обґрун-
тування законопроектів у галузі бороть-
би зі злочинністю. Для виконання цих 
завдань Інститут мав здійснювати фун-
даментальні та прикладні дослідження 
розвитку законодавства в галузі бороть-
би зі злочинністю; брати участь у під-
готовці загальнодержавних і регіональ-
них програм боротьби зі злочинністю 
та проектів законодавчих актів; прово-
дити науково-правову експертизу про-
ектів законів України, указів Президен-
та України та постанов і розпоряджень 
Кабінету Міністрів Україні у зазначеній 
сфері; складати аналітичні інформацій-
ні огляди стану законодавства у сфері 
боротьби зі злочинністю; аналізувати 
практику застосування цього законодав-
ства і на цій підставі розробляти мето-
дики розслідування окремих видів зло-
чинів і криміналістичні засоби бороть-
би зі злочинними проявами; проводити 
кримінологічні дослідження і на під-
ставі їх результатів розробляти пропо-
зиції щодо удосконалення заходів бо-
ротьби зі злочинністю та іншими суміж-
ними з нею правопорушеннями; вивча-
ти пенітенціарну систему та формулю-
вати пропозиції щодо удосконалення 
відбування кримінального покарання.

Протягом 1995–1996 рр. по відділен-
ню кримінально-правових наук члена-
ми-кореспондентами було обрано 
В. І. Борисова та Ю. В. Бауліна.

Із середини 90-х років ХХ ст. відді-
лення кримінально-правових наук плідно 
співпрацює з Координаційним комі-
тетом по боротьбі з корупцією і органі-
зованою злочинністю при Президенто-
ві України. Так, представниками відді-
лення за дорученням зазначеного Коор-
динаційного комітету неодноразово 
аналізувався стан українського законо-
давства про боротьбу з корупцією та 
організованою злочинністю з метою 
підготовки пропозицій щодо необхід-
них змін та доповнень до Кримінально-
го і Кримінально-процесуального ко-
дексів України. Чимало зусиль було 
докладено під час роботи над проектами 
Закону України «Про кримінологічну 
експертизу проектів нормативно-право-
вих актів» та Положення про порядок 
проведення кримінологічної експерти-
зи. Майже у ті самі роки розпочалося 
співробітництво із представниками за-
рубіжної науки і практики у галузі бо-
ротьби зі злочинністю – участь у вико-
нанні низки наукових досліджень із 
конкурсної тематики в межах науково-
дослідної Програми «Американсько-
українське партнерство» Академії пра-
вових наук України та Національного 
інституту юстиції Департаменту юсти-
ції США, а також за Програмою стипен-
діатів-дослідників, що проводився Хар-
ківським центром по вивченню органі-
зованої злочинності при Національній 
юридичній академії України імені Яро-
слава Мудрого спільно з Американ-
ським університетом у Вашингтоні. 
Пізніше були установлені творчі кон-
такти з Американською кримінологіч-
ною асоціацією, Міжнародною асоціа-
цією адвокатів, Інститутом відкритого 
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товариства (м. Цуг, Швейцарія). Так, 
разом з останньою організацією вико-
наний проект «Пілотажний дослідниць-
кий проект застосування в Україні за-
тримання і запобіжного заходу у виді 
взяття під варту». Так само вчені відді-
лення підтримували й продовжують 
підтримувати тісні творчі зв’язки з юри-
дичним факультетом Московського дер-
жавного університету, Московською 
юридичною державною академією, Са-
ратовською державною юридичною 
академією, Єкатеринбурзькою юридич-
ною академією та ін.

У 1999 р. відбулися Загальні збори 
Академії правових наук України. Пре-
зидентом Академії одноголосно було 
обрано академіка НАН України та 
АПрН України В. Я. Тація; віце-прези-
дентом – академіка АПрН України 
Ю. М. Грошевого; академіком-секре-
тарем відділення кримінально-право-
вих наук – академіка АПрН України 
В. В. Сташиса. Наступного року відді-
лення кримінально-правових наук Ака-
демії висунуло для обрання Загальними 
зборами Академії іноземним членом 
вченого-правознавця, віце-президента 
Російської академії наук, академіка 
РАН, доктора юридичних наук, профе-
сора В. М. Кудрявцева, який одноголос-
но був обраний першим іноземним чле-
ном Академії правових наук України.

Початок нового тисячоліття ознаме-
нувався істотним розширенням напря-
мів наукових досліджень, що здійсню-
валися відділенням кримінально-право-
вих наук, та підвищенням їх якості. 
Члени відділення головну увагу зосе-
редили, зокрема, на таких проблемах: 
кримінальне право і права людини; кри-
мінальна відповідальність у сфері гос-

подарської діяльності; кримінальне 
право та організована злочинність; 
кримінальне право та корупція; судово-
правова реформа та підвищення ефек-
тивності діяльності правоохоронних 
органів; реформування кримінально-ви-
конавчої системи України; використан-
ня досягнень науково-технічного про-
гресу у боротьбі зі злочинністю та ін. 
Саме ці проблеми стали визначальними 
орієнтирами у подальшій науково-до-
слідній роботі Академії на найближчі 
роки. За результатами цих досліджень 
проводилися численні науково-практич-
ні конференції, семінари, наради, «кру-
глі столи» із залученням широкого кола 
практичних працівників і представни-
ків органів влади (суддів Конституцій-
ного Суду України, Верховного Суду 
України, Генеральної прокуратури 
України, МВС України, СБУ, народних 
депутатів, посадових осіб Адміністрації 
Президента України, Кабінету Міні-
стрів України, Міністерства юстиції 
України та ін.).

Після першого читання проекту но-
вого Кримінального кодексу України 
у Верховній Раді України (жовтень 
1998 р.) Робоча група по доопрацюван-
ню проекту зазначеного Кодексу, до якої 
входили й члени відділення криміналь-
но-правових наук, розпочала напружену 
роботу по врахуванню зауважень, що 
надійшли від суб’єктів законодавчої іні-
ціативи. За підсумками цієї роботи про-
ект був підготовлений до другого читан-
ня. Одночасно йшла постійна робота 
над розробкою проекту Кримінального 
процесуального кодексу України, Кон-
цепції судово-правової реформи, Кон-
цепції реформування органів дізнання 
і досудового слідства та іншими, важ-
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ливими для країни нормативно-право-
вими актами.

Багато зусиль для розвитку вітчизня-
ної кримінологічної науки доклав акаде-
мік А. П. Закалюк, яким у 1998 р. запро-
ваджене видання Інформаційного бюле-
теня Координаційного бюро з проблем 
кримінології АПрН України. У цьому 
періодичному за характером виданні що-
річно оприлюднюються результати кри-
мінологічних досліджень за рік минулий 
та окреслюються у вигляді координацій-
ного плану ті наукові напрями, над яки-
ми передбачається працювати україн-
ським кримінологам наступного року.

У 2000-х роках, незважаючи на 
складні умови, Академія продовжила 
плідно працювати, розвиватися та 
успішно виконувати свої статутні 
обов’язки. Вчені відділення криміналь-
но-правових наук продовжили роботу 
над аналізом досвіду реформування віт-
чизняної системи кримінального, кри-
мінально-процесуального та криміналь-
но-виконавчого законодавства, розроб-
ку його наукових засад, виявлення 
й узагальнення новітніх тенденцій 
і процесів, що відбувалися у злочиннос-
ті на той час, пошук оптимальних шля-
хів і напрямів боротьби зі злочинністю, 
визначення ефективних техніко-кримі-
налістичних та тактичних прийомів та 
засобів протидії злочинності. Наступ-
ними роками члени відділення кримі-
нально-правових наук брали активну 
участь у підготовці та організації захо-
дів із проведення низки парламентських 
слухань, присвячених найактуальнішим 
проблемам розбудови національної сис-
теми права та протидії злочинності.

Академіками НАПрН починаючи 
з 2001 р. стали: В. І. Борисов, Ю. В. Ба-

улін, С. Б. Гавриш, Н. О. Гуторова, 
В. С. Зеленецький, О. М. Костенко, 
В. Т. Нор, Д. М. Притика, В. П. Тихий, 
В. Ю. Шепітько, членами-кореспонден-
тами – В. В. Голіна, В. К. Грищук, 
С. М. Гу саров, В. А. Журавель, В. В. Ко-
валенко, О. М. Литвак, В. Т. Маляренко, 
І. Є. Марочкін, В. О. Навроцький, 
Є. Л. Стрель  цов ,  В .  В .  Тіщенко , 
В. О. Туляков, В. І. Шакун. Іноземним 
членом Національної академії правових 
наук України по відділенню криміналь-
но-правових наук у 2012 р. став доктор 
юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри кримінального права та кримі-
нології юридичного факультету МДУ 
ім. М. В. Ломоносова В. С. Коміссаров.

До останньої миті свого життя ака-
деміком-секретарем відділення кримі-
нально-правових наук із часу створення 
цього відділення залишався В. В. Ста-
шис – відомий науковець, людина, яка 
здійснила вагомий внесок у становлен-
ня та розвиток юридичної науки й осві-
ти незалежної України. У 2012 р. акаде-
міком-секретарем відділення кримі-
нально-правових наук Академії був 
обраний В. І. Борисов.

Майже з моменту створення відді-
лення кримінально-правових наук роз-
почалася активна робота з планування 
та координації наукових досліджень. 
Так, починаючи з 1995 р. щороку готу-
валися аналітичні довідки про стан на-
уково-дослідних робіт та дисертаційних 
досліджень по кожній галузі криміналь-
но-правового циклу, що включають: 
експертну оцінку найважливіших до-
сліджень і розробок відповідних галу-
зей науки та уявлення про загальний 
розвиток науки на майбутній період 
часу; розробку пропозицій щодо визна-
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чення пріоритетних напрямів дослі-
джень; підготовку аналітичних оглядів 
основних тем, які координуються відді-
ленням кримінально-правових наук, 
а також пропозицій щодо удосконален-
ня механізму розгляду тем докторських 
та кандидатських дисертацій. Згодом 
щорічне видання під егідою Академії 
«Перелік тем дисертаційних дослі-
джень із проблем держави і права» стає 
традиційним. Воно й зараз користуєть-
ся в Україні значною популярністю се-
ред широкого юридичного загалу. Цим 
виданням НАПрН України ставить за 
мету поширення інформації серед нау-
кової громадськості щодо основних на-
прямів дисертаційних досліджень, які 
виконуються в країні. Підготовці цього 
видання передує значна робота, у тому 
числі координаційних бюро відділення 
кримінально-правових наук Академії, 
що дає змогу вченим радам вищих на-
вчальних закладів освіти та науково-до-
слідних установ юридичного профілю 
здійснювати планування науково-до-
слідної роботи, виконувати дисертацій-
ні дослідження з найбільш актуальних 
проблем держави і права, уникати по-
вторення та дублювання тематики, за-
безпечувати ефективний контроль за 
виконанням дисертаційних досліджень. 
Координаційні бюро відділення кримі-
нально-правових наук при рецензуван-
ні тем звертають увагу на ті з них, що 
не мають належного рівня актуальності, 
не належать до заявленої спеціальності, 
некоректно сформульовані та ін.

Останніми роками вченими відді-
лення спільно із фахівцями Науково-до-
слідного інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України проводиться 

знач на робота щодо моніторингу якості 
докторських дисертацій, підготовлених 
за тими чи іншими дисциплінами кримі-
нально-правового циклу. Водночас прак-
тика висуває все нові й нові проблеми, 
що вимагає значного розширення та по-
глиблення у подальшому наукових до-
сліджень. Тому одне з головних завдань, 
які сьогодні стоять перед вченими відді-
лення кримінально-правових наук Ака-
демії, полягає в необхідності постійно 
визначати пріоритетні напрями здійснен-
ня фундаментальних і прикладних нау-
кових досліджень як на найближчі роки, 
так і на віддалену перспективу.

Перше десятиліття – початок друго-
го десятиліття ХХІ ст. поставило на по-
рядку денному для вчених відділення 
кримінально-правових наук необхід-
ність проведення досліджень у кримі-
нальному праві за такими темами: ви-
значення місця і ролі кримінального 
законодавства у забезпеченні та захисті 
прав людини, з’ясування підстав і меж 
допустимих обмежень цих прав і сво-
бод при криміналізації і пеналізації ді-
янь; розробка проблематики впливу 
кримінального закону на так звану нову 
злочинність – організовану, транснаціо-
нальну та пов’язану з такими новими 
соціальними процесами, як тероризм, 
корупція, злочинність у сфері економі-
ки, засобів масової інформації, екології, 
незаконного обігу наркотичних засобів, 
відмивання брудних грошей, торгівлі 
людьми, зброєю та ін.; дослідження 
меж криміналізації та декриміналізації 
діянь, їх пеналізації та депеналізації; 
розширення впливу кримінального пра-
ва на діяльність юридичних осіб тощо; 
дослідження перспектив повноцінної 
інтеграції кримінального законодавства 
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України в міжнародно-правову систему 
протидії злочинності, узгодження кри-
мінального законодавства України 
з міжнародними зобов’язаннями Укра-
їни та ін. Сучасними ключовими про-
блемами кримінологічної науки і практи-
ки у зазначений час стали: отримання 
науково обґрунтованих уявлень про рі-
вень, структуру та динаміку злочинності 
в Україні; з’ясування дійсної соціальної 
сутності причин й умов злочинності та її 
окремих видів і груп; прогнозування ди-
наміки розвитку злочинності у країні; 
розробка методологічного забезпечення 
проведення кримінологічних досліджень; 
удосконалення положень про криміноло-
гічну характеристику найбільш пошире-
них та суспільно небезпечних злочинів 
(економічна злочинність, організована 
злочинність, злочинність проти життя 
і здоров’я особи, злочини у сфері госпо-
дарської, службової діяльності); практич-
на реалізація можливостей Державної 
автоматизованої системи кримінологічної 
інформації тощо.

Серед основних напрямів наукових 
досліджень на стику перших десятиліть 
нового століття у галузі кримінального 
процесу слід назвати: розробку теоре-
тичних засад кримінально-процесуаль-
ного законодавства та принципів судо-
чинства з урахуванням особливостей їх 
реалізації у кримінальному законодав-
стві; з’ясування процесуального статусу 
суб’єктів кримінально-процесуальної 
діяльності; розробку проблем доказів та 
доказування по кримінальних справах; 
дослідження підстав прийняття рішень 
органами, які ведуть боротьбу зі зло-
чинністю, та судами; розв’язання про-
блем, пов’язаних з імплементацією 
норм міжнародного права у криміналь-

но-процесуальне законодавство Украї-
ни, а також проблем регулювання від-
носин, що виникають під час виконання 
зобов’язань по міжнародних договорах 
про співробітництво та надання право-
вої допомоги у кримінальних справах.

Наукова діяльність у сфері кримі-
нально-виконавчого права протягом 
цього часу була присвячена: розробці 
засад теорії кримінально-виконавчого 
права; розгляду питань реформування 
кримінально-виконавчої системи; уза-
гальненню практики застосування норм 
нового Кримінально-виконавчого ко-
дексу України; дослідженню теоретич-
них та практичних проблем застосуван-
ня окремих покарань; з’ясуванню особ-
ливостей кримінально-виконавчих 
правовідносин; теоретичному обґрун-
туванню політики у сфері виконання 
покарань; вирішенню організаційно-
правових проблем трудової зайнятості 
засуджених у місцях позбавлення волі; 
імплементації міжнародних стандартів 
поводження із засудженими в діяльність 
національних органів та установ вико-
нання покарань; дослідженню проблем 
виконання покарань, не пов’язаних із 
позбавленням волі, та ін.

Пріоритетним напрямом у науковій 
роботі членів відділення в галузі про-
блем судової та правоохоронної діяль-
ності виявився розгляд таких актуаль-
них у теоретичному і практичному пла-
ні питань, як: співвідношення проку-
рорського нагляду та судового контролю 
на стадії досудового слідства; стан та 
перспективи розвитку досудового слід-
ства; перспективи створення і розвиток 
судів присяжних; проблеми оптимізації 
функцій прокуратури; теоретичні заса-
ди оцінки ефективності діяльності ор-
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ганів прокуратури; проблеми координа-
ції правоохоронних органів у боротьбі 
зі злочинністю; питання, пов’язані 
з підтримкою обвинувачення у кримі-
нальному судочинстві, та ін.

У галузі криміналістики, судової 
експертизи, юридичної психології та 
оперативно-розшукової діяльності про-
водилися наукові розвідки за такими 
темами: розробка окремих криміналіс-
тичних засобів та інноваційних техно-
логій у боротьбі зі злочинністю; роз-
робка інноваційних засад техніко-кри-
міналістичного забезпечення діяльнос-
ті органів кримінальної юстиції; про-
блеми криміналістики та юридичної 
психології; проблеми забезпечення 
ефективності організаційно-тактичних 
засобів здійснення досудового слід-
ства; проблеми криміналістичного за-
безпечення діяльності правоохоронних 
органів; проблеми уніфікації наукових 
підходів до формування криміналіс-
тичних методик; проблеми інформати-
зації судочинства; проблеми судової 
експертології; криміналістична харак-
теристика та основи розслідування лега-
лізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом; криміналістичне 
прогнозування і проблеми оптимізації 
процесу розкриття і розслідування ко-
рисливо-насильницьких злочинів; про-
блеми розслідування злочинів, що вчи-
няються у фінансово-кредитній сфері, 
та ін.

Члени відділення кримінально-пра-
вових наук у різні роки взяли активну 
участь в організації Кримінологічної 
асоціації України, запровадженні Кон-
гресу криміналістів та створенні Все-
української громадської організації 
«Асоціація кримінального права».

Серед найбільш вагомих науково-
організаційних заходів, вжитих відді-
ленням кримінально-правових наук 
останнім часом, стало запровадження 
щорічної міжнародної науково-практич-
ної конференції, присвяченої багатьом 
проблемам розвитку кримінально-пра-
вової науки і практики, із залученням 
науковців нашої держави та зарубіжних 
країн, представників органів державної 
влади та місцевого самоврядування, 
а також практичних працівників, за-
вданням яких є забезпечення процесу 
боротьби зі злочинністю. У цілому з ме-
тою обговорення актуальних питань, які 
розроблялися в межах тем наукових до-
сліджень, члени відділення криміналь-
но-правових наук Академії за роки його 
функціонування взяли участь у сотнях 
наукових заходів національного та між-
народного рівнів представництва.

За минулі роки значну роль науковці 
відділення відіграли при підготовці на 
виконання доручень Верховної Ради 
України, її комітетів, Кабінету Міні-
стрів України, міністерств і відомств, 
Адміністрації Президента України, пра-
воохоронних органів та ін. низки науко-
во-правових висновків, пропозицій та 
зауважень до чинного законодавства, 
а також численних законопроектів, кон-
цепцій, програм та ін. у сфері забезпе-
чення діяльності правоохоронних орга-
нів та боротьби зі злочинністю. Серед 
них, зокрема: Державна програма щодо 
запобігання і протидії корупції на 2011–
2015 роки, проект Концепції захисту 
суспільної моралі в Україні, проект За-
кону України «Щодо внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо гуманізації відповідальності за 
правопорушення у сфері господарської 
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діяльності)», проект Плану заходів з ре-
алізації Концепції державної політики 
у сфері боротьби з організованою зло-
чинністю, План заходів з реалізації Кон-
цепції соціальної адаптації осіб, які від-
бували покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк, до 2015 року, про-
ект Концепції кодексу про кримінальні 
проступки (антигромадські правопору-
шення), закони України «Про Вищу 
раду юстиції», «Про судоустрій та ста-
тус суддів», проекти законів України 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо гуманізації 
законодавства та забезпечення консти-
туційних прав і свобод осіб, які взяті під 
варту та які відбувають покарання 
в установах виконання покарань», «Про 
пробацію», «Про обрання суддів», «Про 
звільнення суддів», «Про кримінологіч-
ну експертизу проектів нормативно-
правових актів» тощо. Крім того, вони 
брали участь у підготовці понад десяти 
постанов Пленуму Верховного Суду 
України щодо судової практики у кри-
мінальних справах на базі нового КК 
України. У цей час треба відзначити, що 
науковці відділення беруть безпосеред-
ню участь у правовому супроводженні 
реалізації Концепції реформування кри-
мінальної юстиції України. Так, з 2010 р. 
тривала робота робочої групи під керів-
ництвом академіка НАПрН України 
В. І. Борисова щодо підготовки проекту 
Закону України «Про кримінологічну 
експертизу проектів нормативно-право-
вих актів» та пропозицій до проекту 
Концепції кодексу про кримінальні про-
ступки (антигромадські правопорушен-
ня). Також напруженою була робота 
членів відділення над проектом Кримі-
нального процесуального кодексу Укра-

їни, прийнятого 13 квітня 2012 р., що 
зумовлювалося різними підходами 
з боку розробників цього Кодексу до 
бачення концептуальної моделі майбут-
нього кримінального процесу – чи буде 
він змішаного типу або змагальним. 
Ідеологія пропозицій та зауважень, що 
надавалися до проекту КПК, ґрунтува-
лася на загальновизнаних міжнародно-
правових стандартах кримінального 
судочинства, демократичних принципах 
права у сфері захисту прав і законних 
інтересів людини, а також на усталено-
му для національної правової системи 
підході до визначення типу криміналь-
ного процесу України.

Останнім часом одним із головних 
завдань Академії в цілому є науково-
консультативне супроводження діяль-
ності Конституційної Асамблеї, утворе-
ної відповідно до Указу Президента 
України від 21 лютого 2011 р. Метою 
Асамблеї є: підготовка пропозицій щодо 
вдосконалення конституційного регу-
лювання суспільних відносин, забез-
печення максимальної демократичності 
та деполітизації цього процесу, а також 
започаткування широкого обговорення 
конституційних ініціатив, залучення до 
нього громадськості, вчених, міжнарод-
них експертів. До складу Науково-екс-
пертної групи Конституційної Асамблеї 
увійшли, зокрема, В. Я. Тацій, В. П. Ти-
хий, В. Т. Маляренко, В. Т. Нор. Члена-
ми цієї Асамблеї є також В. І. Борисов, 
Н. О. Гуторова, О. Г. Шило та ін.

Одним із важливих досягнень , 
у тому числі й науковців відділення кри-
мінально-правових наук, стало видання 
багатотомної академічної монографії 
«Національна система України: історія, 
стан та перспективи», метою якої був 
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аналіз стану української правової науки, 
законодавства, практики його застосу-
вання та окреслення перспектив їх роз-
витку.  Один  із  її  авторів  – член-
кореспондент НАПрН України В. В. Го-
ліна став лауреатом Державної премії 
України в галузі науки і техніки. По-
чинаючи з 2013 р. відділення кримі-
нально-правових наук залучено до ро-
боти з підготовки до опублікування 
фундаментального видання під назвою 
«Правова доктрина України».

Члени відділення кримінально-пра-
вових наук забезпечують представни-
цтво й в органах законодавчої, виконав-
чої та судової влади. Так, заступником 
Голови Конституційного Суду України 
є Ю. В. Баулін, почесним суддею у від-
ставці цього суду – В. П. Тихий. С. Б. Гав-
риш був депутатом Верховної Ради 
України третього і четвертого скликань.

Підсумки роботи відділення кримі-
нально-правових наук НАПрН України 
за 20 років його функціонування пере-
конливо свідчать про те, що його науков-
ці працюють досить плідно, творчо, нат-

хненно. Саме створення відділення дало 
змогу об’єднати зусилля провідних на-
уковців України у галузі кримінально-
правових наук, кардинально підвищити 
рівень наукових розробок, суттєво по-
ліпшити якість правових досліджень та 
їх позитивний вплив на правозастосовну 
практику у сфері боротьби зі злочинніс-
тю. Проте практика висуває все нові 
й нові проблеми, вимагаючи значного 
розширення та поглиблення наукових 
досліджень. Тому одне з головних за-
вдань, які стоять перед відділенням, як 
і перед Академією в цілому, полягає 
в необхідності постійного визначення 
основних напрямів здійснення фунда-
ментальних і прикладних наукових до-
сліджень, що виявлятимуться теоретич-
ною базою боротьби зі злочинністю, 
відповідно до викликів часу.

Отже, багаторічна діяльність Акаде-
мії в цілому і відділення зокрема свід-
чить про значний внесок вчених у роз-
робку правової бази здійснюваних 
в українському суспільстві масштабних 
реформ державотворення як такого.

Матеріал підготували:
В. Борисов, академік-секретар відділен-

ня кримінально-правових наук НАПрН 
України, доктор юридичних наук, профе-
сор, академік НАПрН України

В. Батиргареєва, заступник директо-
ра з наукової роботи НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України, доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник



НАУКОВЕ ЖИТТЯ

243Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

Визнавши необхідність правового 
забезпечення проведення в Україні ре-
форм, що відбувалися у середині 90-х 
років відразу в багатьох сферах життє-
діяльності українського суспільства, 
постановою Академії правових наук 
України (тепер – Національна академія 
правових наук України) № 4/4-Н від 
21 червня 1995 р. був створений Інсти-
тут вивчення проблем злочинності 
(нині – Науково-дослідний інститут ви-
вчення проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса). Відтоді й запо-
чаткувалася історія становлення та 
функціонування одного з провідних 
наукових структурних підрозділів На-
ціональної академії правових наук 
України.

На Інститут було покладено значний 
обсяг завдань, що стосувалися прове-
дення фундаментальних та прикладних 
досліджень, спрямованих на правове 
забезпечення діяльності Президента 
України, Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України, судових та пра-
воохоронних органів, органів місцевого 
самоврядування у сфері боротьби зі 
злочинністю; розробки наукових кон-
цепцій розвитку законодавства та прак-
тики його застосування; наукового об-
ґрунтування та підготовки загальнодер-

жавних і регіональних програм протидії 
злочинним проявам у тих чи інших 
сферах суспільного життя, а також про-
ектів законодавчих актів, зокрема Кри-
мінального, Кримінального процесу-
ального та Кримінально-виконавчого 
кодексів України; підготовки науково-
правових висновків щодо чинних і тих, 
що розробляються, нормативно-право-
вих актів у відповідній сфері; складання 
аналітичних інформаційних оглядів 
стану та тенденцій розвитку законодав-
ства в галузі боротьби зі злочинністю, 
аналізу практики застосування цього 
законодавства; розробки методик роз-
слідування окремих видів злочинів 
тощо. Зазначені напрями науково-до-
слідної діяльності Інституту були визна-
чені постановою відділення криміналь-
но-правових наук Академії правових 
наук України № 1 від 25 січня 1996 р.

Виконувати цей значний обсяг роботи 
мав невеликий на час створення Інститу-
ту колектив, який структурно був органі-
зований у три наукових відділи, а саме: 
відділ кримінально-правових проблем та 
кримінально-виконавчого законодавства; 
відділ загальної теорії кримінології та 
кримінологічних досліджень та відділ 
дослідження проблем слідчої, прокурор-
ської та судової діяльності.

Науково-дослідний інститут вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса: 

до 20-ї річниці створення Національної академії 
правових наук України
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На перших порах проблема пошуку 
досвідчених наукових кадрів не дозво-
лила організувати в Інституті масштаб-
ні дослідження, та все одно вже з 1 жов-
тня 1995 р. фактично розпочалася 
науково-дослідна робота за кількома 
напрямами. Виконання дослідницьких 
завдань було покладено на тимчасові 
творчі колективи, які об’єднали цілком 
досвідчених у різних галузях науки фа-
хівців Харкова. Директором Інституту 
був призначений д-р юрид. наук, проф. 
кафедри кримінального права Націо-
нальної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого (нині – Націо-
нальний університет «Юридична акаде-
мія України імені Ярослава Мудрого») 
В. І. Борисов, який очолює його понад 
15 років. Поряд із організаційно-управ-
лінською роботою, яка вимагала значних 
зусиль і часу, притаманних періоду ста-
новлення, В. І. Борисов багато уваги при-
діляв науковій і законопроектній діяль-
ності, зокрема, був одним із розробників 
нового Кримінального кодексу України 
та коментарів до нього, автором низки 
монографій, співавтором підручників та 
посібників із кримінального права тощо. 
У 2005–2008 рр. директором Інституту 
був д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН 
України Ю. В. Баулін.

Здійснення координації наукових 
розробок, що проводилися в Інституті, 
та  вирішення  загальних  питань , 
пов’язаних з організацією наукових до-
сліджень, були покладені на заступника 
директора з наукової роботи, посаду 
якого з квітня 1997 р. по лютий 2012 р. 
займав д-р юрид. наук, проф., акад. 
НАПрН України В. С. Зеленецький. 
Нині цю посаду обіймає д-р юрид. наук, 
ст. наук. співроб. В. С. Батиргареєва.

Одним із перших в Інституті розпо-
чав роботу сектор дослідження про-
блем судової діяльності (нині – сектор 
дослідження проблем судової, слідчої 
та прокурорської діяльності), який 
структурно увійшов до відділу дослі-
дження проблем слідчої, прокурорської 
та судової діяльності. Основним завдан-
ням зазначеного сектору стало прове-
дення наукових фундаментальних та 
прикладних досліджень у галузях кри-
мінально-процесуального права та ор-
ганізації і функціонування судової вла-
ди. Перші наукові розробки сектору 
почалися у четвертому кварталі 1995 р., 
тобто через декілька місяців після ви-
рішення питання щодо утворення Ін-
ституту. В той період йшов лише пошук 
наукових кадрів, не було ще сталого 
складу науковців, тому основною фор-
мою діяльності було створення тимча-
сових наукових колективів. У секторі 
досліджувалися дві теми: «Судова вла-
да і проблеми її формування» і «Наван-
таження та умови праці слідчих підроз-
ділів як фактор якісної діяльності пра-
воохоронних органів». Керівництво 
першою  темою  здійснював  акад . 
НАПрН України, д-р юрид. наук, проф. 
Ю. М. Грошевий. Керівництво другою 
темою, яка виконувалася на підставі рі-
шення Ради національної безпеки та 
оборони України та Координаційного 
комітету по боротьбі з корупцією і ор-
ганізованою злочинністю при Прези-
дентові України, здійснював вчений зі 
значним досвідом практичної роботи 
канд. юрид. наук, доц. Г. К. Кожевніков.

У межах першого фундаментального 
комплексного дослідження «Судова 
влада та проблеми її формування та 
функціонування», яке проводилося 
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з 1997 по 2002 р. (керівник – акад. 
НАПрН України Ю. М. Грошевий), пра-
цівниками сектору були досягнуті ваго-
мі наукові результати. Так, зокрема, тео-
ретична частина дослідження була опри-
люднена у низці монографій та наукових 
статей, зокрема, «Возбуждение уголовно-
го дела» (1998 р., В. С. Зеленецький), 
«Обеспечение безопасности субъектов 
уголовного процесса» (2001 р., В. С. Зе-
ленецький); використовувалася при під-
готовці підручників та навчальних по-
сібників, науково-практичних комента-
рів та ін.

З 2002 по 2007 р. сектор проводив 
роботу з фундаментального досліджен-
ня «Кримінально-процесуальне пізнан-
ня та його критерії» (керівник – акад. 
НАПрН України Ю. М. Грошевий). 
Формами впровадження отриманих на-
укових результатів стали 6 монографій, 
15 науково-практичних та навчальних 
посібників і підручників, 185 наукових 
статей, тез доповідей та повідомлень на 
науково-практичних конференціях, се-
мінарах, «круглих столах» загальним 
обсягом понад 340 д. а.

У 2007 р. розпочалася робота над 
підтемою «Кримінально-процесуальні 
заходи вдосконалення діяльності орга-
нів кримінальної юстиції» фундамен-
тальної теми «Фундаментальні та при-
кладні проблеми боротьби зі злочинніс-
тю» (керівник підтеми – акад. НАПрН 
України В. С. Зеленецький). Результа-
тами наукового дослідження стали чис-
ленні монографії, науково-практичні 
посібники, наукові статті; матеріали 
роботи над проектами КПК України, 
Закону України «Про прокуратуру і ста-
тус прокурорів», Закону України «Про 
порядок прийняття, реєстрації, пере-

вірки і вирішення заяв, повідомлень та 
іншої інформації про злочини»; наукові 
висновки, зауваження, пропозиції та 
рекомендації щодо 20-ти проектів за-
конів України; наукова експертиза про-
екту КПК України, розробленого На-
ціональною комісією із зміцнення де-
мократії та утвердження верховенства 
права.

З 2012 р. і дотепер співробітники 
сектору проводять дослідження з на-
пряму «Концептуальні основи побудови 
сучасного кримінального процесу Укра-
їни» фундаментальної теми «Концепту-
альні основи побудови сучасного кри-
мінального процесу України та пробле-
ми гармонізації вітчизняного законодав-
ства у сфері кримінальної юстиції із 
законодавством Європейського Союзу» 
(керівник підтеми – акад. НАПрН Укра-
їни В. С. Зеленецький).

З моменту створення зазначеного 
сектору до 2004 р. його завідувачем був 
канд. юрид. наук, доц. В. М. Хотенець, 
з 2004 до грудня 2011 р. – канд. юрид. 
наук, доц. Н. В. Сібільова. Сьогодні за-
відувачем сектору є д-р юрид. наук, 
проф. О. Г. Шило.

У 1995 р. був створений тимчасовий 
творчий колектив із провідних криміна-
лістів та представників інших галузей 
знань для розробки теми «Використан-
ня сучасних досягнень науки і техніки 
в боротьбі зі злочинністю (інформацій-
ний пошук та обґрунтування напрямку 
впровадження технічних засобів у пра-
воохоронну діяльність)», який у 1996 р. 
перетворився на лабораторію під одно-
йменною назвою «Використання сучас-
них досягнень науки і техніки в бо-
ротьбі зі злочинністю». Завідувачем 
лабораторії свого часу був призначений 



НАУКОВЕ ЖИТТЯ

246 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

д-р юрид. наук, проф. М. В. Салтев-
ський. З 1999 р. і дотепер лабораторію 
очолює д-р юрид. наук, проф., акад. 
НАПрН України В. Ю. Шепітько.

Протягом 1995–2012 рр. співробіт-
ники лабораторії, окрім зазначеної 
теми, проводили дослідження за такими 
фундаментальними та прикладними на-
уковими темами, як: «Розробка науково-
прикладної програми використання до-
сягнень науки і техніки у боротьбі 
з тяжкими злочинами проти особи, 
перш за все з вбивствами на замовлен-
ня, тероризмом, пов’язаними з викра-
денням людей»; «Криміналістичні, пра-
вові та організаційні проблеми викорис-
тання технічних засобів у боротьбі зі 
злочинністю»; «Криміналістичні про-
блеми збирання доказів технічними за-
собами у кримінальному процесі»; 
«Проблеми криміналістичного забез-
печення діяльності правоохоронних 
органів»; «Проблеми забезпечення 
ефективності організаційно-тактичних 
засобів здійснення досудового слід-
ства»; «Криміналістичні засоби та інно-
ваційні технології у боротьбі зі злочин-
ністю»; «Проблеми техніко-криміналіс-
тичного забезпечення якості слідчої 
діяльності» та ін.

У межах цих досліджень здійснюва-
лися розробки дослідних зразків техні-
ко-криміналістичних засобів, їх комп-
лектів, баз даних і комп’ютерних про-
грам, автоматизованих робочих місць 
слідчого і судового експерта, які були 
продемонстровані співробітникам пра-
воохоронних органів України, Росії, 
Білорусі, Німеччини та інших країн 
більш ніж на 20 виставках.

З 2012 р. колектив лабораторії пра-
цює над виконанням фундаментальної 

наукової теми «Інноваційні засади техні-
ко-криміналістичного забезпечення ді-
яльності органів кримінальної юстиції». 
За період 2012–2013 рр. співробітниками 
лабораторії завершено роботу над роз-
робкою комп’ютерного алгоритму «Спо-
сіб формування суб’єктивного портрета 
„RAIPS-портрет”» (комп’ютерного фото-
робота), продовжено роботу з формуван-
ня електронної бази знань «Практика 
слідчого», електронної довідкової сис-
теми «Опис предметів» та електронної 
системи тестування щодо оцінювання 
рівня знань з криміналістики, розпочато 
роботу зі створення спеціалізованих 
комплектів науково-технічних засобів 
з використанням сучасних цифрових 
мікроскопів та інформаційних техноло-
гій. Упровадження в практичну діяль-
ність правоохоронних органів України 
новітніх криміналістичних засобів та 
інноваційних технологій, створених ко-
лективом лабораторії «Використання 
сучасних досягнень науки і техніки 
у боротьбі зі злочинністю», безумовно, 
сприятиме оптимізації їх діяльності.

У 1998 р. організовано Бюро судових 
експертиз, основними напрямами ді-
яльності якого стало проведення судо-
вих фоноскопічних, психологічних та 
трасологічних експертиз, експертиз із 
дослідження об’єктів інтелектуальної 
власності, надання консультацій. Ді-
яльність Бюро забезпечується науковим 
потенціалом лабораторії «Використан-
ня сучасних досягнень науки і техніки 
у боротьбі зі злочинністю».

Фактично від часу створення Інсти-
туту й до 2009 р. в Інституті функціо-
нував сектор дослідження проблем 
боротьби з корупцією та організова-
ною злочинністю (з 2007 р. – перейме-
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нований у сектор дослідження проблем 
прокурорської діяльності та досудового 
слідства), який структурно належав до 
відділу дослідження проблем слідчої, 
прокурорської та судової діяльності. 
Наукові пошуки сектор проводив од-
разу в кількох напрямах – вивчення ста-
ну, проблем та суперечностей як у пра-
возастосовній практиці, так і в норма-
тивній базі; формування понятійного 
апарату; встановлення системи взаємо-
дії правоохоронних органів у боротьбі 
з організованою злочинністю (в межах 
теми «Компетенція спеціальних підроз-
ділів з питань боротьби з організованою 
злочинністю щодо здійснення ними 
оперативно-розшукової та слідчої ді-
яльності та питання підвищення її якос-
ті») та в напрямі розробки криміналіс-
тичної концепції економічних злочинів, 
їх класифікації, а також використання 
математичних, кібернетичних, економе-
тричних, статистичних методів аналізу, 
виявлення та розслідування економіч-
них злочинів (у межах теми «Викорис-
тання досягнень науки і техніки в бо-
ротьбі з окремими видами тяжких зло-
чинів у сфері економіки і фінансів 
з ознаками корупції»).

У 1998 р. науковці сектору дослі-
дження проблем боротьби з корупцією 
та організованою злочинністю розпо-
чали роботу над новою фундаменталь-
ною темою «Система та види методик 
розслідування економічних злочинів 
з ознаками корупції, які вчиняються 
групами осіб» (1998–1999 рр.), яка за-
вершилася створенням теоретичних за-
сад розслідування економічних злочи-
нів та наданням відповідних методич-
них рекомендацій працівникам право-
охоронних органів.

Починаючи з 2000 р. основну увагу 
науковців сектору в межах виконання 
теми «Криміналістична характеристика 
злочинів, що вчиняються в кредитно-
фінансовій сфері» (2000–2001 рр.) було 
зосереджено на дослідженні найбільш 
поширених нині механізмів злочинної 
діяльності, пов’язаних з ухиленням від 
оподаткування в особливо великих роз-
мірах при здійсненні фінансово-госпо-
дарських операцій, розкраданням гро-
шових коштів, у тому числі бюджетних, 
«тіньовим» обміном валюти, незаконни-
ми конвертаційними операціями та ін.

З 2002 р. сектор працював над вико-
нанням досліджень за темою «Криміна-
лістична характеристика легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом» (2002–2006 рр.), оскільки, ви-
ходячи з необхідності вдосконалення та 
оптимізації процесу розкриття та роз-
слідування злочинів у сфері економіки, 
актуальною є розробка концепції кримі-
налістичної характеристики легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом. Новітні здобутки робо-
ти сектору знайшли відображення, зо-
крема в монографії «Экономические 
преступления: криминалистический 
анализ» (Г. А. Матусовський, 1999).

У 2007 р. сектором у межах загаль-
ної теми «Фундаментальні та приклад-
ні проблеми боротьби зі злочинністю», 
а з 2008 р. як самостійна тема викону-
валось дослідження за напрямом «Окре-
мі криміналістичні методики розсліду-
вання злочинів: проблеми формування 
та модернізації».

До жовтня 2003 р. незмінним керів-
ником сектору був заслужений про-
фесор Національної юридичної акаде-
мії України імені Ярослава Мудрого, 
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д-р юрид. наук, проф. Г. А. Матусов-
ський. На превеликий жаль, таланови-
тий вчений пішов із життя. З початку 
2004 р. й до моменту реорганізації ке-
рівництво сектором було покладено на 
д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН 
України В. А. Журавля.

Сектор дослідження проблем зло-
чинності та її причин (до 2007 р. – 
сектор вивчення причин злочинності) 
був створений у 1996 р. З 2002 р. сектор 
входить до складу відділу криміноло-
гічних досліджень.

З дня існування до 2007 р. сектор очо-
лював д-р юрид. наук, проф. О. Г. Каль-
ман, а з 1 жовтня 2007 р. й дотепер спів-
робітники  сектору  працюють  під 
керівництвом д-ра юрид. наук, проф. 
Б. М. Головкіна. Напрямами наукової 
діяльності сектору на сучасному етапі 
є: сімейно-побутова злочинність; зло-
чинність неповнолітніх; корислива на-
сильницька злочинність; економічна 
злочинність у паливно-енергетичній 
сфері; проблеми латентної віктимності 
в Україні.

Наукова та науково-організаційна ді-
яльність сектору дослідження проблем 
злочинності та її причин заснована на 
проведенні масштабних фундаменталь-
них та прикладних досліджень у межах 
кримінологічного напряму відповідно 
до основних напрямів та пріоритетних 
завдань Інституту.

За час існування сектору було вико-
нано значний обсяг науково-дослідної 
роботи в рамках таких тем фундамен-
тальних досліджень: «Теоретичні та 
прикладні проблеми фінансового і ре-
сурсного забезпечення боротьби зі зло-
чинністю в Україні», «Теоретичні 
і практичні проблеми попередження 

злочинів у сфері службової діяльності 
в Україні», «Теоретичні і прикладні 
проблеми запобігання злочинності у па-
ливно-енергетичному комплексі Украї-
ни» та ін. Результати проведених науко-
вих досліджень знайшли своє практич-
не втілення у низці монографій, науко-
вих статтях, висновках і рекомендаціях, 
які отримали схвалення серед широкого 
юридичного загалу. Зокрема, у 2013 р. 
вийшла друком колективна монографія 
під назвою: «Злочинність у паливно-
енергетичній сфері України: криміно-
логічна характеристика та запобігання».

Слід відзначити, що доробки науков-
ців сектору ґрунтуються не тільки на 
загальнотеоретичних, а й підкріплюють-
ся багатьма емпіричними дослідження-
ми. Так, у рамках фундаментальної теми 
дослідження «Проблема латентної ві-
ктимності та шляхи її розв’язання 
в Україні», розробка якої триває дотепер, 
заслуговує на увагу проведене широко-
масштабне всеукраїнське опитування 
громадян, в якому взяло участь понад 
4 тис. респондентів. За результатами 
цього дослідження передбачається ви-
значення обсягів латентної віктимізації 
населення, з’ясування чинників, що її 
продукують, а також вивчення негатив-
них наслідків для суспільства.

Крім того, науковці сектору беруть 
активну участь у науковому забезпечен-
ні законопроектної та нормотворчої ді-
яльності, здійснюючи підготовку науко-
во-правових висновків, пропозицій тощо 
до проектів законів України з питань 
кримінологічної політики, концепцій та 
інших нормативних актів за дорученням 
центральних органів державної влади та 
суб’єктів законодавчої ініціативи; у роз-
робці прогнозів розвитку злочинності та 
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пропозицій щодо вдосконалення чинно-
го законодавства; здійснюють міжгалу-
зеве співробітництво з установами, що 
проводять суміжні наукові дослідження; 
у здійсненні міжнародного наукового 
співробітництва.

Основним завданням сектору до-
слідження проблем міжнародного 
співробітництва у сфері боротьби зі 
злочинністю (з 2001 по 2006 р. – лабо-
раторії соціології та порівняльного пра-
вознавства у галузі боротьби зі злочин-
ністю, а з 2007 по 2009 р. – лабораторії 
дослідження проблем міжнародного 
співробітництва у сфері боротьби зі зло-
чинністю) є проведення комплексних 
фундаментальних та прикладних до-
сліджень, пов’язаних із вивченням кри-
мінологічних, соціологічних вимірів 
злочинності, діяльності системи кримі-
нальної юстиції у порівняльному аспек-
ті, а також законодавства України у сфе-
рі протидії злочинності, можливості 
його гармонізації до законодавства Єв-
ропейського Союзу.

Із січня 2007 р. сектор очолює д-р 
юрид. наук, проф. О. Ю. Шостко.

Про необхідність створення подібно-
го наукового підрозділу наголошувало-
ся ще в постанові Президії АПрН Укра-
їни 1998 р., якою ініційовано проведен-
ня порівняльно-правових досліджень. 
Того ж року був утворений тимчасовий 
творчий колектив для проведення до-
сліджень за темами «Порівняльно-пра-
вовий аналіз законодавства європей-
ських держав та США, що регулює 
боротьбу з організованою злочинніс-
тю». Починаючи з 1999 р. силами вже 
постійно діючого колективу науковців 
розпочалося дослідження за темою 
«Порівняльний аналіз законодавства 

держав Європи та США по боротьбі 
з організованою злочинністю у сфері 
економіки» (1999–2001 рр.). Науковим 
керівником цих тем був канд. юрид. 
наук, доц. В. В. Афанасьєв.

Плідну наукову роботу лабораторія 
почала з теми «Правове регулювання 
міграційних процесів як засіб попере-
дження злочинності: соціологічний та 
порівняльно-правовий аналіз» (2001–
2003 рр.). Упродовж 2004 – І кв. 2006 р. 
лабораторія вела науковий пошук за на-
прямом «Теоретичні та прикладні про-
блеми попередження злочинів у сфері 
службової діяльності в органах вико-
навчої влади країн Ради Європи: соціо-
логічний та порівняльно-правовий ана-
ліз». Потім науковці працювали над 
підтемою «Соціальні та організаційно-
правові проблеми імплементації євро-
пейських стандартів попередження 
службових злочинів в публічній сфері: 
порівняльний аналіз» (ІІ кв. 2006 р. – 
ІІІ кв. 2007 р.) у рамках теми фундамен-
тального наукового дослідження «Кри-
мінологічні проблеми запобігання зло-
чинності в Україні». Очолював лабора-
торію в той час канд. філос. наук, доц. 
О. В. Сердюк.

Після завершення роботи за зазна-
ченою вище темою колектив науковців 
працював над такими темами: 1) «Про-
блеми порівняльно-правового аналізу 
та адаптації законодавства України 
у сфері боротьби зі злочинністю із за-
конодавством Європейського Союзу» 
(2008–2011 рр.) під керівництвом 
О. Ю. Шостко. Робота була присвячена 
вивченню законодавства ЄС у сфері бо-
ротьби зі злочинністю, оцінки можли-
востей використання провідного євро-
пейського досвіду в цій площині з ура-
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хуванням особливостей національної 
правової системи. Вагомим результатом 
роботи науковців лабораторії за цією 
темою стала колективна монографія 
«Проблеми адаптації законодавства 
України у сфері протидії злочинності до 
законодавства Європейського Союзу».

У період з 2007 по 2009 р. співробіт-
ники підрозділу працювали над при-
кладною темою: «Порівняльно-право-
вий аналіз ефективності діяльності 
правоохоронних органів». Це дослі-
дження стало підґрунтям колективної 
монографії «Проблеми забезпечення 
ефективності діяльності органів кримі-
нального переслідування в Україні», де 
шостий розділ було присвячено порів-
няльно-правовому аналізу ефективнос-
ті діяльності органів досудового роз-
слідування та прокурора у сфері проти-
дії злочинності. За цю наукову працю 
О. Ю. Шостко і О. В. Сердюк у 2011 р. 
разом із іншими авторами монографії 
отримали премію імені Ярослава Му-
дрого в номінації «За видатні досягнен-
ня в науково-дослідницькій діяльності 
з проблем правознавства».

У 2012 р. колектив науковців у складі 
сектору під керівництвом О. Ю. Шостко 
завершив дослідження за напрямом 
«Правові та інституційні механізми про-
тидії корупційним правопорушенням» 
у межах загальної теми «Комплексне 
дослідження кримінально-правових, 
кримінально-процесуальних, криміна-
лістичних та кримінологічних заходів 
протидії корупційній злочинності на су-
часному етапі розвитку українського 
суспільства», результатом чого стало 
депонування цієї колективної роботи.

На цей час співробітники сектору 
працюють над фундаментальною те-

мою: «Концептуальні основи побудови 
сучасного кримінального процесу Укра-
їни та проблеми гармонізації вітчизня-
ного законодавства у сфері криміналь-
ної юстиції із законодавством Європей-
ського Союзу» (2012–2016 рр.).

Сектор кримінально-правових проб-
лем боротьби зі злочинністю створе-
ний у межах відділу кримінально-пра-
вових проблем та кримінально-виконав-
чого законодавства у 1995 р. До 2000 р. 
сектором керував канд. юрид. наук, доц. 
В. П. Ємельянов; у 2000–2001 рр. його 
очолювала канд. юрид. наук, доц. 
Л .  В. Дорош; з 2002 р. по вересень 
2006 р. посаду керівника сектору за-
ймала акад. НАПрН України, д-р юрид. 
наук, проф. Н. О. Гуторова; з вересня 
2006 р. по жовтень 2011 р. – канд. юрид. 
наук, доц. Л. М. Демидова; а з жовтня 
2011 р. і дотепер колективом керує канд. 
юрид. наук, доц. О. О. Пащенко.

Протягом 1995–1996 рр. вирішува-
лися питання кадрового забезпечення 
сектору. Їх успішне розв’язання дало 
змогу з початку 1997 р. взятися за роз-
робку фундаментальної теми «Кримі-
нальне право України. Проблеми теорії 
і практики застосування» (науковий 
керівник – академік-секретар відділу 
кримінально-правових проблем НАПрН 
України, професор, академік НАПрН 
України В. В. Сташис). Метою цього 
дослідження стало наукове осмислення 
як нових кримінально-правових інсти-
тутів, так і відомих раніше, але таких, 
що зазнали впливу сучасного розвитку 
суспільства; розробка нових концепцій, 
спрямованих на вдосконалення теорії 
і практики застосування кримінального 
права України. Вагомим підсумком 
творчого пошуку в цьому напрямі стала 
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підготовка разом із науковцями кафедри 
кримінального права Національної 
юридичної академії України імені Яро-
слава Мудрого двадцяти восьми томів 
робочих матеріалів до проекту Кримі-
нального кодексу України. Напрацюван-
ня науковців, що розробляли цю тему 
(проф., акад. НАН України та НАПрН 
України В. Я. Тацій, проф., акад. 
НАПрН України В. В. Сташис, проф., 
акад. НАПрН України В. І. Борисов та 
ін.) були втілені в новий Кримінальний 
кодекс України, прийнятий Верховною 
Радою України 5 квітня 2001 р.

Напрацювання науковців сектору 
кримінально-правових проблем бороть-
би зі злочинністю широко використову-
ються під час роботи правоохоронних 
органів із попередження та боротьби зі 
злочинністю. Зокрема, свого часу особ-
ливий попит мав науково-практичний 
коментар до Кримінального кодексу 
України, виданий в 2003 р., що швидко 
поширився серед спеціалістів. Зміни 
в законодавстві та новітні наукові до-
слідження викликали необхідність під-
готовки ще кількох видань зазначеного 
коментаря.

З 2007 по 2011 р. сектор проводив 
роботу над підтемою «Теоретичні про-
блеми кримінальної відповідальності та 
покарання» у межах виконання фунда-
ментальної теми «Фундаментальні та 
прикладні проблеми боротьби зі зло-
чинністю в Україні». Результати про-
ведених наукових досліджень впрова-
джено в юридичну практику та діяль-
ність державних органів шляхом під-
готовки монографій, публікацій у пресі 
і в наукових виданнях. Також співробіт-
ники сектору брали участь у здійсненні 
наукових досліджень за державною, 

відомчою та конкурсною тематиками, 
у розробці законопроектів. Були підго-
товлені наукові висновки, зауваження 
та пропозиції на проекти постанов Пле-
нуму Верховного Суду України, науко-
во-правові висновки за зверненнями 
правоохоронних органів, установ, під-
приємств. Зараз проводиться велика 
робота над проектом Кодексу про кри-
мінальні проступки.

З 2012 р. співробітники сектору про-
водять дослідження «Теоретичні питан-
ня удосконалення кримінального зако-
нодавства та практики його застосуван-
ня». Керівником теми є академік В. Я. Та-
цій. Рішення про створення сектору 
дослідження проблем кримінально-ви-
конавчого законодавства (з 1995 по 
2007 р. – сектор проблем кримінально-
виконавчого законодавства) у структурі 
Інституту було прийнято ще у 1995 р., 
але фактична наукова діяльність розпо-
чалася у 1997 р. виконанням теми «Про-
блеми теорії та практики виконання 
покарань», значним здобутком якої ста-
ло створення цілком визначеної теоре-
тичної моделі екзекутивної діяльності, 
що знайшла своє викладення в опублі-
кованій монографії А. Х. Степанюка 
«Сущность исполнения наказания» 
(1999).

Треба зазначити, що з початку науко-
вої роботи сектор працював під керівни-
цтвом д-ра юрид. наук, проф. А. Х. Сте-
панюка. Багаторічна науково-дослідна 
діяльність співробітників сектору здій-
снювалася за вельми широким перелі-
ком фундаментальних та прикладних 
досліджень. За хронологією сектором 
також опрацьовувалась тема «Проблема 
імплементації міжнародних стандартів 
у кримінально-виконавче законодавство 
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України», за якою було проведено мо-
ніторинг концепцій та практики вико-
нання покарань в окремих країнах (Ро-
сійській Федерації, Польщі, Угорщині, 
Чехії), потім співробітниками сектору 
виконувалась тема «Проблеми рефор-
мування кримінально-виконавчої сис-
теми України».

Зокрема, здобутками таких тем, як 
«Виконання покарання як стадія кримі-
нальної відповідальності» та «Теоре-
тичні та прикладні проблеми виконання 
кримінальних покарань», стала розроб-
ка основ теорії виконання покарань, до-
слідження проблем виконання пока-
рань, альтернативних позбавленню волі, 
й підготовка пропозицій щодо перспек-
тив створення служби пробації в Укра-
їні. Головний результат дослідження за 
темою «Ефективність діяльності Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби 
України: поняття, критерії, методика 
виміру та шляхи підвищення» знайшов 
своє відображення у теоретичній роз-
робці та запропонуванні нових критері-
їв оцінки ефективності діяльності Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби 
України. За підсумками роботи над при-
кладною темою «Теоретичні основи за-
безпечення якості кримінально-вико-
навчого законодавства та кримінально-
виконавчої діяльності» науковцями 
окреслено критерії та показники якості, 
що висуваються до кримінально-вико-
навчого законодавства, надана загальна 
характеристика якості Кримінально-ви-
конавчого кодексу України.

Фактичні здобутки проведених до-
сліджень знайшли втілення у виданнях: 
Довідник працівника кримінально-ви-
конавчої інспекції (2005), науково-прак-
тичний посібник «Ефективність діяль-

ності державної кримінально-виконав-
чої служби України» (2009), Терміноло-
гічний довідник із застосування кримі-
нально-виконавчого законодавства 
(2010), науково-практичний посібник 
«Організація роботи персоналу Держав-
ної кримінально-виконавчої служби 
України з підготовки засуджених до 
звільнення» (2010), монографія «Засоби 
виправлення і ресоціалізації засудже-
них до позбавлення волі» (2010) тощо.

На сьогодні наукові пошуки у секто-
рі здійснюються за такими основними 
напрямами: теоретичні та практичні 
проблеми застосування норм Кримі-
нально-виконавчого кодексу України; 
оптимізація виконання кримінальних 
покарань; реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби Украї-
ни; виправлення та соціальна адаптація 
засуджених; питання правового статусу 
засуджених в Україні. Продовжуються 
дослідження за темами: «Теоретичні 
і прикладні питання реінтеграції до сус-
пільства осіб, які відбули покарання 
у виді позбавлення та обмеження волі» 
та «Теоретичні та прикладні проблеми 
реформування Державної кримінально-
виконавчої служби України».

Усі науковці сектору беруть участь 
у підготовці наукових висновків для 
центральних органів виконавчої влади, 
пропозицій та доповнень до чинного 
законодавства згідно з напрямом своєї 
діяльності. Так, нещодавно для Комісії 
з питань правоохоронної діяльності 
Конституційної Асамблеї співробітни-
ками сектору підготовлено аналітичну 
доповідь на тему «Міжнародний досвід 
конституційного регулювання статусу 
засуджених». Також фахівцями сектору 
надавалися зауваження щодо таких най-
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більш значущих для кримінально-ви-
конавчого законодавства нормативних 
актів, як: проект Закону України «Про 
пробацію», Концепція створення та роз-
витку системи пробації в Україні, про-
ект Концепції Державної програми роз-
витку Державної кримінально-виконав-
чої служби України на період до 2015 
року, Концепція розвитку та модерніза-
ції органів і установ, що належать до 
сфери управління Державної пенітенці-
арної служби України; Концепція дер-
жавної політики у сфері реорганізації 
кримінально-виконавчої системи, про-
ект Закону України «Про соціальну 
адаптацію осіб, які відбули покарання 
у виді обмеження або позбавлення волі 
на певний строк» тощо.

Сектор дослідження проблем запо-
бігання злочинності (до 2007 р. – сектор 
дослідження попередження злочинності 
серед неповнолітніх та молоді) був ство-
рений у 1995 р. як підрозділ, основним 
завданням якого було вивчення криміно-
логічної характеристики злочинності 
неповнолітніх і молоді, особи злочинця 
неповнолітнього та молодого злочинця, 
детермінації і попередження злочиннос-
ті серед контингенту осіб віком від 14 до 
29 років. Роботу над фундаментальними 
дослідженнями сектор розпочав з 1998 р., 
коли його керівником було призначено 
д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН 
України В. В. Голіну, який очолює сектор 
і до цього часу.

За час роботи сектору було виконано 
значний обсяг наукових досліджень, ак-
туальних для теорії і практики боротьби 
зі злочинністю, в основу яких покладе-
но не тільки теоретичні, а й переважно 
емпіричні дослідження. Ці дослідження 
були спрямовані на з’ясування науково-

обґрунтованих уявлень про криміноло-
гічну характеристику злочинності 
в Україні та її проявів, її детермінацію, 
особу злочинця та запобігання злочин-
ності.

Особливістю досліджень за темами 
«Сучасні проблеми насильницької зло-
чинності проти особи та її попереджен-
ня» (1998–1999 рр.), «Кримінологічна 
характеристика злочинів, що посягають 
на особисту волю людини, та її попере-
дження» (2000–2001 рр.) та ін. було ви-
явлення детермінант цих злочинів у су-
часних умовах становлення України та 
розробки дієвих заходів їх запобігання.

У подальшій своїй діяльності сектор 
зосередив свою увагу на дослідженнях, 
які мають важливий не лише теоретич-
ний, а й прикладний характер. Так, про-
тягом 2002–2006 рр. виконувалась ро-
бота за напрямом «Кримінологічна ха-
рактеристика корисливо-насильницької 
злочинності неповнолітніх та особли-
вості попередження її у великому місті» 
у межах теми фундаментального до-
слідження «Теоретичні проблеми по-
передження злочинності». Отримані 
результати цього дослідження надали 
змогу розробити реальні заходи запо-
бігання злочинності неповнолітніх не 
тільки у Харкові, а й в інших великих 
містах України. Видана монографія за 
цією темою отримала схвалення у пра-
цівників правоохоронних органів Укра-
їни. Продовженням цієї тематики стало 
дослідження за напрямом «Криміноло-
гічні основи боротьби зі злочинністю 
в Україні» у межах теми «Фундамен-
тальні та прикладні проблеми боротьби 
зі злочинністю» (2007–2012 рр.).

Практика організованої боротьби зі 
злочинністю внесла на порядок денний 
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питання щодо дослідження практики про-
грамування і планування протидії зло-
чинності в Україні. З цією метою вивчено 
державні та регіональні (місцеві) про-
грами і плани запобігання злочинності. 
Дослідження спрямовувалося не тільки 
на вивчення цих програм і планів, а й роз-
робку важливих теоретичних питань, та-
ких як: проблеми кримінологічної полі-
тики; концептуальних основ програму-
вання та регіонального планування; 
визначення стратегічних напрямів запо-
бігання злочинності тощо. Зусиллями 
фахівців сектору у 2012 р. видано моно-
графію «Державне програмування та ре-
гіональне планування заходів запобігання 
злочинності в Україні», яка була розісла-
на у всі регіони та великі міста України.

На цей час співробітники сектору пра-
цюють над фундаментальною темою «Те-
оретичні і прикладні проблеми участі 
громадськості у запобіганні злочинності: 
вітчизняний та міжнародний досвід».

Протягом 2005–2012 рр. в Інституті 
функціонувала наукова лабораторія до-
слідження злочинності проти прав 
і свобод людини і громадянина. Цю ла-
бораторію очолював д-р юрид. наук, 
проф., акад. НАПрН України В. П. Тихий. 
Зазначеним структурним підрозділом 
розроблялися теми «Теоретичні і при-
кладні проблеми відповідальності за по-
рушення виборчих прав за кримінальним 
законодавством України» (2005–2007 рр.) 
та «Теоретичні і прикладні проблеми за-
безпечення безпеки людини за криміналь-
ним законодавством України».

З 2000 по 2006 р. в Інституті існува-
ла лабораторія «Вдосконалення пра-
вового становища жінок та попере-
дження жіночої злочинності», яка 
структурно була підпорядкована відділу 
загальної теорії кримінології та кримі-

нологічних досліджень. Завідувачем 
лабораторії була канд. юрид. наук, доц. 
О. М. Руднєва.

За період існування лабораторії її 
співробітниками проведено досліджен-
ня на тему «Соціальні та правові аспек-
ти становища жінок в Україні та попе-
редження жіночої злочинності» (2001–
2003 рр.). У межах фундаментальної 
теми «Теоретичні проблеми попере-
дження злочинності» лабораторія роз-
робляла самостійний напрям «Теоре-
тичні та прикладні проблеми попере-
дження насильницьких злочинів і пра-
вопорушень у сімейно-побутовій сфері» 
(2004–2006 рр.), головною метою якого 
стало комплексне вивчення насиль-
ницької злочинності в сімейно-побуто-
вій сфері, аналіз процесу криміналізації 
поведінки правопорушників та феноме-
нологічних аспектів і закономірностей 
злочинів та правопорушень у сімейно-
побутовій сфері, розробка заходів їх по-
передження, розробка проектів норма-
тивних актів у цій сфері та коментуван-
ня чинного законодавства. До вагомих 
досягнень науковців лабораторії, без 
сумніву, можна віднести підготовку ко-
ментаря до Закону України «Про по-
передження насильства у сім’ї», збірни-
ка документів «Виконання Конвенції 
з ліквідації всіх форм дискримінації 
щодо жінок: позиція держави та погляд 
громадянського суспільства».

З 1996 по 2004 р. у структурі Інсти-
туту функціонував відділ економіко-
правових проблем попередження еко-
номічних правопорушень, який розмі-
щувався у м. Донецьку і організаційно 
був підпорядкований Інституту еконо-
міко-правових досліджень НАН Украї-
ни. Від часу його створення і до 2004 р. 
цей відділ очолював канд. юрид. наук, 
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доц. В. В. Хахулін, а з 2004 р. його ке-
рівником було призначено канд. юрид. 
наук, доц. О. О. Ашуркова. Науковці 
відділу проводили здебільшого спільні 
дослідження в галузях господарського, 
екологічного та кримінального права.

У 2013 р. в Інституті створено новий 
структурний підрозділ – лабораторію 
дослідження правових проблем запо-
бігання і протидії корупції, що зумов-
лено значною актуалізацією питання 
боротьби з корупційними проявами 
в українському суспільстві. Очолив ла-
бораторію д-р юрид. наук, проф., чл.-
кор. НАПрН України В. Я. Настюк.

У складі творчих колективів співро-
бітниками секторів і лабораторій Інсти-
туту здійснювалася і продовжує здій-
снюватися робота над багатьма науко-
вими проектами, виконання яких ви-
пливало, зокрема, з Комплексної про-
грами профілактики злочинності на 
2001–2005 роки, затвердженої Указом 
Президента України від 25 грудня 2000 
року за № 1376/2000. Уже самі назви 
свідчать про широту та різноманітність 
наукових розробок: «Проведення до-
слідження проблем протидії торгівлі 
людьми як виду діяльності організова-
ної злочинності та розробка заходів, 
спрямованих на поширення у громадян 
знань та навичок, необхідних їм для 
того, щоб не стати жертвами зазначених 
злочинів»; «Теоретичні та прикладні 
проблеми рецидивної злочинності, які 
були раніше засуджені і утримуються 
в місцях позбавлення волі після повтор-
ного засудження»; «Криміналістична 
профілактика економічних злочинів»; 
«Наукове забезпечення створення між-
відомчої автоматизованої бази даних 
про причини і умови наркозлочинності» 
та ін. У 2006–2007 рр. творчим колек-

тивом науковців Інституту з метою ре-
алізації Плану заходів щодо реалізації 
Концепції забезпечення захисту закон-
них прав та інтересів осіб, які потерпіли 
від злочинів, на 2005–2006 роки, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 20 квітня 2005 р. 
№ 110-р, виконувалось дослідження за 
темою «Проблеми захисту прав та за-
конних інтересів потерпілих від зло-
чинів». У наступні роки в Інституті про-
водились дослідження під назвами 
«Розробка критеріїв ефективності ді-
яльності органів кримінального пере-
слідування в Україні та запропонування 
шляхів її підвищення» (2007–2009 рр.), 
«Теоретичні проблеми забезпечення 
якості кримінального законодавства та 
правозастосовчої діяльності у сфері бо-
ротьби зі злочинністю в Україні» (2008–
2010 рр.), «Дослідження кримінально-
процесуальних проблем забезпечення 
доступу до правосуддя потерпілих від 
злочину» (2009 р.), «Комплексне дослі-
дження кримінально-правових, кримі-
нально-процесуальних, криміналістич-
них та кримінологічних заходів протидії 
корупційній злочинності на сучасному 
етапі розвитку українського суспіль-
ства» (2010–2012 рр.), «Дослідження 
теоретичних та практичних проблем 
соціальної адаптації осіб, звільнених із 
місць позбавлення волі (на виконання 
Плану заходів щодо реалізації Концеп-
ції соціальної адаптації осіб, які відбули 
покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк, до 2015 року)» (2010–
2012 рр.). У наш час творчими колекти-
вами Інституту виконується ще дві 
теми: «Теоретичні і прикладні питання 
реінтеграції до суспільства осіб, які від-
були покарання у виді позбавлення та 
обмеження волі (на виконання пунктів 
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1, 2, 4, 15 Плану заходів щодо реалізації 
Концепції соціальної адаптації осіб, які 
відбули покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк, до 2015 року)» 
(2010–2013 рр.) та «Теоретичні та при-
кладні проблеми запобігання і протидії 
корупції в Україні» (2013–2015 рр.).

Сьогодні Інститут є однією з провід-
них науково-дослідних установ юри-
дичного профілю в Україні, що здій-
снює низку фундаментальних та при-
кладних досліджень у сфері боротьби 
зі злочинністю, надає висновки, кон-
сультації, виконує наукові експертизи 
в галузі нормативного регулювання цієї 
сфери, а також видає наукову продукцію 
(монографії, посібники, коментарі, до-
відники, словники тощо), організовує 
науково-практичні конференції, семіна-
ри, «круглі столи», готує аспірантів та 
здобувачів для забезпечення в майбут-
ньому потреб, що необхідні для прове-
дення наукових досліджень. У 2012 р. 
Інституту присвоєно ім’я видатного 
правознавця Української держави – ака-
деміка НАПрН України В. В. Сташиса.

Важливу роль відіграє Інститут 
у підготовці проектів та внесенні змін 
і доповнень до законодавчих та інших 
нормативних актів України щодо регу-
лювання різноманітних аспектів бо-
ротьби зі злочинністю та їх вдоскона-
лення. Зокрема, у 2012 р. зроблені про-
позиції та зауваження до проектів за-
конів України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо 
введення інституту кримінальних про-
ступків», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відпо-
відальності за посягання у сфері інфор-
маційної безпеки», «Про внесення змін 
до Кримінально-виконавчого кодексу 

України щодо підвищення рівня захисту 
прав засуджених осіб», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо гуманізації законодавства та 
забезпечення конституційних прав і сво-
бод осіб, які взяті під варту та які від-
бувають покарання в установах виконан-
ня покарань» та ін. Крім того, лише 
у 2012 р. підготовлені пропозиції до 
Державної програми щодо запобігання 
і протидії корупції на 2011–2015 роки, 
пропозиції та зауваження на проект роз-
порядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Плану заходів з ви-
конання Концепції реалізації політики 
у сфері профілактики правопорушень до 
2015 р.», пропозиції та зауваження до 
проекту Орієнтованої структури Націо-
нальної стратегії боротьби з наркотика-
ми на період до 2020 р. та ін.

Прикладом впровадження в законо-
давчу діяльність та правозастосовну 
практику значних наукових результатів, 
одержаних у процесі проведення Інсти-
тутом фундаментальних і теоретико-
прикладних досліджень, стала активна 
участь провідних науковців Інституту 
в розробці проектів ключових кодексів 
Української держави – Кримінального, 
Кримінального процесуального та Кри-
мінально-виконавчого. Ці кодекси вже 
діють. Також надаються пропозиції щодо 
внесення відповідних змін і доповнень 
до законодавчих та інших нормативних 
актів України, які регулюють різноманіт-
ні аспекти боротьби зі злочинністю.

Відчувають допомогу від Інституту 
в підготовці законодавчих документів 
усі гілки державної влади – Верховна 
Рада України, Кабінет Міністрів Украї-
ни, Конституційний Суд України, Вер-
ховний Суд України, а також такі цен-
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тральні установи держави, як Генераль-
на прокуратура України, Міністерство 
внутрішніх справ України, Міністер-
ство юстиції України, Служба безпеки 
України, Державний департамент Укра-
їни з питань виконання покарань та ін.

Інститут підтримував творчі контакти 
з іноземними науковими установами, 
зокрема з Інститутом відкритого товари-
ства (м. Цуг, Швейцарія). Так, разом із 
цією організацією було виконано роботу 
«Пілотажний дослідницький проект за-
стосування в Україні затримання і запо-
біжного заходу у виді взяття під варту». 
Раніше співробітники Інституту брали 
участь у виконанні низки наукових до-
сліджень з конкурсної тематики в межах 
науково-дослідницької Програми «Аме-
рикансько-українське партнерство» Ака-
демії правових наук України та Націо-
нального інституту юстиції Департамен-
ту юстиції США, а також за Програмою 
стипендіатів-дослідників, що її проводив 
Харківський центр по вивченню органі-
зованої злочинності при Національній 
юридичній академії України імені Яро-
слава Мудрого спільно з Американським 
університетом у Вашингтоні.

Значну увагу в Інституті приділяють 
підготовці висококваліфікованих науко-
вих кадрів за спеціальностями: кримі-
нальне право і кримінологія, криміналь-
но-виконавче право; кримінальний про-

цес і криміналістика, судова експертиза. 
На сьогоднішній день в аспірантурі 
Інституту навчається 15 аспірантів і 19 
здобувачів наукового ступеня кандидата 
юридичних наук. З 2011 р. в Інституті 
функціонує докторантура. У 2012 р. 
створена спеціалізована вчена рада по 
захисту кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-ви-
конавче право. В Інституті видається 
фаховий збірник наукових праць «Пи-
тання боротьби зі злочинністю» з пері-
одичністю два рази на рік.

Обсяг наукової продукції Інституту 
свідчить про його впевнений поступ 
у вивченні актуальних проблем протидії 
злочинності та її запобігання. Лише 
у 2012 р. фахівцями Інституту надруко-
вано наукової продукції загальним об-
сягом 894,8 друк. арк. Це монографії, 
наукові статті та тези наукових допові-
дей у збірниках наукових праць і науко-
вих журналах, науково-практичні по-
сібники, коментарі, довідники, словни-
ки, наукові звіти тощо.

Отже, сьогодні Науково-дослідний 
інститут вивчення проблем злочиннос-
ті імені академіка В. В. Сташиса Націо-
нальної академії правових наук Украї-
ни бере активну участь у розвитку та 
збагаченні правової наукової думки 
в Україні.

Матеріал підготували:
В. Борисов, директор НДІ вивчення про-

блем злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України, доктор юридичних 
наук, професор, академік НАПрН України;

В. Батиргареєва, заступник директора 
з наукової роботи НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України, доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник
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Постановою Кабінету Міністрів 
України № 959 від 14 червня 2000 р. 
«Про створення Науково-дослідного 
інституту державного будівництва та 
місцевого самоврядування» у складі 
Академії правових наук України (яка на 
той час ще не мала статусу Національ-
ної) було організовано науково-дослід-
ну структуру для проведення комплекс-
них досліджень проблематики проце-
сів розбудови державності в Україні. 
Сфера наукових пошуків відповідно до 
Статуту новоствореної установи охоп-
лювала юридичні аспекти питань пра-
вового статусу людини і громадянина, 
проблеми функціонування органів дер-
жавної влади, конституційно-правових, 
адміністративно-правових відносин та 
державно-правової конфліктології, пи-
тання становлення та реалізації місце-
вого самоврядування, правового регу-
лювання відносин у сфері публічних 
фінансів, порівняльного правознавства 
з державно-правових проблем тощо.

Поставлені перед Інститутом завдан-
ня пов’язані з вирішенням основопо-
ложних, базових, відправних для всієї 
юридичної науки та практики питань, 
адже становлення державності в транс-
формаційний період розвитку суспіль-
ства, безумовно, є однією з найскладні-
ших теоретичних і практичних про-
блем, що залишаються актуальними для 
політичних еліт, вчених-правознавців 

і юристів-практиків України. Основу 
наукового колективу Інституту склада-
ють провідні фахівці – академіки та 
члени-кореспонденти Національної ака-
демії правових наук України, доктори 
та кандидати юридичних наук – фахівці 
у галузі конституційного права, адміні-
стративного та фінансового права, дер-
жавного будівництва та місцевого само-
врядування, теорії держави та права, 
міжнародного права, соціології та по-
літології.

Багатоплановість завдань, що стоять 
перед Інститутом, відображає його ор-
ганізаційна структура. Так, Інститут 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування містить два наукових 
відділи: відділ конституційно-правових 
проблем державного будівництва (завіду-
вач – чл.-кор. НАПрН України В. П. Ко-
лісник) та відділ правових проблем 
місцевого самоврядування (завідувач – 
д-р юрид. наук П. М. Любченко). До 
складу відділів входить п’ять секторів: 
проблем формування та функціонуван-
ня органів державної влади (зав. секто-
ру – д-р філос. наук О. Г. Данильян), 
проблем державно-правової конфлікто-
логії (зав. сектору – д-р соціол. наук 
Л. М. Герасіна), проблем державного 
управління та адміністративного права 
(зав. сектору – чл.-кор. НАПрН України 
В. М. Гаращук), муніципального права 
та місцевого самоврядування (зав. сек-

На шляху розвитку національної доктрини 
державного будівництва та місцевого самоврядування
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тору – канд. юрид. наук, доц. К. Є. Со-
ляннік) і нарешті, порівняльного право-
знавства з проблем місцевого самовря-
дування (зав. сектору – канд. юрид. 
наук, доц. О. Ю. Лялюк).

Окрім того, у складі Інституту функ-
ціонує три науково-дослідні лабораторії: 
Львівська лабораторія прав людини 
і громадянина (зав. лабораторії – акад. 
НАПрН України П. М. Рабінович), Ла-
бораторія проблем правового регулюван-
ня відносин у сфері публічних фінансів 
(акад. НАПрН України М. П. Кучерявенко), 
а також Лабораторія європейського пра-
ва та порівняльного правознавства (канд. 
юрид. наук, ст. наук. співроб. І. В. Геть-
ман), що знаходяться у м. Харкові.

Вищим колегіальним органом, який 
вирішує основні питання наукової ді-
яльності та кадрової роботи Інституту 
згідно зі Статутом, є Вчена рада, до 
складу якої входять провідні науковці 
та спеціалісти, які працюють в Інститу-
ті, зокрема академіки НАПрН України 
Ю. П. Битяк, В. Д. Гончаренко, М. П. Ку-
черявенко, М. І. Панов, О. В. Петришин, 
члени-кореспонденти НАПрН України 
Ю. Г. Барабаш, В. М. Гаращук, В. П. Ко-
лісник.

Різноманітними є форми роботи Ін-
ституту. Це, зокрема: проведення комп-
лексних фундаментальних і приклад-
них досліджень, підготовка проектів 
законодавчих та інших нормативно-пра-
вових актів, проведення наукових екс-
пертиз, надання науково-методичної 
допомоги органам місцевого самовря-
дування, підготовка наукових кадрів 
найвищої кваліфікації через аспіранту-
ру, створення інформаційної бази з про-
блем державного будівництва та місце-
вого самоврядування тощо.

За час існування Інституту його на-
уковцями було належним чином завер-
шено наукове опрацювання цілої низки 
актуальних для вітчизняної юридичної 
науки фундаментальних тем, серед 
яких: «Проблеми правового регулюван-
ня організації і діяльності апарату Пре-
зидента України» (канд. юрид. наук, 
доц. С. Г. Серьогіна); «Державно-право-
вий розвиток України в контексті євро-
пейської інтеграції» (канд. юрид. наук, 
доц. І. В. Яковюк); «Проблеми держав-
ного будівництва та місцевого самовря-
дування в умовах розвитку конституціо-
налізму в Україні» (д-р юрид. наук, доц. 
П. М. Любченко); «Дослідження про-
блем правового регулювання статусу 
територіальних громад, організації та 
діяльності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування»; «Правова 
культура в умовах становлення грома-
дянського суспільства» (канд. юрид. 
наук, доц. І. В. Яковюк); «Правові осно-
ви організації та функціонування орга-
нів держави» (акад. НАПрН України 
О. В. Петришин); «Проблеми право-
вого регулювання функціонування міс-
цевого самоврядування і відносин ко-
мунальної власності» (д-р юрид. наук 
П. М. Любченко); «Проблеми реалізації 
прав людини та громадянина в Україні 
у світлі європейських стандартів (за-
гальнотеоретичні та прикладні аспек-
ти)» (акад. НАПрН України П. М. Рабі-
нович); «Конституційно-правовий ста-
тус органів державної влади та пробле-
ми державно-правової конфліктології» 
(акад. НАПрН України О. В. Петри-
шин); «Система правових засобів дер-
жавного регулювання ринкової еконо-
міки у перехідний  період» (акад . 
НАПрН України Ю. П. Битяк); «Історія 
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конституційного будівництва в Україні» 
(чл.-кор. НАПрН України В. Д. Гонча-
ренко); «Теоретико-правові проблеми 
забезпечення діяльності місцевої влади: 
порівняльний аналіз національного та 
світового досвіду» (чл.-кор. НАПрН 
України І. В. Жилінкова).

Інший важливий напрям діяльності 
Інституту полягає в розробці і правовій 
експертизі законопроектів та інших пра-
вових актів, рекомендацій і пропозицій 
з питань державно-правового будівни-
цтва, інших питань, які стосуються різ-
них сфер діяльності державних органів, 
місцевих рад та всієї системи органів 
місцевого самоврядування. Відповідна 
робота проводиться як на замовлення 
органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, так і за влас-
ною ініціативою. Традиційно значна 
увага приділяється розробці зауважень 
і пропозицій до чинного законодавства 
з метою його удосконалення і приведен-
ня у відповідність до європейських пра-
вових стандартів, проведенню правової 
експертизи проектів законів та інших 
правових актів, підготовці висновків 
щодо подань відповідних суб’єктів до 
Конституційного Суду України. Резуль-
тати такої роботи Інституту втілюються 
у документах (пропозиціях, рекоменда-
ціях, зауваженнях, експертних виснов-
ках та ін.), які готуються на замовлення 
відповідних органів влади та за влас-
ною ініціативою. Останніми роками 
Інститутом була підготовлена ціла низ-
ка законопроектів.

Так, науковці Інституту беруть ак-
тивну участь у роботі Конституційної 
Асамблеї, зокрема, у роботі її комісій, 
координаційних бюро. На базі Львів-
ської лабораторії прав людини і грома-

дянина Інституту розроблено пропози-
ції стосовно удосконалення тексту по-
над третини статей Конституції Украї-
ни, які були опубліковані у 18 випуску 
(Серії I) Праць Лабораторії, та надісла-
ні до Секретаріату Президента України, 
Конституційної Ради, відповідних про-
фільних Комітетів Верховної Ради 
України, Уповноваженому Верховної 
Ради України з прав людини, народним 
депутатам, відповідним науково-дослід-
ним і навчальним закладам.

Відомим юридичному загалу є про-
ект Закону України «Про нормативно-
правові акти України», що має досить 
складну й тривалу історію обговорення. 
Так само науковцями Інституту були 
розроблені: Кодекс загальних правил 
поведінки державних службовців, про-
екти законів України «Про державний 
контроль», «Про службу в органах дер-
жавної влади», «Про консультативні 
і допоміжні органи при Президентові 
України», «Про центральні органи ви-
конавчої влади», «Про внесення змін до 
Конституції України щодо удосконален-
ня організаційно-правового забезпечен-
ня місцевої демократії в Україні», які 
вносились до компетентних органів 
державної влади.

Показником затребуваності є залу-
чення науковців Інституту до складу 
робочих груп з розробки цілої низки 
проектів нормативно-правових актів, 
серед яких проекти: Адміністративно-
процедурного кодексу України; Кодексу 
України про адміністративні проступки; 
Податкового кодексу України; нової ре-
дакції Закону України «Про державну 
службу»; Закону України «Про вищу 
освіту в Україні»; Закону України «Про 
державний контроль у сфері діяльності 
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органів виконавчої влади та їх посадо-
вих осіб» та багатьох інших.

Важливе значення в контексті опти-
мізації системи влади в Україні мають 
підготовлені для Верховної Ради Украї-
ни: проекти змін і доповнень до законів 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про місцеві державні адмі-
ністрації», «Про адміністративно-тери-
торіальний устрій України», проект Ко-
дексу законів про місцеве самоврядуван-
ня в Україні (Муніципального кодексу 
України). Поряд із цим науковцями Ін-
ституту проводилась правова експертиза 
цілої низки проектів нормативно-право-
вих актів, серед яких проекти законів 
України: «Про внесення змін і доповнень 
до Митного кодексу України», «Про вне-
сення змін до Кодексу адміністративно-
го судочинства України щодо підсуднос-
ті справ у спорах, в яких однією з сторін 
є Верховна Рада України, Президент 
України чи Кабінет Міністрів України» 
(реєстр. № 3406 від 21.11.2008 р.), «Про 
Верховну Раду України» (реєстр. 
№ 4039), «Про Антикорупційний комітет 
України», «Про внесення змін до Закону 
України “Про вищу освіту”», «Про дер-
жавний контроль у сфері діяльності ор-
ганів виконавчої влади та їх посадових 
осіб», «Про Кабінет Міністрів України» 
(реєстр. № 1312), «Про процедуру під-
готовки проекту нової редакції Консти-
туції України» (№ 2245 від 20.03.2008 р.), 
«Про внесення змін до Закону України 
“Про Конституційний Суд України”» 
(реєстр. № 2354 від 09.04.2008 р.), «Про 
засади державної регіональної політики» 
(№ 6/13-48 від 15.05.2008 р.), «Про за-
твердження змін до Конституції Авто-
номної Республіки Крим» (реєстр. 
№ 1485), «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (щодо про-
ходження публічної служби та звільнен-
ня з неї посадових осіб) (реєстр. № 2013 
від 06.02.2008 р.), «Про запобігання та 
припинення корупційних дій», «Про 
основні засади запобігання та протидії 
корупції в Україні», «Про Антикорупцій-
не бюро України», «Про фінансовий 
контроль в Україні», «Про державну 
прикордонну міліцію», «Про внесення 
змін до Закону України “Про наукову 
і науково-технічну діяльність”» та багато 
інших.

Активною є співпраця Інституту із 
органами державної влади і в контексті 
розробки проектів інших нормативно-
правових актів. Так, для Адміністрації 
Президента України свого часу були 
розроблені: Концепція переходу Украї-
ни до парламентсько-президентської 
республіки; зауваження та пропозиції 
до проекту Концепції реформування по-
літичної системи України; проект Указу 
Президента України «Про проведення 
спеціальної перевірки відомостей щодо 
кандидатів на посади державних служ-
бовців, призначення на які здійснюєть-
ся Президентом України та Кабінетом 
Міністрів України». Для Кабінету Мі-
ністрів України розроблена Концепція 
внесення змін до законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та 
«Про місцеві державні адміністрації»; 
проект Закону України «Про централь-
ні органи виконавчої влади»; проект 
Концепції та основних напрямів удо-
сконалення системи адміністративно-
територіального устрою України; реко-
мендації щодо удосконалення інвести-
ційного законодавства тощо.

Інститут регулярно готує наукові ви-
сновки для Конституційного Суду Укра-
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їни. Зокрема, лише за останній час були 
підготовлені висновки щодо: відповід-
ності Конституції України норм статей 
52, 98, 99 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 17 
листопада 2011 р. № 4061-VI; відповід-
ності пункту 5 частини п’ятої статті 214 
Кодексу адміністративного судочинства 
України положенням статей 8, 55, пунк-
ту 8 частини третьої статті 129 Консти-
туції України; відповідності Конститу-
ції України Закону України від 4 верес-
ня 2008 р. № 374-VI «Про організацію 
і порядок діяльності Верховної Ради 
України» (Голос України. – 2009. – 
17 лют. – № 28) та Регламенту Верхо-
вної Ради України від 19 вересня 2008 р. 
№ 547-VI (Офіц. вісн. України. – 2008. – 
№ 73. – Ст. 2451); відповідності вимо-
гам статей 157 та 158 Конституції Укра-
їни проекту Закону України «Про вне-
сення змін та доповнень до Конституції 
України»; відповідності Конституції 
України Указу Президента України 
«Про чергові заходи щодо подальшого 
здійснення адміністративної реформи 
в Україні». Співробітниками Інституту 
проведена наукова експертиза поло-
жень, викладених у конституційному 
поданні 50 народних депутатів України 
щодо тлумачення положень Конституції 
(п. 29 ст. 85; п. 13 ст. 92; ч. 5 ст. 140) 
і законів України «Про столицю Украї-
ни – місто-герой Київ» та «Про місцеве 
самоврядування в Україні»; підготовле-
но пояснення до Конституційного по-
дання Президента України щодо офіцій-
ного тлумачення п. 15 ч. 1 ст. 106 Кон-
ституції України, пояснення до Консти-
туційного подання 50 народних депута-
тів України про офіційне тлумачення 
положень ст. 91, ч. 2 ст. 84, п. 34 ч. 1 

ст. 85, ч. 1 ст. 86 Конституції України, 
ч. 2, ч. 3 та ст. 15 Закону України «Про 
статус народного депутата України» 
стосовно депутатських запитів до Пре-
зидента України; пояснення до Консти-
туційного подання 47 народних депута-
тів України щодо офіційного тлумачен-
ня положень ч. 1 ст. 105 та ч. 1 ст. 111 
Конституції України стосовно співвід-
ношення між поняттями користування 
Президентом України правом недотор-
канності на час виконання повноважень 
та процедурою усунення його з поста 
в порядку імпічменту та ін.

Значна робота також проводиться 
над проектами правових актів для Вер-
ховного Суду України, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, 
Генеральної прокуратури України, Мі-
ністерства внутрішніх справ України, 
Центральної виборчої комісії України, 
Головного управління державної служ-
би України та інших органів державної 
влади.

Враховуючи те, що Інститут є про-
фільною науковою установою з вивчен-
ня проблем організації та функціону-
вання місцевих органів державної влади 
і органів місцевого самоврядування, 
іншим важливим напрямом його діяль-
ності є співпраця з місцевими органами 
влади. Результати цього співробітни-
цтва також є досить широкими. Зокре-
ма, фахівці Інституту брали участь 
у розробці проектів Статутів територі-
альних громад міст Києва, Харкова, За-
поріжжя, Типового Положення про ор-
гани самоорганізації  населення в 
м. Києві. Для Харківської обласної дер-
жавної адміністрації підготовлені заува-
ження та пропозиції до проекту Концеп-
ції державної регіональної політики, 
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аналітичні довідки «Про напрямки уря-
дової міжрегіональної політики», «Про 
стан Харківського регіону та бачення 
напрямків його розвитку». На підставі 
діагностики соціально-економічної си-
туації регіону вироблено ряд розділів 
Проекту концептуальних основ страте-
гії розвитку Харківського регіону. Для 
Асоціації міст України розроблено та 
передано до органів місцевого само-
врядування різних регіонів України па-
кет проектів нормативно-правових ак-
тів, спрямованих на оптимізацію регу-
лювання суспільних відносин у сфері 
підприємництва, а саме: положення 
«Про оренду комунального майна», ме-
тодики розрахунків орендної плати, Ти-
повий договір оренди комунального 
майна; Типовий договір на організоване 
перевезення пасажирів, Положення про 
проведення концесійного конкурсу на 
право організованого перевезення паса-
жирів, Типовий концесійний договір на 
право організованого перевезення паса-
жирів; Правила розміщення зовнішньої 
реклами в м. Харків, Типовий договір 
на розміщення зовнішньої реклами. 
Здійснено і впроваджено ряд інших на-
уково-практичних розробок. Діяльність 
Інституту у цьому напрямі продовжує 
розширюватися.

Інститут проводить регулярні кон-
сультації з Харківським міським голо-
вою щодо координації усіх розробок 
і проведення правових експертиз про-
ектів нормативно-правових актів для 
Харківської міської ради. Активною 
є участь установи у діяльності комісій, 
робочих груп органів місцевого само-
врядування. Співробітники Інституту 
неодноразово брали участь у Загальних 
зборах членів Асоціації органів місце-

вого самоврядування Харківської об-
ласті, виступали на засіданнях постій-
них депутатських комісій Харківської 
обласної ради, брали участь у підготов-
ці проектів рішень обласної ради. Рі-
шенням Харківської обласної ради від 
27 березня 2009 р. № 1167-V передба-
чено активне залучення Інституту до 
вирішення проблем, з якими стикають-
ся у своїй діяльності органи місцевого 
самоврядування області (підготовка та 
видання збірників нормативних актів, 
організація та проведення навчально-
методичних заходів і т. ін.). Поряд із 
відзначеним, Інститут веде активну ро-
боту з підготовки наукових висновків 
на запити органів місцевого самовряду-
вання, місцевих органів державної вла-
ди, підприємств і установ державної та 
комунальної форм власності.

Важливе значення має участь спів-
робітників Інституту у міжнародному 
науковому співробітництві. Так, Інсти-
тут тривалий час співпрацює з Коор-
динатором проектів ОБСЄ в Україні 
у напрямі дослідження та визначення 
перспектив розвитку місцевого само-
врядування в Україні. У результаті спів-
робітництва було проведено масштабне 
соціологічне опитування депутатів ор-
ганів місцевого самоврядування. На 
базі Львівської лабораторії прав людини 
і громадянина Інституту також здійсню-
ється наукове співробітництво із Інсти-
тутом конституційної та правової по-
літики (COLPI) Інституту відкритого 
суспільства (Угорщина, м. Будапешт), 
з Міжнародним Центром юридичного 
захисту прав людини «Interrіghts» (Ве-
лика Британія, Лондон), з Ягеллон-
ським університетом у Кракові (Центр 
прав людини юридичного факультету).
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Науковцями Інституту здійснюється 
підготовка та видання значного обсягу 
наукової та науково-популярної літера-
тури: монографій, наукових енциклопе-
дій, підручників, навчальних посібни-
ків, хрестоматій, коментарів законодав-
ства, словників, довідників, брошур, 
а також наукових статей та тез наукових 
доповідей. Серед монографій, підготов-
лених співробітниками Інституту, може 
бути виділена ціла низка фундаменталь-
них праць, таких як: «Державний суве-
ренітет в умовах європейської інтегра-
ції» (Київ, 2012); «Европейская инте-
грация: проблемы теории и практики» 
(Москва, 2012); «Організаційні форми 
роботи представницьких органів місце-
вого самоврядування» (Харків, 2012); 
«Форма правління: питання конститу-
ційно-правової теорії та практики» 
(Харків, 2011); «Правові основи форму-
вання та функціонування органів дер-
жавної влади у контексті євроінтегра-
ції» (Харків, 2010); «Державний суве-
ренітет: теоретико-правові проблеми» 
(Харків, 2010); «Проблеми функціону-
вання місцевих рад та їх виконавчих 
органів» (Харків, 2009); «Правосвідо-
мість і правова культура як базові чин-
ники державотворчого процесу в Укра-
їні» (Харків, 2009); «Правова культура 
в умовах становлення громадянського 
суспільства» (Харків, 2007); «Державна 
служба в Україні: організаційно-право-
ві засади» (Харків, 2005); «Конститу-
ційно-правові основи розвитку місце-
вого самоврядування як інституту гро-
мадянського суспільства» (Харків, 
2006); «Правовий статус асоціацій міс-
цевих рад України: питання теорії та 
практики» (Харків, 2006); «Проблеми 
права і влади у суспільствах, що транс-

формуються: міждисциплінарний ана-
ліз» (Харків, 2004); «Джерела адміні-
стративного права України» (Київ, 
2005); «Парламентський контроль 
в Україні (конституційно-правовий ас-
пект)» (Харків, 2004); «Місцеве само-
врядування в системі публічної влади: 
теоретико-правовий аналіз» (Харків, 
2006); «Правові проблеми комунальної 
власності» (Харків, 2007); «Теоретичні 
проблеми правового регулювання гро-
шового обігу в Україні» (Харків, 2004); 
«Проблеми правової конфліктології: 
феноменологічний, гносеологічний та 
праксеологічний аналіз» (Харків, 2004); 
«Налоговые процедуры: правовая при-
рода и классификация» (Київ, 2009); 
«Місцеві органи влади в механізмі де-
мократичної держави: теоретико-право-
вий аналіз» (Харків, 2009); «Місцеве 
самоврядування в Україні в умовах ста-
новлення правової держави» (Харків, 
2004); «Виконавчі органи місцевих рад 
в Україні: правовий статус і організація 
роботи» (Харків, 2004). Значним є вклад 
співробітників Інституту у підготовку 
фундаментального енциклопедичного 
п’ятитомного видання «Правова систе-
ма України: історія, стан та перспекти-
ви», що побачило світ у 2008 р. завдяки 
зусиллям Національної академії право-
вих наук України і присвячене аналізу 
загальних проблем формування і розви-
тку правової системи України.

Інститут систематично видає низку 
збірників наукових праць. Так, за час 
роботи було випущено двадцять чотири 
випуски збірника наукових праць «Дер-
жавне будівництво та місцеве самовря-
дування», який внесено до переліку на-
укових фахових видань України, в яких 
можуть публікуватися результати ди-
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сертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук.

На базі Львівської лабораторії Інсти-
туту видаються «Праці Львівської лабо-
раторії прав людини і громадянина На-
уково-дослідного інституту державного 
будівництва та місцевого самоврядуван-
ня НАПрН України» (голова редколегії – 
академік НАПрН України П. М. Рабіно-
вич), які публікуються у двох серіях: 
серія І. Дослідження і реферати та серія ІІ. 
Коментарі прав і законодавства. Також 
Лабораторією Інституту регулярно ви-
дається Бюлетень Експрес-інформація: 
Рішення Європейського суду з прав лю-
дини. Загалом, показники Львівської 
лабораторії прав людини і громадянина 
є важливою складовою наукової діяль-
ності Інституту. Щорічно науковцями 
цього структурного підрозділу Інституту 
перекладається і коментується понад 
30 актуальних для України рішень Євро-
пейського суду з прав людини. Публіка-
ція перекладів рішень Європейського 
суду з прав людини і коментарів до них 
здійснюється у журналах «Право Украї-
ни», «Юридический вестник» та у газеті 
«Юридичний вісник України». Перекла-
ди рішень та коментарі до них видають-
ся також окремими випусками і надси-
лаються до Верховного Суду України, 
Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини, органів юстиції та 
юридичних бібліотек України.

У складі Інституту діє аспірантура 
за спеціальністю 12.00.01 – теорія та 
історія держави і права; історія політич-
них і правових учень. Підготовка науко-
вих кадрів здійснюється також у резуль-
таті прикріплення як здобувачів. За час 
функціонування аспірантури науковця-
ми Інституту була захищена ціла низка 

дисертаційних досліджень. Особи, які 
успішно завершують навчання в аспі-
рантурі Інституту, після цього продо-
вжують працювати в Інституті на науко-
вих посадах, удосконалюючи власний 
професійний рівень та укріплюючи 
кадровий потенціал наукової установи, 
що відкрила їм шлях до наукового жит-
тя. Загалом слід відзначити, що в Інсти-
туті створена і функціонує плідна сис-
тема підготовки наукових кадрів, яка 
повністю відповідає тематиці здійсню-
ваних в Інституті наукових досліджень.

Результати роботи Науково-дослід-
ного інституту державного будівництва 
та місцевого самоврядування Націо-
нальної академії правових наук України 
не лише вказують на здобутки, а й 
окреслюють перспективи подальшого 
наукового опрацювання проблематики 
розбудови державності у нашій країні. 
Зміна соціально-політичних пріорите-
тів обумовлює появу нових форм взає-
модії права, державної влади і громадя-
нина, вимагає удосконалення механіз-
мів реалізації системи публічних потреб 
і інтересів. Успішний розвиток України 
як правової, демократичної, соціальної 
держави залежить від забезпечення 
оптимальної системи централізації і де-
централізації, чіткого розмежування та 
збалансування повноважень і відпові-
дальності органів виконавчої влади на 
всіх рівнях у сфері надання державних 
послуг населенню, створення ефектив-
но діючої системи влади та управління 
у регіонах, забезпечення належних пра-
вових і фінансово-матеріальних умов 
для їх розвитку, створення оновленого 
і дієздатного державного апарату.

Ми глибоко переконані, що процес 
визначення пріоритетів та механізмів 
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реалізації необхідних заходів у сфері 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування, розробка відповідних 
нормативно-правових актів, здійснен-
ня інституційних перетворень є мож-
ливими лише завдяки спільній роботі 
посадових осіб органів влади та фахів-
ців у галузі конституційного, адміні-
стративного, муніципального права, 
науковців спеціалізованих установ. 

Колектив Науково-дослідного інститу-
ту державного будівництва та місцево-
го самоврядування Національної ака-
демії правових наук України у свою 
чергу докладатиме зусиль задля того, 
аби доктринальне забезпечення про-
цесів державного будівництва та міс-
цевого самоврядування у нашій країні 
відповідало потребам українського 
суспільства.

Матеріал підготувала: 
С. Серьогіна, директор НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування 
НАПрН України, доктор юридичних наук, 
доцент
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Не є секретом, що у розвинених кра-
їнах світу спостерігається виразна пере-
орієнтація державної політики на ви-
користання об’єктів інтелектуальної 
власності як головного ресурсу еконо-
мічного зростання. В Україні також 
є усвідомлення того, що питання, 
пов’язані зі створенням та використан-
ням об’єктів права інтелектуальної 
власності, а також із захистом прав на 
них, є дуже важливими для майбутньо-
го нашої держави. З урахуванням того, 
що право інтелектуальної власності 
є особливою та досить складною части-
ною цивільного права, і набуття прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, 
а тим більше їх ефективне використан-
ня та захист мають ґрунтуватися на на-
дійній нормативній та науковій базі, 
а також потребують залучення висо-
кокваліфікованих спеціалістів, створен-
ня спеціалізованої наукової установи 
у сфері інтелектуальної власності було 
природним завершенням усвідомлення 
вказаних вище завдань та проблем.

Таким чином, ініціатива президента 
Національної академії правових наук 
України академіка В. Я. Тація щодо 
створення Науково-дослідного інститу-
ту інтелектуальної власності була під-
тримана Міністерством освіти та науки 
та Міністерством юстиції України, і за 
активного сприяння Кабінету Міністрів 
України вперше в державі Постановою 

від 29 травня 2001 р. № 582 було при-
йнято рішення створити у м. Києві 
у складі Академії правових наук Украї-
ни Науково-дослідний інститут інтелек-
туальної власності.

НДІ інтелектуальної власності 
НАПрН України функціонує як бю-
джетна неприбуткова організація, за-
снована на державній формі власності 
та є суб’єктом наукової діяльності, ство-
реним із метою сприяння соціально-
економічному розвитку України, зрос-
тання її науково-технічного і культур-
ного потенціалу.

Основними напрямами наукової ді-
яльності Інституту є: проведення фун-
даментальних та прикладних наукових 
досліджень у сфері інтелектуальної 
власності, розроблення нових наукових 
напрямів; участь у розробці концепцій, 
проектів законів та інших нормативно-
правових актів з питань інтелектуальної 
власності; проведення науково-право-
вих та судових експертиз з питань інте-
лектуальної власності; координація на-
укових робіт з найважливіших проблем 
у сфері інтелектуальної власності та 
підготовка наукових кадрів.

Не буде перебільшенням сказати, що 
Інститут, який очолював у 2001 р. док-
тор юридичних наук, професор О. Д. Свя-
тоцький, та який виступив ідейним ор-
ганізатором і новатором цього виду на-
укової спеціалізації Академії правових 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України
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наук, за роки, що відтоді минули, став 
унікальною в Україні науковою устано-
вою, що провадить теоретичні та прак-
тичні дослідження у сфері права та еко-
номіки інтелектуальної власності.

За роки діяльності НДІ інтелектуаль-
ної власності НАПрН України за ваго-
мий внесок у справу розбудови України 
та високий професіоналізм був відзна-
чений, зокрема: Дипломом Кабінету 
Міністрів України та Ради підприємців 
України: Всеукраїнська премія «Народ-
на шана» (2005 р.); Почесною відзна-
кою Загальноукраїнської програми 
«Україна. Сталий розвиток» (2006 р.); 
Почесною грамотою Міністерства еко-
номіки Автономної Республіки Крим 
(2007 р.); Дипломом «Міжнародний 
академічний рейтинг популярності “Зо-
лота Фортуна”» (2010 р.) тощо.

Здійснюючи наукові дослідження 
з різних питань сфери інтелектуальної 
власності та інноваційної діяльності, 
фахівці Інституту накопичили істотний 
теоретичний потенціал та практичний 
досвід, який дозволив йому посісти гід-
не місце в національній системі охоро-
ни та захисту прав інтелектуальної 
власності.

У стінах Інституту свої зусилля 
об’єднують найкращі фахівці країни, 
що спеціалізуються у галузі права та 
економіки інтелектуальної власності. 
Наразі до складу Інституту входять 
1 академік НАПрН України, 2 члени-
кореспонденти НАПрН України, 1 член-
кореспондент НАН України, 10 докто-
рів наук (8 – юридичних, 1 – економіч-
них, 1 – технічних наук); 27 кандидатів 
наук (15 – юридичних, 4 – технічних, 
5 – економічних, 2 – філологічних наук, 
1 – педагогічних наук); у тому числі: 

6 професорів, 11 доцентів, 3 старших 
наукових співробітники; 2 заслужених 
юристи України, 1 заслужений діяч на-
уки і техніки; 7 атестованих судових 
експертів (внесених до Реєстру судових 
експертів, що ведеться Мін’юстом 
України); 4 оцінники (у т. ч. нематері-
альних активів), сертифікованих Фон-
дом Держмайна України; 4 патентних 
повірених, внесених до Державного 
реєстру патентних повірених, що ве-
деться ДСІВ; провідні фахівці, що спе-
ціалізуються на дослідженні проблем 
у сфері інтелектуальної власності.

Переважна кількість фахівців Інсти-
туту мають дві і більше вищих освіти, 
з інтелектуальної власності зокрема, 
й отримали визнання з боку наукової 
громадськості та держави. Так, за ваго-
мі досягнення у професійній діяльності, 
за високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у розвиток правової 
науки та високі показники в роботі спів-
робітників Інституту було нагороджено 
грамотами Верховної Ради України за 
заслуги перед Українським народом, 
почесними грамотами Кабінету Міні-
стрів України, Апарату Ради Національ-
ної безпеки і оборони України, Мініс-
терства освіти і науки України, Ради 
Міністрів Автономної Республіки 
Крим, Почесними грамотами та подя-
ками Президента Академії правових 
наук України, нагрудними знаками «За 
заслуги у розвитку судової експертизи» 
тощо. За академічні курси з інтелекту-
альної власності та фінансового права, 
створені у складі Інституту, співробіт-
никам Інституту присуджено Премію 
імені Ярослава Мудрого (2003 р., 2011 р.). 
Серед співробітників Інституту працю-
ють молоді вчені – стипендіати Кабіне-
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ту Міністрів України. Із лав Інституту 
вийшли фахівці, які нині представляють 
Україну у міжнародних організаціях, 
зокрема Всесвітній організації інтелек-
туальної власності.

У стінах Інституту працювало та 
працюють чимало видатних постатей. 
Зокрема, неможливо уявити наш Інсти-
тут без здобутків та творчого доробку 
кандидата юридичних наук Б. Г. Прахо-
ва, який був одним із організаторів ство-
рення та розвитку національної системи 
охорони інтелектуальної власності, ви-
знаним патентознавцем, винахідником, 
автором понад 200 наукових праць, зо-
крема 123 монографій, книг, підручни-
ків і статей із питань інтелектуальної 
власності та патентно-ліцензійної робо-
ти. Б. Г. Прахов зробив значний внесок 
у створення законодавчих основ у сфе-
рі охорони інтелектуальної власності, 
під його керівництвом вивчилися перші 
патентні повірені незалежної України. 
Підсумком його професійних досягнень 
стала участь в Енциклопедії інтелекту-
альної власності, випущеній у 2012 р. 
його учнями.

Завідувач економіко-правового від-
ділу, член-кореспондент АТН України, 
доктор економічних наук, професор 
О. Б. Бутнік-Сіверський здійснює ваго-
му наукову роботу в напрямі теоретико-
методологічних та практичних засад 
формування складових механізму гос-
подарювання, капіталізації підпри-
ємств, бухгалтерського та податкового 
обліку, стратегії та розвитку економіки 
та фінансів суб’єктів господарювання, 
розробки методології та методик аналі-
зу фінансово-господарської діяльності, 
оцінки майна та майнових прав, екс-
прес-аналізу, діагностування розвитку 

підприємств. Нині О. Б. Бутнік-Сівер-
ський є відомим на рівні держави фа-
хівцем з питань економіки інтелекту-
альної власності, який підтримує висо-
кий імідж Інституту у міжнародних 
проектах.

Завідувач сектору суміжних прав кан-
дидат філологічних наук В. С. Дроб’язко 
свого часу очолював Українське відді-
лення Всесоюзного агентства з автор-
ського права, був головою Державного 
агентства України з авторських і суміж-
них прав при КМ України. У рамках 
діяльності вказаних структур брав 
участь у підготовці Закону України 
«Про авторське право і суміжні права», 
прийнятого у 1993 р., редакція якого 
у 2001 р. стала кращою редакцію закону 
про авторські права на європейському 
просторі. За його участю створювалися 
проекти урядових постанов, готувалися 
матеріали щодо приєднання України до 
Бернської конвенції про охорону літера-
турних і художніх творів (у процесі під-
писання яких В. С. Дроб’язко брав 
участь), Женевської конвенції про охоро-
ну інтересів виробників фонограм від не-
законного відтворення їх фонограм тощо.

О. В. Пічкур, до того як очолив від-
діл промислової власності Інституту, 
в рамках Управління інвестиційної та 
інноваційної політики Кабінету Міні-
стрів України понад десять років очо-
лював у центральній виконавчій владі 
напрям інтелектуальної власності та 
інноваційної діяльності. Працював 
у складі Державного департаменту ін-
телектуальної власності Міністерства 
освіти і науки України (нині – Держав-
на служба інтелектуальної власності), 
в Українській академії аграрних наук, 
де брав активну участь у розробці пи-
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тань інтелектуальної власності, іннова-
ційної діяльності та трансферу техно-
логій.

Завідувач Лабораторії правового за-
безпечення розвитку науки і технологій 
кандидат економічних наук Г. О. Андро-
щук є консультантом заступника Голови 
Комітету з питань науки і освіти, чле-
ном численних робочих груп із підго-
товки парламентських слухань, при-
свячених проблемам інтелектуальної 
власності та інноваційної діяльності. 
Він багато років виступає експертом 
Міжпарламентської асамблеї держав – 
учасниць СНД з питань інтелектуальної 
власності та інноваційної діяльності. За 
його участю (як і участю інших фахів-
ців Інституту) було розроблено, зокре-
ма, Модельний кодекс інтелектуальної 
власності для держав – учасниць СНД, 
Модельний закон «Про охорону прав на 
наукові відкриття», проекти модельних 
законів «Про комерційну таємницю» та 
«Про наукові парки», проект Глосарію 
модельного законодавства для держав – 
учасниць СНД у галузі інтелектуальної 
власності.

Загалом наявність в Інституті фахів-
ців із юридичних, технічних, економіч-
них, філологічних, хімічних наук, 
з комп’ютерних технологій та інших 
спеціальностей дозволяють здійснюва-
ти численні дослідження, розкриваючи 
природу об’єктів інтелектуальної влас-
ності в усій її складності й багатогран-
ності.

Із 2005 р. і дотепер на посаді дирек-
тора Інституту працює О. П. Орлюк, 
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної акаде-
мії правових наук України, яка прийшла 
працювати в Інститут у березні 2004 р., 

обійнявши посаду заступника директо-
ра з наукової роботи. О. П. Орлюк є ві-
домим фахівцем у галузі права інтелек-
туальної власності, фінансового права, 
банківського права. За роки її роботи 
у складі Інституту випущено десяток 
монографій, присвячених сфері інтелек-
туальної власності, кодифікації законо-
давства у цій площині, європейській 
інтеграції у сфері інтелектуальної, твор-
чої діяльності. За її редакцією випуще-
но академічний курс із Права інтелек-
туальної власності, а також академічні 
та навчальні курси з Фінансового права, 
Банківського права, Фінансову енци-
клопедію тощо, які неодноразово отри-
мували нагороди на всеукраїнських 
конкурсах.

Здійснювати поточне керівництво Ін-
ститутом та розв’язувати численні пи-
тання практичного характеру директору 
допомагають заступник директора з екс-
пертної роботи кандидат юридичних 
наук О. Ф. Дорошенко, який є одним із 
фундаторів та методологів судово-екс-
пертної діяльності у сфері інтелектуаль-
ної власності в Україні, а також заступ-
ник з наукової роботи доктор юридичних 
наук, доцент, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений юрист України 
Н. М. Мироненко, яка бере активну 
участь у законопроектній роботі, зокре-
ма, очолювала робочу групу з підготовки 
проекту Цивільного кодексу України, 
законів України «Про наукову та науко-
во-технічну діяльність», «Про інновацій-
ну діяльність» тощо.

Відповідно до внутрішніх документів 
творчий потенціал Інституту структурно 
розподілено серед шести наукових під-
розділів: відділу промислової власності, 
відділу авторського права і суміжних 
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прав, економіко-правового відділу, Цен-
тру експертних досліджень, відділу уза-
гальнення експертної та судової практи-
ки, Лабораторії правового забезпечення 
розвитку науки і технологій.

Крім того, у 2012 р. при Інституті на 
громадських засадах було створено 
Центр гармонізації прав людини та прав 
інтелектуальної власності, пріоритетни-
ми завданнями якого є, зокрема, забез-
печення реалізації принципу верховен-
ства природних прав людини над пра-
вами інтелектуальної власності; пошук 
оптимальних правових та економічних 
механізмів гармонізації інтересів усіх 
учасників процесу створення інтелек-
туального продукту; аналіз та імплемен-
тація на рівні законодавства норм сучас-
ного наукового етосу.

Із метою реалізації вимог Закону 
України «Про наукову та науково-тех-
нічну діяльність», а також Статуту Ін-
ституту щодо створення колегіального 
дорадчого органу управління науковою 
і науково-технічною діяльністю в Ін-
ституті було створено вчену раду (на-
каз № 10 від 20 листопада 2001 р.), до 
якої увійшли провідні учені та фахівці 
України, що працюють у сфері інтелек-
туальної власності. Загалом до складу 
Вченої ради залучено п’ять докторів 
юридичних, технічних та економічних 
наук та чотирнадцять кандидатів юри-
дичних, технічних, економічних і фі-
лологічних наук.

Із моменту заснування в Інституті 
постійно ведуться фундаментальні та 
прикладні дослідження. Серед проблем, 
що досліджувалися, зокрема, була роз-
робка концептуальних засад правового 
забезпечення сфери інтелектуальної 
власності в Україні в контексті європей-

ської інтеграції, в межах яких вирішу-
валися такі завдання, як дослідження 
шляхів гармонізації законодавства 
у сфері інтелектуальної власності до 
законодавства ЄС та міжнародних стан-
дартів, правове забезпечення захисту 
прав інтелектуальної власності в Укра-
їні, формування правових засад для 
створення в Україні національної інно-
ваційної системи та забезпечення дер-
жавної підтримки комерціалізації інно-
ваційної діяльності.

У контексті розробки проблем за-
хисту прав інтелектуальної власності 
в Україні, у т. ч. проблем законодавчого 
забезпечення та правозастосування, 
здійснюються дослідження проблем за-
хисту прав інтелектуальної власності 
у мережі Інтернет; аналізуються про-
блеми колективного управління майно-
вими правами авторів та пропонуються 
шляхи їх вирішення; визначаються про-
блемні питання захисту науково-техніч-
ної документації та розробляються від-
повідні механізми; досліджуються про-
блеми захисту прав інтелектуальної 
власності із застосуванням юрисдикцій-
них та неюрисдикційних форм тощо. 
Крім того, розробляються теоретичні 
засади та пропонуються механізми пра-
вового регулювання та правозастосу-
вання стосовно прав інтелектуальної 
власності як об’єкта застави, страхуван-
ня, спадщини тощо.

Оскільки нематеріальні активи 
є невід’ємною складовою інноваційної 
діяльності національної економіки, на-
уковці Інституту багато уваги приді-
лили розробці концептуальних засад 
правового забезпечення інноваційної 
інфраструктури в Україні, в межах яких 
провадилися дослідження теоретичних 
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підходів у визначенні пріоритетів у га-
лузі науково-технічної та інноваційної 
діяльності; проблем застосування про-
грамно-цільового методу фінансування 
у забезпеченні науково-технологічних 
та інноваційних процесів; визначення 
економіко-правових засад при фінансу-
ванні інноваційної діяльності, у т. ч. із 
застосуванням механізмів венчурного 
фінансування; опрацьовувалися право-
ві механізми, що забезпечують процес 
трансферу технологій, створення інно-
ваційної інфраструктури, через яку ре-
алізуються результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, тощо.

Не оминув Інститут своєю увагою 
і дослідження проблем доцільності ко-
дифікації законодавства у сфері інтелек-
туальної власності, в межах яких було 
вивчено досвід зарубіжних країн та пер-
спективи його впровадження в Україні. 
Фахівцями Інституту було проаналізо-
вано досвід країн, у яких законодавство 
у сфері інтелектуальної власності є ко-
дифікованим або запроваджено інші 
форми систематизації; було досліджено 
нормативно-правові джерела та практи-
ку ВОІВ, з метою вироблення пропо-
зицій щодо удосконалення національ-
ного законодавства з питань інтелекту-
альної власності та застосування до 
нього різних процедур систематизації.

Ураховуючи виклики часу, на поряд-
ку денному наукового колективу Інсти-
туту є такі напрями фундаментального 
й прикладного значення, як досліджен-
ня проблем управління правами інте-
лектуальної власності; дослідження 
проблем охорони й захисту авторського 
права в умовах сучасного технологічно-
го розвитку; дослідження проблем еко-
номіки інтелектуальної власності та її 

правового забезпечення в умовах науко-
во-технічного розвитку; національної 
політики розвитку інтелектуального 
капіталу з позиції глобалізації економі-
ки та розробка механізмів її правового 
забезпечення; захисту прав інтелекту-
альної власності в Інтернеті; питань 
міжнародно-правової охорони інтелек-
туальної власності; визначення розміру 
шкоди від неправомірного використан-
ня прав на об’єкти інтелектуальної 
власності; договірних форм реалізації 
майнових прав інтелектуальної влас-
ності.

Серед здобутків нашого закладу є й 
значна кількість фахових наукових 
праць, випущених Інститутом, загаль-
ний обсяг яких становить більш ніж 
4000 друкованих аркушів. За понад де-
сять років, що минули, науковцями Ін-
ституту було підготовлено 45 моногра-
фій, присвячених проблемам правового 
регулювання відносин у сфері інтелек-
туальної власності, економіко-правовим 
засадам інноваційної діяльності.

Побачили світ понад 40 підручників 
та навчальних посібників, серед яких 
вже перевиданий втретє Академічний 
курс Права інтелектуальної власності. 
Фахівці Інституту беруть активну 
участь у підготовці науково-практичних 
коментарів до чинного законодавства, 
в енциклопедичних та довідкових ви-
даннях, серед яких можна назвати ко-
ментар книги IV «Право інтелектуаль-
ної власності» ЦК України.

Щорічно інститут випускає збірник 
наукових праць, де розкриваються ак-
туальні проблеми сфери інтелектуаль-
ної власності. Не припиняється й ви-
пуск науково-практичного журналу 
«Теорія і практика інтелектуальної 
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власності», що внесений ВАК України 
до переліку фахових видань з юридич-
них наук. Нині вийшло вже 70 номерів. 
Підготовлено понад 200 аналітичних 
добірок, довідок та записок для органів 
державної влади та управління, науко-
вих закладів, громадських організацій 
тощо. Із 2012 р. Інститут став співзас-
новником науково-практичного журна-
лу «Інтелектуальна власність в Украї-
ні», який видається із 1998 р. і є відо-
мим національним популярним видан-
ням, що користується заслуженою ува-
гою у сфері національної охорони та 
захисту інтелектуальної власності.

І це не просто сувора статистика. На-
працювання Інституту мають практичне 
значення, адже результати проведених 
досліджень використовуються під час 
розробки проектів нормативно-право-
вих актів, що регулюють суспільні від-
носини у сферах інтелектуальної влас-
ності та інноваційної діяльності. Фак-
тично, жодний проект нормативно-пра-
вового акта із цих питань, підготовле-
ний органами державної влади, не 
оминає науково-правової експертизи, 
що здійснюється кваліфікованими фа-
хівцями Інституту. Останніми роками 
практично всі методологічні розробки 
Державної служби інтелектуальної 
власності України проходять ретельну 
правову експертизу, майже всі заува-
ження за результатами якої приймають-
ся. Прикладами можуть бути Рекомен-
дації щодо охорони та захисту автор-
ського права у засобах масової інфор-
мації; Рекомендації щодо дотримання 
прав інтелектуальної власності авторів 
та інших суб’єктів авторського права 
при створенні і використанні перекла-
дів та інших похідних творів; Рекомен-

дації стосовно практики застосування 
законодавства з питань авторського пра-
ва у видавничій діяльності тощо.

За активної участі наших науковців 
як членів робочої групи, створеної при 
Комітеті з питань науки і освіти України 
Верховної Ради України (з яким, до речі, 
в Інституту склалися багаторічні плідні 
творчі відносини), у 2009 р. підготовлено 
проект Модельного кодексу інтелекту-
альної власності, який був переданий на 
опрацювання державам – членам СНД 
та пізніше прийнятий Міжпарламент-
ською Асамблеєю країн СНД.

Не викликає сумнівів, що сфера ін-
телектуальної власності та її вплив на 
інноваційне середовище України зна-
ходиться під постійним моніторингом 
органів державної влади та громад-
ськості. На загальнодержавному рівні 
проводилися такі заходи, як парламент-
ські слухання, пов’язані з проблемами 
захисту прав інтелектуальної власності 
(2007 р.), економіко-правовим забезпе-
ченням інноваційної діяльності та впли-
ву на неї інтелектуальної власності 
(2008 р.), обговоренням Стратегії інно-
ваційного розвитку України на 2010–
2020 рр. в умовах глобалізаційних ви-
кликів (2009 р.), проводилася ціла низка 
комітетських слухань. І участь наших 
фахівців в їх підготовці та проведенні 
є незмінною.

Фахові консультації Інституту ціну-
ються багатьма державними органами. 
Неодноразово аналітичні огляди, висно-
вки, довідки надавалися для апарату 
РНБО України. Науковці залучалися до 
підготовки проведення засідань РНБО, 
присвячених проблемам правової охо-
рони та захисту інтелектуальної влас-
ності та посилення її ролі у формуванні 
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національного багатства України та під-
готовці рішення за наслідками його про-
ведення. Готувалися нашими фахівцями 
й пропозиції, що використовувалися 
при підготовці Рішення РНБО України 
від 17 листопада 2010 р. «Про виклики 
та загрози національній безпеці України 
у 2011 році», затвердженому Указом 
Президента України № 1119/2010.

За останні декілька років Інститут 
отримав десятки актів впровадження ре-
зультатів своєї діяльності як у діяльнос-
ті органів державної влади, так і у освіт-
ній та практичній сферах діяльності.

Налічуються в історії Інституту і де-
сятки спільних наукових розробок при-
кладного характеру, що реалізувалися 
з іншими науковими, експертними закла-
дами, органами виконавчої влади, рівно 
як і виграних міжнародних грантів. Так, 
спільно з НАН України на замовлення ДП 
«Український інститут промислової влас-
ності» було виконано НДР, в рамках якої 
був розроблений проект «Методичних 
рекомендацій щодо проведення додатко-
вої наукової експертизи множини первин-
но відібраних винаходів для поточного 
виявлення перспективних винаходів», 
відомості про які будуть відображені 
у базі даних «Перспективні винаходи, за-
реєстровані в Україні»; а також проект 
Порядку проведення додаткової наукової 
експертизи. Тісне співробітництво з НАН 
України та науковими установами, що 
входять до її системи, дозволяють спіль-
ними зусиллями захищати права інтелек-
туальної власності національних вина-
хідників та авторів.

На підставі одного з виграних тенде-
рів НДІ інтелектуальної власності 
НАПрН України розробив на замовлення 
Мінжитлокомунгоспу України «Мето-
дичні рекомендації щодо удосконалення 

нормативного забезпечення діяльності 
Міністерства стосовно виконання науко-
во-дослідних або дослідно-конструктор-
ських робіт, що фінансуються за рахунок 
коштів Державного бюджету».

У рамках організованої спільної ро-
бочої групи Міністерства охорони 
здоров’я України та Національної ака-
демії правових наук України Інститутом 
щорічно організовуються та проводять-
ся засідання групи, за підсумками яких 
вироблено програму дій робочої групи 
на 2011, 2012, 2013 роки, підготовлено 
висновок щодо проекту Закону України 
«Про внесення змін до статті 9 Закону 
України “Про лікарські засоби”», роз-
роблено та оприлюднено для громад-
ського обговорення проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Порядку надання Кабіне-
том Міністрів України дозволу на ви-
користання запатентованого винаходу, 
що стосується лікарського засобу».

Загалом постійно здійснювані при-
кладні наукові дослідження дозволили 
напрацювати цілу низку пропозицій та 
рекомендацій, спрямованих на удоско-
налення як рівня правового регулюван-
ня сфери інтелектуальної власності та 
інноваційної діяльності, так і комерці-
алізації прав інтелектуальної власності. 
Зокрема, розробка економіко-правових, 
теоретичних та методологічних засад 
оцінки вартості інтелектуальної влас-
ності (в межах яких проводилися до-
слідження проблем теорії і методології 
оцінки вартості прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; були напра-
цьовані ґрунтовні підходи до визначен-
ня збитків, а також моральної шкоди, 
спричинених порушенням прав інтелек-
туальної власності, з метою дотримання 
конституційних прав власника), дозво-
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лили запропонувати Фонду державного 
майна України власний проект «Мето-
дики оцінки майнових прав інтелекту-
альної власності».

Інститут є суб’єктом оціночної ді-
яльності, сертифікованим Фондом 
Держмайна України. У рамках цього 
напряму діяльності оцінниками, що 
працюють у складі нашого Інституту, 
проведено не один десяток оцінок, 
об’єктами яких виступають переважно 
нематеріальні активи. Серед замовників 
виступають як підприємницькі струк-
тури, так і державні підприємства, ке-
рівництво яких розуміє значення інте-
лектуальної складової у виробничій 
діяльності. Так, спеціалістами Інститу-
ту виконано цілу низку робіт щодо про-
ведення оцінки нематеріальних активів 
відомих промислових комплексів Укра-
їни, визначення розміру матеріальної 
шкоди від протиправного використання 
знаків для товарів і послуг таких відо-
мих у світі брендів, як: компанія «Adidas 
Salomon AG» (Німеччина); компанія 
«Bayer Aktiengesellschaft» (Німеччина); 
A K I  H A B A R A  E L E C T R I C 
CORPORATION PTE Ltd (Сінгапур); 
Unilever H.B. (Нідерланди); Future 
Enterprises Pte. Ltd. (Сінгапур); ТОВ 
«ТНК»; ЗАТ «Крафт Фудз Україна».

Створений у складі НДІ інтелекту-
альної власності НАПрН України Центр 
експертних досліджень головним своїм 
завданням має проведення судових та 
позасудових експертних досліджень 
об’єктів інтелектуальної власності. Екс-
пертні дослідження та судова експерти-
за проводяться співробітниками Інсти-
туту, які є судовими експертами, атес-
тованими ЦЕКК Мін’юсту України 
з  правом  проведення  експертиз , 
пов’язаних з охороною прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Кожен 
з них – це висококваліфікований фахі-
вець у зазначеній сфері, що має спеці-
альну вищу освіту з інтелектуальної 
власності, декілька з них є також канди-
датами юридичних наук, що захищалися 
з проблем судової експертизи об’єктів 
інтелектуальної власності. За цей період 
часу в Інституті проведено понад 1000 
експертних досліджень, у т. ч. підготов-
лено близько 700 висновків судових екс-
пертиз, пов’язаних із питаннями охоро-
ни прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності. Нині у складі Інституту працюють 
фахівці, які виступили засновниками 
судової експертизи з напряму інтелекту-
альної власності ще у 1998 р. (зокрема, 
Г. В. Прохоров-Лукін).

Центром виконувалися судові екс-
пертизи у справах щодо порушення 
прав інтелектуальної власності відомих 
іноземних та національних компаній, 
у т. ч. «Henkel Bautechnik GmbH»; 
«Reemtsma Cigarettenfabricen GmbH»; 
«Филипп Моррис Продактс С.А.»; 
«Адідас-Саломон АГ»; «Дюпон Де Не-
мур  Інтернешнл  С .А . » ;  «Bayer 
Aktiengesellschaft» (Німеччина); Юні-
левер Н. В. (Нідерланди) тощо), ВАТ 
«Одеський консервний завод дитячого 
харчування»; ТОВ «ТНК», ЛГЗ «Хор-
тиця» та багатьох інших. Судовими екс-
пертами нашого Інституту надавалися 
висновки у низці резонансних справ, 
зокрема, щодо порушення прав на знаки 
для товарів і послуг «Медвежа кров», 
«Советское шампанское» тощо.

Нині Інститут розглядається і як про-
відний в Україні спеціалізований за-
клад, що готує науково-правові експер-
тизи, безпосередньо пов’язані з про-
блемами реалізації прав інтелектуаль-
ної власності. До його послуг у скла-
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денні наукових експертиз звертаються 
Національний банк України, Служба 
безпеки України, Міністерство вну-
трішніх справ України, Державна служ-
ба інтелектуальної власності України, 
десятки державних підприємств та 
суб’єктів підприємницької діяльності.

Консультаційна робота також є од-
ним із видів діяльності Інституту.

На веб-сайті Інституту http://www.ndiiv.
ua, модернізованому у 2010 р., з метою 
поширення знань у сфері інтелектуальної 
власності серед широких верств населення 
запроваджено консультації та відповіді на 
питання громадян з питань правової охо-
рони та захисту прав інтелектуальної влас-
ності; надання правової охорони об’єктам 
авторського права та здійснюється підго-
товка документів для державної реєстрації 
авторських прав; відкрито вільний доступ 
до низки публікацій науково-практичного 
характеру співробітників Інституту, роз-
міщених у наукових монографіях, збірни-
ках наукових праць, випусках науково-
практичного журналу «Теорія і практика 
інтелектуальної власності».

За часи діяльності Інститутом по-
дано десятки заявок для державної ре-
єстрації авторських прав на службові 
твори, права інтелектуальної власності 
(майнові) на які належать НДІ інтелек-
туальної власності НАПрН України, та 
отримано відповідні свідоцтва.

Ураховуючи те, що одним із завдань 
Інституту є підготовка професійних ка-
дрів, значна увага приділяється саме 
цим питанням. Так, в Інституті відкри-
та аспірантура, в якій здійснюється під-
готовка наукових кадрів. Співробітни-
ками Інституту щорічно захищаються 
кандидатські дисертації з юридичних та 
економічних наук, декілька співробіт-
ників Інституту виходять зараз на за-

хист докторських дисертацій. Постійне 
підвищення кваліфікації, що є складо-
вою політики Інституту, сприяє й якіс-
ній професійній викладацькій діяльнос-
ті, яку проводять наші співробітники 
у провідних вузах по всій країні, готу-
ючи молоді кадри, що в майбутньому 
прийдуть у сферу інтелектуальної влас-
ності та інноваційної діяльності. Ці ка-
дри перемагають у національних кон-
курсах: протягом 2009–2012 рр. саме 
наші аспіранти та здобувачі перемагали 
у Всеукраїнських конкурсах наукових 
студентських робіт з інтелектуальної 
власності. Окрім того, Інститутом укла-
дено низку договорів щодо співпраці із 
провідними вищими навчальними за-
кладами України, Росії, Польщі.

Значна увага приділяється й прове-
денню наукових заходів, у т. ч. наукових 
конференцій, семінарів, «круглих сто-
лів», диспутів тощо. Кожного року ін-
ститут організовує або бере участь у по-
над 50 таких заходів, зокрема й міжна-
родного характеру, які традиційно про-
водяться останніми роками в Україні, 
у тому числі разом із Державною служ-
бою інтелектуальної власності України, 
Міністерством економіки АРК, націо-
нальними університетами тощо.

Інститутом налагоджено дієву спів-
працю з питань правової охорони та за-
хисту інтелектуальної власності та ін-
новаційної діяльності з профільними 
комітетами Верховної Ради України, 
з відповідними структурними підрозді-
лами уряду, із судовими та правоохо-
ронними органами, органами централь-
ної виконавчої влади тощо. Крім того, 
співробітники Інституту входять до 
складу наукових, методичних, дорад-
чих, консультаційних органів Мін’юсту 
України, Мінекономіки України, Мін-
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промполітики України, МОН України, 
МВС України, ДСА України, ВС Укра-
їни, ВГС України, багатьох інших ві-
домств та установ. З метою удоскона-
лення судово-експертної діяльності на-
лагоджена співпраця як із профільними 
підрозділами Мін’юсту України, так і з 
його спеціалізованими установами.

У сфері законотворчої діяльності фа-
хівці інституту вже багато років співпра-
цюють з Інститутом законодавства Вер-
ховної Ради України. Також співробітни-
ки Інституту входять до складу багатьох 
експертних комісій при органах держав-
ної влади, зокрема МОН України, 
Мін’юсту України, ДАК України, Нац-
телерадіомовлення тощо. У складі Інсти-
туту працюють третейські судді, підго-
товку пройшли кваліфіковані медіатори, 
які ставлять перед собою мету сертифі-
куватися відповідним чином.

Інститут продовжує підтримувати 
міжнародне співробітництво з низкою 
наукових центрів іноземних країн, що 
працюють у сфері інтелектуальної влас-
ності, зокрема, з Інститутом Макса 
Планка (Німеччина). Продовжується 
співробітництво з представниками іно-
земних наукових центрів та навчальних 
закладів, наприклад, Варшавською по-
літехнікою, представниками Федерації 
науково-технічних співтовариств (Поль-
ща) та Міжнародної Організації Спеці-
алістів Інновацій (МОСІ) в напрямах 
узгодження залучення студентів Украї-

ни до трансферу технологій та іннова-
ційної діяльності, а також участі у між-
народних інноваційних ярмарках, спів-
робітництво з науковими установами та 
ВНЗ країн СНД. Налагоджено й спілку-
вання зі спеціалістами ВОІВ, кафедра-
ми з авторського права ЮНЕСКО, від-
критими у країнах СНД.

У рамках міжнародного співробітни-
цтва Інститут активно залучається до 
проектів, пов’язаних із дослідженням 
проблем правової охорони та захисту 
прав інтелектуальної власності, удоско-
наленням практики правозастосування 
тощо в межах країн СНД. Так, з метою 
координації наукової, освітньої та іншої 
діяльності у сфері інтелектуальної влас-
ності НДІ інтелектуальної власності 
НАПрН України та Республіканським 
науково-дослідним інститутом інтелек-
туальної власності (м. Москва) було 
підписано документи про заснування 
Міжнародної Асоціації інститутів інте-
лектуальної власності.

Нині можна констатувати, що за 
роки свого існування НДІ інтелектуаль-
ної власності НАПрН України посів 
провідне місце у галузі інтелектуальної 
власності та інноваційної діяльності 
і має суттєві перспективи свого розви-
тку та в подальшому спрямовуватиме 
свою діяльність на користь національ-
них інтересів і підвищення ролі Націо-
нальної академії правових наук України 
в розбудові правової системи.

Матеріал підготували:
О. Орлюк, директор НДІ інтелектуальної 

власності НАПрН України, доктор юридич-
них наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України;

В. Нежиборець, вчений секретар НДІ 
інтелектуальної власності НАПрН України, 
кандидат економічних наук
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Науково-дослідний інститут приват-
ного права і підприємництва, який 
функціонує в системі Національної ака-
демії правових наук України з 1996 р., 
набув протягом усіх років свого існу-
вання значного досвіду проведення на-
укових досліджень, накопичив достатні 
науково-практичні знання, від самого 
початку здійснював проведення фунда-
ментальних і прикладних досліджень із 
приватноправового регулювання ринко-
вих відносин, правового забезпечення 
підприємництва в Україні, узагальнення 
вітчизняного й світового досвіду регу-
лювання приватноправових відносин і, 
що є вкрай важливим, підготовку висо-
кокваліфікованих фахівців у галузі ци-
вільного і господарського права та про-
цесу, сімейного права, міжнародного 
приватного права. Завдяки цьому в но-
вих економіко-правових умовах Інсти-
тут зумів обрати актуальні напрями на-
укових пошуків, які на початку 90-х 
років минулого століття виявилися 
у дослідженнях методологічних засад 
теорії приватного права, що в цілому 
сприяє зміцненню інституту власності 
в Україні, формуванню вітчизняного 
підприємництва на засадах взаємодії 
публічно-правового та приватноправо-
вого регулювання.

Фундаментальні теми, які розробля-
лись в Інституті на початку його ство-

рення й утвердження, дали науковцям 
Інституту можливість створити основи 
його подальшої дослідницької діяль-
ності. Так, вчені Інституту виконали 
великий обсяг узагальнення головних 
напрямів розвитку правового регулю-
вання підприємництва в Україні на 
підставі визначеного розмежування 
і взаємодії приватноправових і публіч-
но-правових засад; окреслили співвід-
ношення публічно-правової і приватно-
правової сфер; визначили межі та пер-
спективи застосування приватного 
права в подальших наукових досліджен-
нях і на практиці.

Послідовність у визначенні темати-
ки, методів і прийомів досліджень збе-
рігається і вдосконалюється протягом 
всього періоду розвитку Інституту за-
вдяки багатьом чинникам, а головне 
тому, що в різні роки Інститут залучав 
до співпраці та співробітництва потуж-
ний інтелектуальний потенціал вітчиз-
няних вчених-юристів і практиків. 
У різні роки з Інститутом співпрацюва-
ли видатні особистості, визнані вчені-
юристи. Це, насамперед, перший дирек-
тор Інституту, доктор юридичних наук, 
член-кореспондент НАПрН України 
В. М. Селіванов, класики вітчизняної 
цивілістики – доктори юридичних наук, 
академіки НАПрН України О. А. Підо-
пригора та М. Й. Штефан. Нині з Інсти-

Науково-дослідний інститут приватного права 
і підприємництва як структурний підрозділ 

Національної академії правових наук України



НАУКОВЕ ЖИТТЯ

279Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

тутом успішно співпрацюють провідні 
фахівці в галузі права – доктори юри-
дичних наук, академіки НАПрН Украї-
ни Н. С. Кузнєцова, Д. М. Притика, 
О. В. Скрипнюк, Я. М. Шевченко, 
В. С. Щер бина та члени-кореспонденти 
НАПрН України О. М. Вінник, О. В. Дзе-
ра, А. С. Довгерт, В. В. Костицький, 
Р. А. Майданик, Н. М. Мироненко та ін.

Ефективному вивченню наукових 
проблем, втіленню результатів дослі-
джень у наукових виданнях, а також 
проведенню науково-практичних захо-
дів, спрямованих на формування реко-
мендацій і пропозицій, видання збірни-
ків наукових праць за матеріалами кон-
ференцій, обміну думок, формуванню 
науково-обґрунтованих висновків і кон-
цепцій сприяє і якісно вибудована 
структура Інституту.

Тепер у структурі Інституту 4 відді-
ли, а саме: відділ проблем приватного 
права (завідувач – доктор юридичних 
наук, професор, академік НАПрН Укра-
їни В. В. Луць), відділ правових проб-
лем підприємництва (завідувач – док-
тор юридичних наук, професор, акаде-
мік НАПрН України В. С. Щербина), 
відділ міжнародного приватного права 
і порівняльного правознавства (завіду-
вач – кандидат юридичних наук В. І. Ко-
роль), відділ юрисдикційних форм пра-
вового захисту суб’єктів приватного 
права (завідувач – кандидат юридичних 
наук В. І. Бобрик). Крім того, у складі 
наукових відділів функціонують такі 
сектори та лабораторії: сектор проблем 
цивільного права (завідувач – кандидат 
юридичних наук Н. Б. Солтис), лабора-
торія вивчення проблем корпоративно-
го права (завідувач – доктор юридичних 
наук, професор В. А. Васильєва), сектор 

правових проблем підприємництва 
у сфері життєдіяльності людини (заві-
дувач  – доктор  юридичних  наук 
О. В. Солдатенко), лабораторія з про-
блем адаптації цивільного законодавства 
України до стандартів Європейського 
Союзу (завідувач – кандидат юридичних 
наук, доцент Ю. В. Білоусов).

Теми фундаментальних наукових до-
сліджень, які розробляються в кожному 
відділі, безперечно, мають свою специ-
фіку і відрізняються цілим рядом особ-
ливостей. Проте всі наукові теми 
взаємопов’язані між собою, спрямовані 
на досягнення приросту наукових знань, 
що, в цілому, сприяє вдосконаленню 
наукових підходів щодо актуальних 
проблем приватного права і підприєм-
ництва та забезпечує результативну ро-
боту Інституту. Нині результати науко-
вих розвідок насправді являють собою 
нові наукові знання, що в подальшому 
можуть ефективно застосовуватися 
у правовому забезпеченні підприємни-
цтва, дослідженні проблем приватного 
права, підготовці пропозицій і рекомен-
дацій щодо подальшого розвитку й вдо-
сконалення приватного права і підпри-
ємництва в ринкових умовах.

Узгодження всіх механізмів науково-
практичної роботи Інституту дає мож-
ливість проводити масштабні заходи 
щодо обговорення та вирішення акту-
альних проблем сучасного наукового 
обґрунтування та забезпечення суспіль-
них відносин дієвими й ефективними 
засобами правового регулювання, об-
міну різними думками й підходами, на-
працювання нових концепцій і методів, 
набуття світового досвіду у всебічному 
вивченні приватноправових і публічно-
правових відносин. Так, у 2003 р. НДІ 
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приватного права і підприємництва 
НАПрН України провів масштабну на-
уково-теоретичну конференцію «Мето-
дологія приватного права» (30 травня 
2003 р., м. Київ) та опублікував Збірник 
наукових праць (за матеріалами науко-
во-теоретичної конференції) / Редкол.: 
О. Д. Крупчан. – Юрінком Інтер, 2003. – 
480 с.

Міжнародна наукова конференція 
«Еволюція цивільного законодавства: 
проблеми теорії і практики» (29–30 квіт-
ня 2004 р.) в приміщенні Національної 
академії правових наук України в 
м. Харкові продемонструвала велику 
зацікавленість вітчизняних учених-ци-
вілістів та представників цивілістичних 
шкіл інших держав в обговоренні на-
гальних проблем, пов’язаних із захис-
том цивільних прав та законних інте-
ресів громадян, правом власності, за-
гальними питаннями розвитку історії та 
теорії приватного права, майновими та 
особистими немайновими відносинами 
в цивільному праві, еволюцією договір-
них відносин, питаннями розвитку пра-
ва інтелектуальної власності, проблема-
ми співвідношення приватного права 
з публічним правом та ін.

Наприкінці 2005 р. відбулася науко-
во-практична конференція «Реалізація 
чинних Цивільного та Господарського 
кодексів України: проблеми та перспек-
тиви», за матеріалами якої вийшов дру-
ком одноіменний збірник наукових 
праць, який увібрав наукові доповіді, 
виступи, повідомлення понад 115 учас-
ників конференції. Конференція про-
демонструвала, що обрані Інститутом 
теми для фундаментальних досліджень 
є відкритими для всебічного обговорен-
ня та обміну думками для вирішення 

спірних питань цивільного та господар-
ського законодавств, вдосконалення 
Цивільного та Господарського кодексів 
України та гармонізації законодавства 
правового забезпечення ефективного 
розвитку економіки.

Ідея проведення масштабних науко-
во-практичних конференцій втілюється 
Інститутом також у 2009 р. Друга між-
народна науково-практична конференція 
«Методологія приватного права: сучас-
ний стан і перспективи розвитку» від-
булася у м. Києві 22–23 травня 2009 р. із 
залученням співорганізаторів – Інститу-
ту інтелектуальної власності НАПрН 
України, юридичного факультету Київ-
ського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Академії муніципаль-
ного управління, Київського регіональ-
ного центру НАПрН України тощо. Тра-
диційно за матеріалами конференції був 
виданий Збірник наукових праць.

Науково-практична конференція 
«Удосконалення правового статусу 
учасників відносин у сфері господарю-
вання», яка відбулася 20 листопада 2008 
року в м. Києві, визначила найбільш 
загальні проблеми правового регулю-
вання відносин у сфері господарювання 
і пріоритетні напрями теоретичних до-
сліджень та практичних заходів щодо 
господарської діяльності та подолання 
кризових явищ в економіці.

Варто зазначити, що, крім проведен-
ня масштабних науково-практичних за-
ходів, традиційним спрямуванням Ін-
ституту є його наукові видання. Що-
річний збірник наукових праць видаєть-
ся в Інституті з 1999 р., його внесено до 
переліку наукових фахових видань 
з юридичних наук, де публікуються 
статті з актуальних питань цивільного 
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права і процесу, розвитку договірних 
правовідносин, житлового права, право-
вого забезпечення підприємництва 
в Україні, міжнародного приватного 
права тощо.

З метою впровадження наукових до-
сліджень, що проводяться Інститутом, 
одним із найважливіших та окремих 
напрямів діяльності Інституту виступає 
законопроектна та нормотворча робота. 
Постійно здійснюються вивчення та 
аналіз проектів законодавчих актів, які 
розробляються і виносяться на розгляд 
Верховної Ради України суб’єктами 
права законодавчої ініціативи, що ви-
значені Конституцією України. Зокре-
ма, науковці Інституту брали участь 
у розробці та внесенні змін та допов-
нень до таких актів, як: Цивільний, Гос-
подарський, Земельний кодекси, закони 
України «Про судоустрій та статус суд-
дів», «Про банки і банківську діяль-
ність», «Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні», «Про тваринний 
світ», «Про електронну комерцію» та 
багатьох інших. Чимало пропозицій на-
діслано до Верховного Суду України 
щодо проектів Постанов Пленуму Вер-
ховного Суду України в цивільних спра-
вах та наукових експертних висновків 
на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування тощо.

Є ще один напрям діяльності, якому 
приділяється постійна увага в Інституті. 
Це – підготовка висококваліфікованих 
кадрів у галузі цивільного та господар-
ського права. Аспіранти, науковці та 
здобувачі Інституту мають всі умови 
для повноцінного підвищення своєї фа-
хової підготовки, враховуючи можли-
вість публікувати результати дисерта-
ційних досліджень у фаховому виданні 

Інституту та вносити на розгляд спеці-
алізованої вченої ради, яка створена 
і функціонує в Інституті, свої дисертації 
на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) юридичних наук за спеці-
альностями: 12.00.03 – цивільне право 
і цивільний процес; сімейне право; між-
народне приватне право; 12.00.04 – гос-
подарське право; господарсько-проце-
суальне право. Так, важливим здобут-
ком Інституту є успішний захист про-
тягом двох останніх років вченим секре-
тарем Інституту А. Б. Гриняком та 
старшим науковим співробітником від-
ділу правових проблем підприємництва 
В. І. Полюховичем дисертацій на здо-
буття наукового ступеня доктора юри-
дичних наук. Загалом кількість захище-
них – 76 осіб.

Найвагомішим надбанням Інституту 
є науковий колектив співробітників, ад-
міністративних працівників, керівників 
наукових підрозділів тощо. Певна річ, 
такий фаховий колектив, здатний вирі-
шувати складні завдання, створювався 
впродовж тривалого часу. Більшість 
провідних вчених-юристів і визнаних 
фахівців права, які співпрацюють з Ін-
ститутом і є керівниками перспектив-
них напрямів досліджень, входять до 
складу вченої ради, яку очолює дирек-
тор Інституту, академік НАПрН України 
О. Д. Крупчан. Заступником директора 
з наукової роботи є доктор юридичних 
наук, професор М. К. Галянтич.

Ураховуючи високий інтелектуаль-
ний потенціал, Інститут на цей час і на 
майбутнє в змозі вирішувати актуальні 
завдання, пов’язані з розвитком права, 
вдосконаленням законодавства, які 
спрямовані на дослідження приватно-
правових засад становлення громадян-
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ського суспільства в Україні, проблем 
здійснення і захисту суб’єктивних ци-
вільних прав; охорони прав суб’єктів 
корпоративних відносин; проблем пра-
вового забезпечення державного регу-
лювання та управління в сфері підпри-
ємницької діяльності; проблем регулю-
вання приватноправових відносин 
в умовах регіональних та глобальних 
трансформацій; уніфікації приватного 
права Європи та тенденції розвитку ци-
вільного законодавства України у кон-
тексті євроінтеграції; наукових підходів 
до уніфікації і спеціалізації законодав-
ства про цивільне, господарське і адмі-
ністративне судочинство в Україні; 
впровадження сучасних процесуальних 
форм захисту приватних прав фізичних 
та юридичних осіб в Україні та країнах 
СНД; удосконалення механізму право-
вого регулювання участі суб’єктів пуб-
лічного права у цивільних відносинах.

Завдяки правильно обраному спря-
муванню наукової діяльності Інститут 
і в подальшому планує проводити 
масштабні науково-практичні заходи із 
залученням широкого кола фахівців 
права, публікувати монографічні ви-
дання за тематикою досліджень, здій-
снювати підготовку науковців-правни-
ків, забезпечувати наукове супрово-
дження законопроектів, надавати право-
ві експертизи, здійснювати публікації 
в періодичних виданнях України з ме-
тою просвіти населення України з пи-
тань приватноправового регулювання 
суспільних відносин.

Значною перевагою в діяльності Ін-
ституту є послідовне видання моногра-
фічних праць, спрямованих на висвітлен-
ня основних результатів фундаменталь-
них тем, які досліджуються в Інституті.

НДІ приватного права і підприємни-
цтва НАПрН України видав Довідник 
з науково-організаційної діяльності Ін-
ституту, в якому представлені в повно-
му обсязі всі наукові монографічні ви-
дання, публікації у періодиці, збірники 
наукових праць, навчальні посібники, 
коментарі, які підготували та опубліку-
вали співробітники Інституту за науко-
во-дослідними темами досліджень.

Інститут послідовно здійснює свою 
наукову діяльність, вирішує нагальні за-
вдання, надає інформацію про свою ді-
яльність за електронною адресою www.
ndippp.gov.ua, планує подальші розробки 
науково обґрунтованих засад приватного 
права, які будуть поєднуватися з такими 
перспективними напрямами, як визна-
чення концептуальних засад правового 
забезпечення формування громадянсько-
го суспільства в Україні, дослідження 
специфіки суспільних відносин у сфері 
підприємництва, розробка проблем адап-
тації цивільного законодавства України 
до стандартів Європейського Союзу, 
а також пошук шляхів оптимізації ци-
вільного процесу в сучасних умовах су-
дової реформи.

Головним спрямуванням діяльності 
Інституту залишається підготовка й ви-
дання за результатами наукових дослі-
джень монографічних праць. Так, упро-
довж останніх років у відділі проблем 
приватного права підготовлено та ви-
йшло друком понад 20 монографій, 
8 збірників, 10 підручників, понад 80 
законопроектів та більш ніж 300 науко-
вих публікацій.

Серед них найбільш вагомими є, зо-
крема, такі: «Особисті немайнові права 
інтелектуальної власності творців» 
(2007 р.); «Здійснення та захист корпо-
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ративних прав в Україні (цивільно-пра-
вові аспекти)» (2007 р.); «Методологія 
приватного права» (2006 р.); «Цивільно-
правовий договір як підстава виникнен-
ня права спільної власності фізичних 
осіб» (2008 р.); «Обмеження майнових 
прав фізичних осіб: теоретико-право-
вий аспект» (2008 р.); «Теоретико-пра-
вові засади реалізації житлових прав 
громадян в умовах ринкових перетво-
рень» (2006 р.); «Житлове законодав-
ство: сучасний стан та шляхи удоскона-
лення» (2006 р.); «Коментар судової 
практики розгляду житлових спорів» 
(2008 р.); «Методологія приватного пра-
ва: сучасний стан та перспективи роз-
витку» (2009 р.); «Розробка механізму 
правового регулювання договірних від-
носин у підприємницькій діяльності» 
(2009 р.), «Корпоративне право Украї-
ни» (2010 р.); «Особливості правового 
регулювання відносин за договорами 
підряду» (2011 р.).

Творчим доробком відділу теорії та 
історії приватного права, який існував 
в Інституті до 2012 р., стало видання 
«Політична система України: сучасні 
проблеми розвитку громадянського сус-
пільства і держави» у 2-х томах за ре-
дакцією О. В. Скрипнюка, авторський 
колектив якого у 2011 р. за рішенням 
Комітету  з  присудження  Премії 
ім. Ярослава Мудрого від 31.10.2011 р. 
визнаний лауреатом Премії 2011 р. у но-
мінації «За видатні досягнення у науко-
во-дослідницькій діяльності з проблем 
правознавства».

Відділом також підготовлено й опу-
блікувано наукові праці, загальною 
кількістю понад 10 монографій, а також 
більш ніж 200 наукових публікацій. Се-
ред них, зокрема, «Соціальна держава 

в Україні: проблеми теорії і практики» 
(2000 р.), «Конституція України та її 
функції: проблеми теорії і практики її 
реалізації» (2005 р.), «Громадянське 
суспільство в Україні: проблеми забез-
печення правотворчої діяльності» 
(2008 р.), «Демократія та право: про-
блеми взаємовпливу і взаємозалежнос-
ті» (2008 р.), «Політична система Укра-
їни в умовах взаємодії громадянського 
суспільства і правової держави» (2008 р.), 
«Курс сучасного конституційного права 
України. Академічне видання» (2009 р.), 
«Органи виконавчої влади: питання 
компетенції» (2012 р.).

У відділі проблем міжнародного 
приватного права і порівняльного пра-
вознавства вийшло друком понад 5 мо-
нографій, 4 збірники, понад 30 законо-
проектів та більш як 45 наукових публі-
кацій.

Серед них, зокрема, «Проблеми пра-
вового регулювання комерційних від-
носин в умовах інтернаціоналізації» 
(2007 р.); «Механізми забезпечення 
майнових прав та інтересів в Україні та 
Європейському Союзі в контексті кон-
цепції сталого розвитку» (2009 р.); 
«Правове регулювання майнових від-
носин в Європейському Союзі» (2009 р.); 
«Методологічні засади охорони та за-
хисту майнових прав осіб в Україні та 
ЄС» (2008 р.); «Проблеми здійснення та 
захисту особистих немайнових прав фі-
зичних осіб в умовах євроінтеграції» 
(2007 р.); «Зближення контрактного 
права європейських країн» (2009 р.); 
«Банківські гарантії у міжнародному та 
внутрішньому обігу: питання теорії та 
практики застосування» (2008 р.); «Ре-
чові права на чуже майно: досвід право-
вого регулювання зарубіжних країн» 
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(2009 р.); «Особисті немайнові права 
фізичної особи в романській, герман-
ській, англо-американській системах 
приватного права» (2011 р.); «Рецепція 
деліктних зобов’язань римського при-
ватного права в Україні та Європей-
ських країнах» (2012 р.); «Правове за-
безпечення зовнішньоекономічної стра-
тегії України» (2013 р.).

Відділ правових проблем підприєм-
ництва опублікував цілий ряд актуаль-
них розробок, зокрема, протягом остан-
ніх п’яти років у відділі вийшло понад 
6 монографій, 2 підручники, близько 10 
законопроектів, понад 40 наукових ста-
тей тощо.

Серед них, зокрема, «Актуальні про-
блеми правового регулювання розвитку 
підприємницької діяльності в Україні» 
(2008 р.); «Удосконалення правового 
статусу учасників відносин у сфері гос-
подарювання» (2009 р.); «Система ор-
ганів державного управління та регулю-
вання в сфері підприємницької діяль-
ності» (2010 р.); «Набуття, збереження 
майна без достатньої правової підстави 
в підприємницькій діяльності: пробле-
ми теорії та практики» (2006 р.); «Про-
блеми правового регулювання еконо-
мічної конкуренції в Україні» (2008 р.); 
«Державне регулювання фондового 
ринку України: господарсько-правовий 
механізм» (2012 р.).

Науковими співробітниками відділу 
проблем юрисдикційних форм право-
вого захисту суб’єктів приватного права 
опубліковано такі монографічні дослі-
дження: «Адміністративні процедури 
на захисті приватних прав осіб» (2010 р.); 
«Особисте життя як об’єкт цивільно-
правової охорони» (2008 р.); «Теоретич-
ні та практичні аспекти розгляду судами 

спорів, що виникають із договорів під-
ряду» (2010 р.); «Проблеми оптимізації 
цивільного процесу в сучасних умовах 
судової реформи» (2010 р.); «Наказне 
провадження в цивільному процесі» 
(2011 р.) та чимало інших наукових 
праць, підручників та коментарів ЦПК 
України.

НДІ приватного права і підприємни-
цтва НАПрН України й надалі має кон-
кретні плани перспективного розвитку. 
Для дослідження у 2013 р. в Інституті 
відкриті такі науково-дослідні теми:

– Шляхи удосконалення правового 
регулювання  відносин  власності 
в Україні, 2013–2017 рр. (керівник – 
В. В. Луць).

– Правове забезпечення регіональ-
них інтеграційних стратегій України 
в контексті модернізаційної політики 
держави, 2013–2016 рр. (керівник – 
В. І. Король).

– Правове забезпечення стабільності 
цивільного обороту, 2013–2017 рр. (ке-
рівник – О. А. Беляневич).

– Напрямки удосконалення корпо-
ративного законодавства в сучасних 
умовах, 2013–2016 рр. (керівник – 
В. В. Луць).

– Забезпечення оптимального спів-
відношення приватних і публічних ін-
тересів в державному регулюванні під-
приємницької діяльності, 2013–2017 рр. 
(керівник – В. С. Щербина).

– Механізм правового регулювання 
договірних підрядних відносин: питан-
ня теорії і практики, 2013–2015 рр. (ке-
рівник – А. Б. Гриняк).

– Теоретичні та практичні шляхи 
удосконалення цивільного, господар-
ського та адміністративного судочин-
ства в Україні в контексті вимог Євро-
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пейської конвенції з прав людини, 
2013–2015 рр. (керівник – В. І. Бобрик).

– Удосконалення правового регулю-
вання статусу непідприємницьких ор-
ганізацій в Україні, 2013–2016 рр. (ке-
рівник – М. К. Галянтич).

Успішна діяльність Інституту й нада-
лі полягатиме в ефективному вирішенні 
завдань, визначених НАПрН України, 
а саме: здійсненні актуальних дослі-
джень, залученні до творчого співробіт-
ництва найкращих вітчизняних фахівців, 

розробці актуальних правових проблем, 
які є нагальними для суспільства в ціло-
му та кожної особи окремо, здійсненні 
співробітництва та підтримці творчих 
зв’язків із комітетами Верховної Ради 
України, видавництвами правової літе-
ратури, навчальними закладами, які здій-
снюють підготовку правників, проведен-
ні науково-практичних заходів, спрямо-
ваних на виявлення, обговорення та 
пошук ефективного вирішення нагаль-
них проблем, які існують у суспільстві.

Матеріал підготував:
О. Крупчан, директор НДІ приватного 

права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юри-
дичних наук, професор, академік НАПрН 
України
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Науково-дослідний інститут право-
вого забезпечення інноваційного розви-
тку (далі по тексту – Інститут) є спеці-
алізованою державною науковою уста-
новою, яка високопрофесійно здійснює 
комплексні фундаментальні та приклад-
ні дослідження з метою розробки і вдо-
сконалення правових механізмів забез-
печення регулювання впровадження 
(реалізації) інновацій у різні сфери со-
ціального та економічного буття.

Інститут засновано у структурі На-
ціональної академії правових наук 
України постановою Кабінету Міні-
стрів України від 2 березня 2010 р. 
№ 217 відповідно до Рекомендацій 
учасників Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Інноваційний 
розвиток України: наукове, економічне 
та правове забезпечення» (27–28 жов-
тня 2006 р.), рекомендацій Національ-
ного інституту стратегічних дослі-
джень, а також численних пропозицій 
учених щодо необхідності створення 
окремої установи з вивчення правових 
аспектів забезпечення інноваційного 
розвитку держави.

Згідно зі Статутом основними на-
прямами діяльності Інституту є: про-
ведення фундаментальних та приклад-
них наукових досліджень проблем пра-
вового забезпечення інноваційного роз-

витку, правових засобів державної під-
тримки інноваційної діяльності, право-
вого забезпечення функціонування ін-
новаційного ринку, міжнародно-право-
вих аспектів реалізації інноваційних 
відносин; участь у розробленні концеп-
цій, проектів законів та інших норма-
тивно-правових актів з питань іннова-
ційної діяльності; проведення наукових 
експертиз з питань інноваційної діяль-
ності; координація наукових робіт 
з найважливіших проблем у сфері інно-
вацій; підготовка наукових кадрів та ін.

Керівник Інституту – директор 
С. М. Прилипко, доктор юридичних 
наук, професор, член-кореспондент На-
ціональної академії правових наук 
України, Заслужений діяч науки і техні-
ки України. Заступник директора з на-
укової роботи – Ю. Є. Атаманова, док-
тор юридичних наук, доцент.

В Інституті створено 3 відділи та 
2 лабораторії:

• Відділ загальних проблем форму-
вання та реалізації інноваційної політи-
ки (зав. наукового відділу – Д. В. За-
дихайло, кандидат юридичних наук, 
доцент).

Основні напрями діяльності відділу:
1) удосконалення механізму форму-

вання та реалізації інноваційної політи-
ки держави;

Науково-дослідний інститут правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії 

правових наук України: становлення та розвиток
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2) вивчення ефективності правового 
регулювання науково-технічної діяль-
ності;

3) створення методологічних засад 
формування державних стратегій та 
програм інноваційного розвитку;

4) розроблення системи ефективних 
правових засобів забезпечення націо-
нальної інноваційної безпеки;

5) вивчення міжнародно-правових 
аспектів регулювання інноваційних від-
носин у контексті входження України до 
СОТ та інших міжнародних організацій.

• Відділ правового забезпечення 
функціонування національної іннова-
ційної системи (в. о. зав. наукового від-
ділу – М. М. Кузьміна, кандидат юри-
дичних наук).

Основні напрями діяльності відділу:
1) загальні проблеми правового за-

безпечення функціонування національ-
ної інноваційної системи;

2) правове забезпечення створення та 
впровадження інноваційних продуктів;

3) правове забезпечення виробни-
цтва і реалізації інноваційної продукції;

4) правове забезпечення ефективно-
го захисту прав учасників інноваційних 
відносин.

• Відділ правового забезпечення 
галузевого інноваційного розвитку (зав. 
наукового відділу – Р. П. Бойчук, канди-
дат юридичних наук, доцент).

Основний напрям діяльності відді-
лу – правове забезпечення інноваційно-
го розвитку окремих секторів економіки 
та видів виробництв, у тому числі: ви-
вчення правових проблем інноваційно-
го розвитку оборонно-промислового 
комплексу, паливно-енергетичного, 
продовольчого комплексу та системи 
охорони здоров’я тощо.

• Лабораторія проблем становлення 
інноваційного суспільства (зав. наукової 
лабораторії – Г. П. Клімова, доктор фі-
лософських наук, професор).

Лабораторією проводяться дослі-
дження проблем становлення та розви-
тку інноваційного суспільства, а також 
соціально-правового забезпечення ін-
новаційної діяльності вищої школи 
України в контексті Європейської інте-
грації.

• Лабораторія проблем правового 
забезпечення реалізації інноваційних 
проектів (зав. наукової лабораторії – 
О. М. Давидюк, кандидат юридичних 
наук).

Лабораторія здійснює юридичне су-
проводження окремих інноваційних про-
ектів, надає науково-правові висновки.

В Інституті працюють понад 60 спів-
робітників, більшість з яких – кандидати 
і доктори наук, які ведуть активну науко-
ву та практичну діяльність у галузі права. 
За недовгу історію Інститутом було про-
ведено 7 конференцій, розроблено більш 
25 проектів законів та нормативно-право-
вих актів, підготовлено більш 20 наукових 
висновків, опубліковано більш 300 науко-
вих статей та тез доповідей, 6 збірників 
тез доповідей за результатами конферен-
цій та 20 монографій.

Одним із напрямів діяльності Інсти-
туту з моменту його створення є поши-
рення знань з питань інноваційної ді-
яльності в Україні. Інститут є засновни-
ком науково-практичного видання «Ак-
туальні питання інноваційного розви-
тку» (реєстраційне свідоцтво № 17451-
6201 Р від 19.01.2011 р., видане Мініс-
терством юстиції України). Було видано 
3 номери журналу та подані документи 
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на внесення його до Переліку наукових 
фахових видань України.

В Інституті відкрито аспірантуру за 
спеціальностями:

12.00.04 – господарське право, гос-
подарсько-процесуальне право;

12.00.05 – трудове право; право со-
ціального забезпечення.

Співробітниками Інституту крім на-
укових досліджень здійснюється робота 
з підготовки проектів законодавчих ак-
тів на замовлення органів державної 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня. Найважливішими роботами є:

 − на замовлення Адміністрації Пре-
зидента України було розроблено про-
ект Інноваційного кодексу України – 
кодифікований нормативно-правовий 
акт, що регулює основні види відносин 
у науково-технічній та інноваційній 
сферах з метою законодавчого забез-
печення формування й ефективного 
функціонування національної іннова-
ційної системи;

 − на замовлення Адміністрації Пре-
зидента України брали участь у доопра-
цюванні проекту Трудового кодексу 
України – кодифікованого нормативно-
правового акта, що регулює основні 
види відносин у галузі трудового права;

 − на замовлення Харківської облас-
ної державної адміністрації було роз-
роблено проект Закону України «Про 
Технополіс П’ятихатки». Законопроект 
спрямований на введення спеціального 
режиму реалізації інноваційних та ін-
вестиційних проектів на території мі-
крорайону П’ятихатки м. Харкова з ме-
тою створення пільгових умов для 
суб’єктів господарювання, що здійсню-
ють діяльність у сфері високих техно-

логій, виробничу діяльність із інвесту-
ванням у нові розробки й випуском 
нової продукції, комерціалізації резуль-
татів наукових досліджень та оформ-
ленні інноваційних продуктів;

 − проводиться наукове дослідження 
з питань правового забезпечення впро-
вадження автоматизованої системи 
оплати проїзду та обліку пасажирів 
(АСОП) в наземному пасажирському 
транспорті м. Києва. Зокрема, проана-
лізоване питання фінансування вста-
новлення  технічного  обладнання 
у транспортних засобах при впрова-
дженні АСОП, проблеми застосування 
реєстраторів розрахункових операцій 
в системі при здійсненні безготівкової 
оплати проїзду у наземному транспорті 
загального користування.

Інститут активно та плідно співпра-
цює з провідними науковими установа-
ми України та зарубіжжя, серед них 
Державне агентство з питань науки, 
інновацій та інформатизації України, 
Науково-дослідний інститут вивчення 
проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса, Науково-дослідний інсти-
тут державного будівництва та місцево-
го самоврядування, Науково-дослідний 
інститут приватного права і підприєм-
ництва, Науково-дослідний інститут 
інформатики і права, Науково-дослід-
ний інститут інтелектуальної власності, 
Науково-дослідний інститут фінансово-
го права, Національний університет 
«Юридична академія України ім. Яро-
слава Мудрого», Одеський національ-
ний університет імені І. І. Мечникова, 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
Харківський національний університет 
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імені В. Н. Каразіна, Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шев-
ченка, Республіканський НДІ інтелек-
туальної власності (Росія), Бєлгород-
ський державний національний дослід-

ний університет (Росія), Університет 
Кобленц-Ландау (Німеччина), Універ-
ситет Александраса Стульгінскіса (Лит-
ва), Університет ім. Миколаса Ромериса 
(Литва) тощо.

Матеріал підготували:
С. Прилипко, директор НДІ правового 

забезпечення інноваційного розвитку 
НАПрН України, доктор юридичних наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН 
України

Ю. Атамонова, заступник директора 
з наукової роботи НДІ правового забезпе-
чення інноваційного розвитку НАПрН 
України, доктор юридичних наук, доцент
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Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
в Україні та світі відбулася інформацій-
на революція, однією з ключових особ-
ливостей якої є стрімкий розвиток ін-
формаційних технологій і зростання 
значимості інформації. Нині спостері-
гається поступальний розвиток інфор-
маційної сфери як особливої системи 
суспільних відносин, що виникають 
в усіх сферах життєдіяльності людини, 
суспільства і держави.

Вказані процеси визначають умови 
становлення інформаційного суспіль-
ства, сутність якого була визначена 
у 1993 р. Комісією Європейського Со-
юзу: інформаційне суспільство – це сус-
пільство, в якому діяльність людей здій-
снюється на основі використання по-
слуг, що надаються за допомогою ін-
формаційних технологій і технологій 
зв’язку.

Історичний аналіз свідчить, що ін-
формаційна сфера існувала з часу ви-
никнення людства та суспільних від-
носин. Водночас питання розбудови 
складових інформаційного суспільства 
і правового регулювання інформацій-
них відносин почали активно опрацьо-
вуватися у провідних країнах світу 
лише в другій половині ХХ ст. За радян-
ських часів ще у 1970-х рр. відомими 
українськими вченими В. М. Глушко-

вим і М. М. Амосовим уперше в світі 
було піднято низку фундаментальних 
проблем у цій сфері. У цей період ак-
тивного розвитку в Україні почали на-
бувати кібернетика та інформатика, 
а згодом і правова інформатика. Але 
надалі до розробки теоретичних і при-
кладних проблем інформаційної сфери, 
формування інформаційного суспіль-
ства та глобального інформаційного 
простору долучилися переважно вчені 
країн Західної Європи, США і Японії.

Процеси інформатизації, що відбу-
валися у всьому цивілізованому світі, 
не могли залишитися поза увагою керів-
ництва суверенної Української держави. 
Але на початку 1990-х років ця робота 
здійснювалась досить сегментарно. Си-
туація почала кардинально змінюватися 
з утворенням відповідно до Указу Пре-
зидента  України  від  13.03.1995 
№ 206/95 Національного агентства з пи-
тань інформатизації при Президентові 
України.

Початком системної роботи у сфері 
інформатизації можна вважати 4 люто-
го 1998 р., коли вперше на пострадян-
ському просторі було прийнято закони 
України «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації» та «Про На-
ціональну програму інформатизації», 
які розроблялися за участю Кібернетич-

Історія Науково-дослідного інституту інформатики 
і права Національної академії правових наук України 

та розвитку правової науки в інформаційній сфері
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ного центру НАН України, Національ-
ного агентства з питань інформатизації 
при Президентові України, Секретаріа-
ту Кабінету Міністрів України, фахівців 
Апарату Верховної Ради України і на-
родних депутатів України.

У цей же період в Україні розпоча-
лося активне формування інформацій-
ного законодавства, що нині містить 
близько 4-х тисяч законів та інших нор-
мативно-правових актів, які безпосе-
редньо чи опосередковано регулюють 
інформаційні відносини.

Подальшій активізації системної ро-
боти  у  сфері  інформатизаці ї  та 
об’єднанню інтересів державного і при-
ватного секторів сприяла діяльність 
Державної комісії з питань запобігання 
та усунення можливих негативних на-
слідків комп’ютерної кризи 2000 року 
та Урядової комісії з питань інформа-
ційно-аналітичного забезпечення діяль-
ності органів виконавчої влади, створе-
них згідно з постановами Кабінету Мі-
ністрів України від 16.02.1999 № 218 та 
від 07.05.2000 № 777 відповідно.

Стрімкий розвиток і впровадження 
засобів інформатизації в органах дер-
жавної влади та необхідність унорму-
вання нових інформаційних відносин 
створили передумови для формування 
у 1999 р. у складі Академії правових 
наук України Центру правової інформа-
тики, а згодом – до підготовки звернен-
ня Академії до Кабінету Міністрів 
України з пропозицією про створення 
наукової установи – Науково-дослідно-
го центру правової інформатики.

Згідно з постановою Кабінету Міні-
стрів України від 21.06.2001 № 671 
у складі Академії правових наук Украї-
ни (з 2010 р. – Національної академії 

правових наук України) було сформова-
но Науково-дослідний центр правової 
інформатики з правами науково-дослід-
ного інституту (НДЦПІ НАПрН Украї-
ни), одним із ініціаторів створення і пер-
шим керівником якого (у 2001–2010 рр.) 
був відомий вчений М. Я. Швець, еконо-
міст-кібернетик, правознавець, доктор 
економічних наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, акаде-
мік Української академії інформатики, 
лауреат Державної премії в галузі науки 
і техніки, заслужений діяч науки і тех-
ніки України.

За ці роки в НДЦПІ НАПрН України 
сформувалась наукова школа правової 
інформатики, у здобутку якої є створені 
інформаційно-аналітичні системи, про-
блемно-орієнтовані комплекси й авто-
матизовані робочі місця для забезпечен-
ня законотворчої, правозастосовної та 
правоосвітньої діяльності. Дослідження 
в галузі правової інформатики також 
заклали підґрунтя для становлення 
і розвитку інформаційного права як 
комплексної галузі права.

За результатами виконаних розробок 
та впроваджених проектів група науко-
вих працівників Науково-дослідного 
центру правової інформатики Націо-
нальної академії правових наук України 
стала лауреатами Премії імені Ярослава 
Мудрого.

У номінації «За видатні заслуги в за-
конотворчій, правозастосовній та судо-
вій діяльності» лауреатами премії імені 
Ярослава Мудрого 2003 р. визнано: 
М. Я. Швеця, доктора економічних 
наук, професора, лауреата Державної 
премії України в галузі науки і техніки, 
заслуженого діяча науки і техніки Укра-
їни; Р. А. Калюжного, доктора юридич-
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них наук, професора; І. О. Здзебу, лау-
реата Державної премії України в галу-
зі науки й техніки; В. М. Брижка, кан-
дидата юридичних наук (Doctor of 
Philosophy), заслуженого винахідника 
республіки ,  лауреата  НТТМ-86; 
В. А. Саницького; Ю. А. Клімашевську; 
В. Д. Гавловського, кандидата юридич-
них наук; В. С. Цимбалюка, кандидата 
юридичних наук.

Лауреатами премії імені Ярослава 
Мудрого 2009 року визнано Д. В. Ланде, 
доктора технічних наук, старшого нау-
кового співробітника і В. М. Фурашева, 
кандидата технічних наук, доцента, ла-
уреата премії Ради Міністрів СРСР, за-
служеного машинобудівника України.

Стрімкий розвиток інформаційних 
технологій та функціональних напрямів 
інформаційної діяльності (інформати-
зація, зв’язок, телекомунікації; доступ 
до публічної інформації; засоби масової 
інформації, Інтернет, реклама; видавни-
ча, бібліотечна, архівна і музейна спра-
ва; електронний документообіг; дер-
жавна статистика; інформаційна діяль-
ність в галузях освіти і науки, культури 
і мистецтв, в економічній, фінансовій, 
безпековій та інших сферах) актуалізу-
вали потребу корегування профілю на-
укової діяльності НДЦПІ НАПрН Укра-
їни і його подальшого розвитку, необ-
хідність розробки пріоритетних напря-
мів розвитку правової науки в інформа-
ційній сфері, а також покращення їх 
координації відповідно до потреб сус-
пільства і держави.

Указані проблеми стали предметом 
всебічного публічного обговорення 
в ході загальнодержавних та міжнарод-
них конференцій, семінарів і «круглих 
столів», проведених у 2010–2012 рр. 

НДЦПІ НАПрН України спільно з віт-
чизняними та іноземними партнерами 
за участю народних депутатів України, 
представників Апарату Верховної Ради 
України, Секретаріату Кабінету Міні-
стрів України, центральних органів ви-
конавчої влади, правоохоронних та ін-
ших державних органів, експертів і вче-
них інформаційної сфери НАН України 
і НАПрН України.

За результатами цих заходів у червні 
2011 р. згідно з рішенням президії 
НАПрН України діяльність НДЦПІ 
НАПрН України крім актуальних про-
блем правової інформатики була зосе-
реджена на дослідженні теорії інформа-
ційного права, правових проблем інфор-
маційної діяльності, державно-право-
вих проблем інформаційної безпеки, 
юридичної відповідальності за право-
порушення в інформаційній сфері, від-
повідного історичного та іноземного 
досвіду.

Згідно з постановою Кабінету Міні-
стрів України від 26 грудня 2011 р. 
№ 1375 «Про затвердження Статуту На-
ціональної академії правових наук 
України», постановою Президії НАПрН 
України від 25 травня 2012 р. № 82/11 та 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 жовтня 2012 р. № 902 «Про вне-
сення змін до постанов Кабінету Міні-
стрів України від 18 серпня 1999 р. 
№ 1518 та від 23 травня 2012 р. № 486» 
назву Науково-дослідного центру пра-
вової інформатики НАПрН України 
було змінено на Науково-дослідний ін-
ститут інформатики і права Національ-
ної академії правових наук України 
(НДІІП НАПрН України).

Нині Науково-дослідний інститут 
інформатики і права – це державна на-
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уково-дослідна установа, яка входить 
до складу НАПрН України та функціо-
нує на засадах самоврядування відпо-
відно до законодавства України.

До основних завдань Інституту від-
несено проведення фундаментальних 
і прикладних наукових досліджень за 
такими основними напрямами:

1) інформаційна сфера як об’єкт пра-
ва, теорія, методологія і напрями розви-
тку інформаційного права; теоретико-
правові основи формування і розвитку 
інформаційного суспільства, забезпе-
чення прав та інтересів людини, сус-
пільства і держави в інформаційній 
сфері;

2) правові аспекти формування і ре-
алізації державної політики та держав-
ного управління в інформаційній сфері; 
інформаційне законодавство і напрями 
його розвитку; регулювання суспільних 
відносин за функціональними напряма-
ми інформаційної діяльності (доступ до 
публічної інформації; телекомунікації, 
зв’язок, інформатизація; засоби масової 
інформації, Інтернет, реклама; видавни-
ча, бібліотечна, архівна і музейна спра-
ва; державна статистика, документо-
обіг; інформаційна діяльність у галузях 
освіти і науки, культури і мистецтв, 
в економічній, фінансовій, банківській 
та інших сферах);

3) правові аспекти формування і роз-
витку інформаційної інфраструктури та 
діяльності її суб’єктів, створення та ви-
користання інформаційних технологій 
і ресурсів, надання послуг і виконання 
робіт в інформаційній сфері;

4) основи правової інформатики; ін-
форматизація нормотворчої, правоза-
стосовної і правоосвітньої діяльності, 
а також діяльності органів державної 

влади і місцевого самоврядування, за-
кладів, установ, підприємств та органі-
зацій; інформаційні системи і бази да-
них в галузі держави і права;

5) правовий режим інформації, ін-
формаційних ресурсів, технологій, сис-
тем і мереж, регулювання доступу до 
них, право власності в інформаційній 
сфері;

6) правові основи забезпечення ін-
формаційної безпеки людини, суспіль-
ства, держави та міжнародної спільно-
ти; регулювання охорони і захисту пер-
сональних даних, відомостей з обмеже-
ним доступом, технічного захисту ін-
формації;

7) запобігання і протидія негативним 
наслідкам застосування інформаційних 
технологій та інформаційним впливам 
на шкоду людині, суспільству, державі 
та міжнародному правопорядку; попе-
редження, виявлення і припинення пра-
вопорушень в інформаційній сфері та 
юридична відповідальність за їх вчи-
нення;

8) інформаційне право зарубіжних 
країн, порівняльне законодавство в ін-
формаційній сфері; гармонізація та імп-
лементація норм правових актів Євро-
пейського Союзу та міжнародного ін-
формаційного права в законодавство 
України; правові засади міжнародного 
співробітництва в інформаційній сфері;

9) історія інформаційного права 
і правового регулювання суспільних 
відносин в інформаційній сфері.

Організаційна структура НДІІП 
НАПрН України включає такі наукові 
підрозділи.

Науковий відділ теорії та історії ін-
формаційного права досліджує теоре-
тико-правові основи становлення і роз-
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витку інформаційного суспільства, ак-
туальні проблеми теорії інформаційно-
го права, теорії і практики забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина 
в інформаційній сфері, відповідний 
міжнародний та історичний досвід. За-
відувач відділу – В. С. Цимбалюк, кан-
дидат юридичних наук, старший науко-
вий співробітник.

Науковий відділ правових проблем 
інформаційної діяльності досліджує ак-
туальні суспільно-правові проблеми 
інформаційних відносин та інформацій-
ної діяльності, розвитку інформаційно-
го законодавства та імплементації норм 
міжнародного інформаційного права 
в законодавство України, юридичної 
відповідальності за злочини та інші 
правопорушення в інформаційній сфе-
рі. Завідувач відділу – К. І. Бєляков, 
доктор юридичних наук, старший нау-
ковий співробітник.

Науковий відділ системної інформа-
тизації законотворчої діяльності дослі-
джує актуальні проблеми правової ін-
форматики, методології системної ін-
форматизації законотворчої діяльності, 
розробляє, впроваджує і забезпечує 
підтримку інформаційно-аналітичних 
підсистем е-парламенту та е-уряду як 
складових інформаційного суспільства, 
електронні системи і бази даних в галу-
зі держави і права. Завідувач відділу – 
С. А. Антоненко.

Науковий відділ правових проблем 
інформаційної безпеки досліджує су-
часні виклики і загрози інформаційній 
безпеці та міжнародно-правові пробле-
ми інтеграції України у світовий інфор-
маційний простір, актуальні правові 
проблеми захисту інформації та безпеки 
людини, суспільства і держави в інфор-

маційній сфері. Завідувач відділу – 
Д. В. Ланде, доктор технічних наук, 
старший науковий співробітник, акаде-
мік РАЕ.

Науковий організаційний сектор 
здійснює науково-організаційне і до-
кументальне забезпечення діяльності 
НДІІП  та  Координаційного  бюро 
НАПрН України з питань інформацій-
ного права та інформаційної безпеки, 
участь у підготовці та проведенні науко-
вих конференцій, семінарів та інших 
заходів, забезпечення наукового та між-
народного співробітництва. Завідувач 
сектору – М. В. Беланюк.

Поточну діяльність Інституту, у т. ч. 
питання його фінансового, матеріально-
технічного та іншого ресурсного забез-
печення організовує дирекція НДІІП 
НАПрН України у складі: директора 
установи (з 2010 р.) В. Г. Пилипчука, 
доктора юридичних наук, професора, 
члена-кореспондента НАПрН України, 
академіка Академії наук вищої школи 
України, заслуженого діяча науки і тех-
ніки України; заступника директора 
з наукової роботи В. М. Фурашева, кан-
дидата технічних наук, доцента, стар-
шого наукового співробітника, заслуже-
ного машинобудівника України; т. в. о. 
ученого секретаря Н. А. Савінової, кан-
дидата юридичних наук; заступника 
директора з загальних питань Д. Б. Ле-
онова та головного бухгалтера Інститу-
ту (з часу створення установи) О. В. Ле-
бединської.

В НДІІП НАПрН України також 
функціонує Вчена рада – колегіальний 
дорадчий орган управління науковою 
і науково-технічною діяльністю. До її 
складу входять провідні вчені та фахів-
ці в галузі інформаційного права й ін-
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форматики, зокрема, члени-кореспон-
денти НАПрН України: В. Г. Пилипчук, 
доктор юридичних наук, професор (го-
лова Вченої ради); В. Я. Настюк, доктор 
юридичних наук, професор; М. Я. Швець, 
доктор економічних наук, професор; 
О. Н. Ярмиш, доктор юридичних наук, 
професор; а також працівники Інститу-
ту В. М. Фурашев, кандидат технічних 
наук, с. н. с., доцент (заступник голови 
Вченої ради); О. О. Золотар, кандидат 
юридичних наук, с. н. с. (секретар Вче-
ної ради); К. І. Бєляков, доктор юридич-
них наук, с. н. с.; О. В. Копан, доктор 
юридичних наук, професор; Д. В. Лан-
де, доктор технічних наук, с. н. с.; 
А. І. Марущак, доктор юридичних наук, 
доцент; В. М. Брижко, кандидат юри-
дичних наук, с. н. с.; О. В. Гладківська, 
кандидат фізико-математичних наук, 
с. н. с.; Н. А. Савінова, кандидат юри-
дичних наук; В. С. Цимбалюк, кандидат 
юридичних наук, с. н. с.; С. А. Антонен-
ко, завідувач відділу; О. В. Лебединська, 
головний бухгалтер; Д. Б. Леонов, за-
ступник директора з загальних питань.

З метою формування і розвитку на-
укових шкіл та проведення актуальних 
наукових досліджень у галузі інформа-
ційного права, правової інформатики та 
інформаційної безпеки згідно з рішен-
нями Вченої ради створені та функціо-
нують (на громадських засадах) центри 
(за напрямами наукової діяльності) при 
НДІІП НАПрН України:

– Центр філософії інформаційного 
права (керівник центру – О. П. Дзьо-
бань, доктор філософських наук, про-
фесор);

– Центр інформаційного та соціаль-
но-правового моделювання (керівник 
центру – Д. В. Ланде, доктор технічних 
наук, старший науковий співробітник);

– Центр проблем інформології і пра-
ва (керівник центру – К. І. Бєляков, док-
тор юридичних наук, старший науковий 
співробітник);

– Центр проблем методології інфор-
маційного права (керівник центру – 
В. М. Брижко, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник, 
заслужений винахідник);

– Центр проблем інформаційного пра-
вопорядку (керівник центру – В. Я. На-
стюк, член-кореспондент НАПрН Укра-
їни, доктор юридичних наук, професор);

– Центр інформаційно-правових 
проблем колективної безпеки (керівник 
центру – В. Г. Пилипчук, доктор юри-
дичних  наук ,  профе сор ,  член -
кореспондент НАПрН України, заслу-
жений діяч науки і техніки України);

– Центр науково-правових експертиз 
та прогнозування (керівник центру – 
Н. А. Савінова, кандидат юридичних наук).

Нині в НДІІП НАПрН України роз-
вивається наукова школа інформаційно-
го права, розпочато формування науко-
вої школи інформаційної безпеки 
(в галузі юридичних наук), значення якої 
актуалізується в умовах інформаційної 
глобалізації та інтеграції України у сві-
товий інформаційний простір. Створено 
науково-організаційні передумови для 
подальшого розвитку наукової школи 
правової інформатики та формування 
інших наукових шкіл в інформаційній 
сфері. Отримані при цьому наукові здо-
бутки лягли в основу низки законопро-
ектів, стратегій, концепцій і програм, 
які стосуються інформаційної діяльнос-
ті, відповідних навчальних курсів для 
вищих навчальних закладів України.

Інститут на виконання поставлених 
перед ним завдань нині здійснює фун-
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даментальні дослідження за такими те-
мами науково-дослідних робіт:

– «Теоретико-правові основи форму-
вання та розвитку інформаційного сус-
пільства» (2013–2017 рр., науковий ке-
рівник – В. Г. Пилипчук);

– «Державно-правові проблеми ін-
формаційної безпеки людини і суспіль-
ства в умовах інтеграції України у світо-
вий інформаційний простір» (2012–
2016 рр., науковий керівник – В. М. Фу-
рашев);

– «Проблеми юридичної відпові-
дальності за правопорушення в інфор-
маційній сфері в умовах формування 
інформаційного суспільства» (2012–
2016 рр., науковий керівник – К. І. Бє-
ляков);

– «Розроблення інформаційно-аналі-
тичних підсистем електронного парла-
менту України» (2011–2015 рр., науко-
вий керівник – С. А. Антоненко);

– «Розроблення електронної енци-
клопедії законодавства України» (2010 – 
2015 рр., науковий керівник – Д. В. Ланде).

З часу створення в установі прово-
дились такі науково-дослідні роботи:

– «Дослідження, розроблення і роз-
виток комп’ютеризованих систем ін-
формаційно-аналітичного забезпечення 
законотворчої, нормотворчої, правозас-
тосовної, правоохоронної, судочинної 
та правоосвітньої діяльності» (січень 
2002 р. – грудень 2010 р., науковий ке-
рівник – М. Я. Швець);

– «Розробка української версії авто-
матизованої інформаційної багатомов-
ної системи «EUROVOC» (жовтень 
2003 р. – червень 2009 р., науковий ке-
рівник – М. Я. Швець);

– «Комплексне порівняльно-правове 
дослідження відповідності законодав-

ства України законодавству Європей-
ського Союзу у сфері захисту персональ-
них даних» (січень – грудень 2005 р., 
науковий керівник – В. М. Брижко);

– «Створення системи баз даних 
у сфері розвитку держави і права як 
складову автоматизованої системи за-
безпечення гармонізації законодавства 
України із законодавством Європей-
ського Союзу» (2005 р., науковий керів-
ник – М. Я. Швець);

– «Забезпечення удосконалення систе-
ми баз даних у сфері розвитку держави 
і права» (грудень 2006 р. – березень 
2007 р., науковий керівник – М. Я. Швець);

– «Електронний банкінг у контексті 
захисту персональних даних» (жов-
тень – листопад 2007 р., науковий керів-
ник – М. Я. Швець);

– «Розроблення концепцій норматив-
но-правових актів з питань електронної 
комерції та надання органами виконав-
чої влади та органами місцевого само-
врядування послуг юридичним та фі-
зичним особам через Інтернет» (гру-
день 2007 р. – березень 2008 р., науко-
вий керівник – М. Я. Швець);

– «Системна інформатизація інфор-
маційно-аналітичного забезпечення 
здійснення процедур виборчих і рефе-
рендумних процесів» (січень 2008 р. – 
грудень 2009 р., науковий керівник – 
В. М. Фурашев);

– «Дослідження у сфері упорядку-
вання інформаційних відносин в Укра-
їні в контексті розбудови розвинутого 
інформаційного суспільства» (червень – 
листопад 2009 р., науковий керівник – 
В. М. Брижко);

– «Комп’ютеризована навчально-кон-
сультуюча інформаційна правова систе-
ма» (січень 2008 р. – грудень 2010 р., 
науковий керівник – С. М. Іванов);
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– «Методологія кодифікації інформа-
ційного законодавства» (січень 2010 р. – 
грудень 2012 р., науковий керівник – 
В. М. Брижко).

У науковому доробку Інституту є 50 
монографій, 33 підручники та посібники, 
45 наукових журналів, 6 словників, понад 
120 наукових та аналітичних доповідей, 
близько 500 наукових статей та ін.

Зокрема, у 2002–2013 рр. опубліко-
вано низку монографій, підручників та 
посібників, як-от: «Інформатизація, 
право, управління: організаційно-право-
ві питання» (Р. А. Калюжний, О. Д. Круп-
чан, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, 
В. С. Цимбалюк, М. Я. Швець; за ред. 
М. Я. Швеця, О. Д. Крупчана, 2002 р.); 
«Інформаційно-пошукова система “За-
конодавство”» (В. Севастьянов, М. Швець, 
В. Слюсар, С. Дорогих, 2002 р.); «Ін-
формаційно-пошукова система “Термі-
нологія законодавства”» (М. Я. Швець, 
В. Ф. Севастьянов, С. О. Дорогих та ін., 
2002 р.); «Права человека и защита 
персональных данных» (В. М. Брыжко, 
А. А. Баранов, Ю. К. Базанов, 2002 р.); 
«Автоматизована інформаційно-аналі-
тична система порівняння законодав-
ства України із законодавством країн 
Європейського  Союзу.  Тезаурус 
EUROVOC. Українська версія» – у 3-х кн. 
(М. Я. Швець, В. М. Брижко, В. А. Са-
ницький, С. О. Дорогих та ін., 2003 р.); 
«Тезаурус EUROVOC: автоматизована 
інформаційно-аналітична система по-
рівняння законодавства України із за-
конодавством країн ЄC» (М. Швець, 
С. Дорогих, В. Брижко; за ред. В. Тація 
та В. Зайчука, 2004 р.); «Правова інфор-
матика»: у 2-х т. (М. Я. Швець, В. М. Фу-
рашев, М. І. Коваль, В. М. Брижко та ін., 
2004 р.); «Системна інформатизація за-

конотворчої та правоохоронної діяль-
ності» (М. Швець, С. Антоненко, 
В. Брижко, В. Буржинський, Б. Раціборин-
ський, В. Хахановський; за ред. В. Дур-
динця, В. Зайчука, В. Тація, 2005 р.); 
«Е-майбутнє та інформаційне право» 
(В. Брижко, Ю. Базанов, В. Цимбалюк, 
М. Швець, М. Коваль; за ред. М. Швеця, 
2006 р.); «Програмно-апаратний комп-
лекс інформаційної підтримки прийнят-
тя рішень» (Д. В. Ланде, В. М. Фура-
шев, О. М. Григор’єв, 2006 р.); «Інфор-
матизація виборчих і референдумних 
процедур: один з аспектів практичної 
реалізації євроатлантичного курсу 
України» (В. М. Фурашев, С. Ф. Джердж; 
за заг. ред. В. М. Фурашева, 2008 р.); 
«Електронний банкінг (організаційно-
правове забезпечення)» (А. Новицький, 
Н. Новицька, С. Позняков, В. Цимба-
люк, В. Брижко, 2008 р.); «Словник тер-
мінів інформаційного права» (упоряд. 
А. І. Марущак; заг. ред. М. Я. Швеця, 
2008 р.); «Інформатизація в Україні: 
проблеми організаційного, правового та 
наукового забезпечення» (К. І. Беляков, 
2008 р.); «Інформаційне право (основи 
теорії і практики)» (В. С. Цимбалюк, 
2010 р.); «Документування злочинів 
у сфері використання ЕОМ, систем та 
комп ’ютерних  мереж  і  мереж 
електрозв’язку при проведенні дослід-
чої перевірки» (В. М. Бутузов, В. Д. Гав-
ловський, 2010 р.); «Інформаційне на-
сильство та безпека: світоглядно-право-
ві аспекти» (О. П. Дзьобань, В. Г. Пи-
липчук; за заг. ред. проф. В. Г. Пилип-
чука, 2011 р.); «Правова охорона як 
складова інформаційної безпеки» 
(О. О. Золотар, 2011 р.); «Адміністратив-
но-правовий захист інформації: пробле-
ми та шляхи вирішення» (В. Я. Настюк, 
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В. В. Бєлєвцева, 2012 р.); «Інформацій-
на безпека людини як споживача теле-
комунікаційних послуг» (І. В. Арістова, 
Д. В. Сулацький, 2012 р.); «Информа-
ционная инфраструктура: проблемы 
регулирования деятельности» (А. А. Ба-
ранов, 2012 р.); «Кримінально-правова 
політика та убезпечення інформаційно-
го суспільства в Україні» (Н. А. Савіно-
ва, 2012 р.); «Теоретичні проблеми роз-
витку інформаційного права України» 
(Л. П. Коваленко, 2012 р.); «Філософія 
інформаційного права: світоглядні й за-
гальнотеоретичні засади» (О. П. Дзьо-
бань, 2013 р.) та ін.

У 2003–2012 рр. Науково-дослідний 
центр правової інформатики, а нині – 
Науково-дослідний інститут інформа-
тики і права НАПрН України, за резуль-
татами проведених досліджень отримав 
низку свідоцтв про реєстрацію автор-
ського права на твір, зокрема: «Про-
грамний продукт “Інформаційно-по-
шукова система “Наукові роботи з про-
блем держави і права в Україні” (ІПС 
НРДП)» (С. М. Швець, О. В. Петришин, 
Р. С. Герасименко, 2003 р.); «Програм-
ний продукт “Інформаційно-пошукова 
система “Тезаурус EUROVOC” (ІПС 
EUROVOC)» (Г. Б. Шабанін, С. М. Швець, 
С. О. Дорогих, 2004 р.); «Принципи 
побудови системи порівняння інфор-
маційного законодавства України та 
законодавства Європейського Союзу» 
(О. Ю. Базанов, Ю. К. Базанов, В. М. Бриж-
ко, М. Я. Швець, 2005 р.); «База даних 
“Інформаційно-пошукова система “Пра-
вова інформатика” (бібліотека баз даних 
“Правова інформатика”)» (С. А. Анто-
ненко, М. Я. Швець, С. М. Швець, 2005 р.); 
«База даних “Система баз даних і знань 
у галузі держави і права”» (С. А. Анто-

ненко, М. Я. Швець, С. М. Швець, 
2006 р.); «Концепція реформування за-
конодавства України у сфері суспільних 
інформаційних відносин» (М. Я. Швець, 
Р.  А .  Калюжний ,  В .  М .  Брижко , 
В. Д. Гавловський, В. С. Цимбалюк, 
2008 р.); «Програмний продукт “По-
сібник Інформаційне право”» (В. Г. Ха-
хановський, Є. М. Моісеєв, О. М. Джу-
жа та ін., 2008 р.); «Концепція кодифі-
кації інформаційного законодавства 
України» (О. А. Баранов, В. М. Брижко, 
К. І. Беляков, О. О. Золотар, Г. М. Крас-
ноступ, Д. В. Ланде, В. Г. Пилипчук 
(кер . авт. кол.), В . С . Цимбалюк , 
В. М. Фурашев, О. Н. Ярмиш, 2012 р.).

Спільно із заінтересованими держав-
ними органами, закладами, підприєм-
ствами та організаціями, науковими 
установами і навчальними закладами, 
іноземними партнерами лише у 2010– 
2013 рр. проведено понад 30 міжнарод-
них, загальнодержавних та міжвідомчих 
конференцій, семінарів і «круглих сто-
лів», у ході яких розглядалися актуальні 
проблеми інформаційної сфери та роз-
витку правової науки в умовах станов-
лення інформаційного суспільства та 
глобального інформаційного простору.

На різних етапах становлення Інсти-
туту активних зусиль до її формування 
і розвитку, науково-організаційного та 
ресурсного забезпечення доклали пер-
ший директор установи М. Я. Швець; 
заступники директора з наукової робо-
ти – В. М. Брижко, М. І. Коваль, В. М. Фу-
рашев; учений секретар – О. В. Гладків-
ська; заступники директора з загальних 
питань – В. А. Саницький, Д. Б. Леонов; 
головний бухгалтер – О. В. Лебедин-
ська, а також працівники Інституту 
(Центру) О. В. Бойко, М. В. Беланюк, 
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Л. Л. Бєседна, І. Б. Жиляєв, Р. С. Гера-
сименко ,  Ю .  А .  Клімашевська , 
М. В. Левицький, С. В. Лихоступ, 
Б. Л. Раціборинський, Т. М. Шиманська 
та багато інших фахівців і вчених.

Значну за обсягами щоденну роботу 
з підтримання баз даних «Законодав-
ство України», «Київ», «Крим» та ін-
ших баз даних у галузі держави і права 
у взаємодії з працівниками Управління 
комп’ютеризації Апарату Верховної Ради 
України здійснюють чи здійснювали ра-
ніше працівники Інституту С. В. Голубо-
вська, О. І. Смаглюк, В. В. Биліна, 
Г. А. Воробей, Г. В. Гопкало, О. М. Дро-
вовоз, Е. Ю. Кашевська, О. В. Корній-
чук, Т. В. Копитко, Н. П. Комлик, 
А. О. Колесник, Б. І. Лазерна, Т. М. Ловга, 
Д. О. Отруба, М. О. Пилипчук, А. І. Са-
молова, Т. В. Сосницька, І. В. Стирта, 
Н. І. Смаглюк, Т. В. Тюріна, І. А. Іщен-
ко, О. В. Федоренко, Л. Ю. Шестакова 
та інші фахівці й наукові співробітники.

Основні наукові здобутки Інституту 
регулярно висвітлюються в наукових 
фахових журналах «Інформація і пра-
во» і «Правова інформатика», а також 
на веб-сайті НДІІП НАПрН України 
(головна сторінка) – http://ippi.org.ua/.

З метою розвитку правової науки та 
координації правових досліджень в ін-
формаційній сфері у складі Відділення 
державно-правових наук та міжнарод-
ного права НАПрН України за ініціати-
вою Інституту було створено Координа-
ційне бюро з інформаційного права та 
інформаційної безпеки, забезпечення 
діяльності якого покладено на НДІІП 
НАПрН України. Головою Координа-
ційного бюро призначено директора 
Інституту В. Г. Пилипчука, заступни-
ком – В. М. Фурашева, ученим секрета-

рем – В. Я. Настюка. До складу бюро 
входять провідні вчені НАН України, 
НАПрН України, державних органів, 
навчальних закладів і наукових установ 
із числа фахівців інформаційної сфери.

Згідно з рекомендаціями Координа-
ційного бюро і президії НАПрН Украї-
ни Загальними зборами Академії вне-
сено зміни до Пріоритетних напрямів 
розвитку правової науки на 2011–2015 
роки та організовано дослідження в ін-
формаційній сфері за такими основни-
ми напрямами:

1) теоретико-правові основи станов-
лення і розвитку інформаційного сус-
пільства, забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина в інформаційній 
сфері;

2) теоретико-методологічні засади 
правового регулювання інформаційної 
діяльності, розвитку інформаційного 
права та інформаційного законодавства 
України;

3) актуальні проблеми правової ін-
форматики та системної інформатизації 
нормотворчої, правозастосовної і пра-
воосвітньої діяльності;

4) розробка і впровадження інфор-
маційно-правових підсистем електрон-
ного парламенту та уряду, електронних 
систем і баз даних в галузі держави 
і права;

5) правові засади захисту персональ-
них даних, інформації з обмеженим до-
ступом, технічного захисту інформації 
та інших проблем інформаційної без-
пеки в умовах глобалізації;

6) проблеми юридичної відповідаль-
ності та протидії правопорушенням 
в інформаційній сфері;

7) досвід іноземних країн та історич-
ний досвід правового регулювання в ін-
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формаційній сфері, проблеми імплемен-
тації норм міжнародного інформаційно-
го права в законодавство України.

Водночас на основі наукових напра-
цювань НДІІП НАПрН України, що про-
йшли публічне обговорення, розроблено 
та схвалено Координаційним бюро з ін-
формаційного права та інформаційної 
безпеки НАПрН України пропозиції до 
нової редакції паспорту наукової спеці-
альності 12.00.07 в галузі інформаційно-
го права, які у жовтні 2012 р. були схва-
лені й Експертною радою в галузі юри-
дичних наук МОН України. При цьому 
було запропоновано опрацювати питан-
ня щодо можливого виокремлення ін-
формаційного права в окрему наукову 
спеціальність у галузі юридичних наук.

Для підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації в Інституті діє Спеціалізова-
на вчена рада К 26.501.01 по захисту ди-
сертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціаль-
ністю 12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне 
право. Головою ради є К. І. Бєляков, вче-
ним секретарем ради – О. О. Золотар. 
Пріоритет у діяльності ради надається 
розгляду дисертаційних досліджень у га-
лузі інформаційного права.

Співробітники НДІІП НАПрН Укра-
їни нині працюють чи готують до за-
хисту 16 дисертаційних досліджень, 
у т. ч. 9 докторських (О. О. Баранов, 
В. М. Брижко, В. В. Бєлєвцева, О. О. Зо-
лотар, Г. М. Красноступ, І. Ф. Корж, 
Н. А. Савінова, В. С. Цимбалюк, В. М. Фу-
рашев) та 7 кандидатських (С. А. Анто-
ненко, О. О. Баєв, М. В. Беланюк, 
С. О. Дорогих, П. Л. Коляденко, О. В. Ле-
бединська, Л. В. Ходос).

Загалом, у Науково-дослідному ін-
ституті інформатики і права НАПрН 
України працюють: 2 члени-кореспон-
денти НАПрН України, 3 члени інших 
академій наук, у т. ч. Російської Феде-
рації, 12 докторів наук та 15 кандидатів 
наук, 4 працівники мають звання «за-
служений» (заслужений діяч науки 
і техніки, заслужений юрист, заслуже-
ний винахідник, заслужений машино-
будівник); 6 – лауреати Премії імені 
Ярослава Мудрого за наукові здобутки 
в галузі права, а також 3 – лауреати Пре-
мії Ради Міністрів СРСР «За розробку 
та впровадження програмного забез-
печення інформаційних систем і банків 
даних», Премії науково-технічної твор-
чості молоді та Премії Президента 
України для молодих вчених.

Матеріал підготували:
В. Пилипчук, директор НДІ інформатики 

і права НАПрН України, доктор юридичних 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України;

В. Фурашев, заступник директора з на-
укової роботи НДІ інформатики і права 
НАПрН України, кандидат технічних наук, 
доцент;

О. Гладківська, головний науковий спів-
робітник НДІ інформатики і права НАПрН 
України, кандидат фізико-математичних 
наук, старший науковий співробітник
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У червні 1996 р. (за ініціативи про-
фесора П. Рабіновича, активно підтри-
маної тоді Головним вченим секретарем 
АПрН України академіком Ю. Гроше-
вим та її Президентом академіком 
В. Тацієм) Президія АПрН України 
ухвалила рішення про створення свого 
першого на західних теренах держави 
спеціалізованого наукового підрозділу – 
Львівської лабораторії прав людини. 
Невдовзі затвердили Статут цієї устано-
ви як юридичної особи. А вже наступ-
ного року було опубліковано перші на-
укові результати її діяльності (див.: 
Праці Львівської лабораторії прав лю-
дини Академії правових наук України. 
Серія II. Коментарі законодавства. – 
Вип. 1).

Лабораторія, згідно з її Статутом, по-
винна була, зокрема, сприяти науковому 
обґрунтуванню державної політики 
у галузі прав людини в напрямі удоско-
налення їх юридичного забезпечення та 
імплементації відповідних міжнарод-
них принципів і норм. Задля цього вона 
мала проводити дослідження фунда-
ментальних проблем теорії й практики 
здійснення прав людини і громадянина 
в Україні та брати участь: у розробці 
й науковому експертуванні законодав-
чих та інших нормативно-правових ак-
тів України з цієї проблематики; у під-

готовці й обґрунтуванні пропозицій 
щодо покращення юридичного забез-
печення прав людини і громадянина 
в Україні відповідно до міжнародних 
стандартів, стану дотримання прав лю-
дини в Україні; у поширенні знань се-
ред юристів та населення про права 
людини і громадянина та про юридичні 
механізми їх здійснення й захисту; в ор-
ганізації навчально-просвітницьких ак-
цій з цих питань.

З огляду на специфіку означених за-
вдань, а також зважаючи на відсутність 
у той час вітчизняних аналогічних на-
укових інституцій, «взірців», Лаборато-
рії довелося започатковувати низку та-
ких заходів, які були, власне, новатор-
ськими, образно кажучи, піонерськими.

Так, уперше в Україні Лабораторія:
 − вдалася до розпрацювання сучас-

них концептуально-методологічних за-
сад теорії загальносоціальних («при-
родних») прав і свобод людини;

 − розпочала перекладати держав-
ною мовою, реферувати й публікувати 
рішення Європейського суду з прав лю-
дини (1997 р.);

 − провела у Львові міжнародну дво-
тижневу школу для молодих викладачів 
юридичних факультетів Білорусі, Мол-
дови й України з питань використання 
у навчальному процесі Конвенції про 

Львівська наукова школа теорії прав людини
(до 15-річчя діяльності Львівської лабораторії прав 

людини НАПрН України)
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захист прав людини і основоположних 
свобод та практики її застосування Єв-
ропейським судом з прав людини (спіль-
но з Інститутом Конституційної та пра-
вової політики – COLPI, м. Будапешт). 
По закінченні роботи цієї школи її слу-
хачам було видано відповідні сертифіка-
ти Лабораторії та COLPI (2001 р.);

 − провела міжнародний симпозіум 
з релігійних прав людини, участь в яко-
му взяли науковці з п’яти зарубіжних 
країн – Німеччини, Австрії, Польщі, 
Білорусі, Литви (спільно з юридичним 
факультетом Регенсбурзького універси-
тету (Німеччина) та юридичним факуль-
тетом Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка) (2004 р.);

 − започаткувала з 2005 р. щорічне 
проведення Всеукраїнських, а згодом 
і міжнародних, «круглих столів» з ан-
тропології права і прав людини;

 − підготувала й опублікувала збірку 
афоризмів і прислів’їв народів світу 
щодо прав, свобод та обов’язків людини 
і громадянина (2001 р.);

 − сформувала й видала два спеціа-
лізованих каталоги літератури та інших 
джерел із проблематики прав і свобод 
людини та громадянина, які нарахову-
ють майже 8300 назв (1996 р., 2011 р.);

 − організувала щорічні всеукраїн-
ські наукові конференції молодих нау-
ковців, аспірантів та студентів на тему 
«Актуальні проблеми теорії та історії 
прав людини, права і держави» (спільно 
з Одеською національною юридичною 
академією та юридичним факультетом 
Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка) (2002 – 2012 рр.);

 − організувала у Львові зустріч зі 
своїми співробітниками Голови Євро-
пейського суду з прав людини п. Луці-
уса Вільдхабера (2005 р.);

 − спільно з Інститутом відкритого 
суспільства (м. Будапешт) організувала 
проведення у Львові трирічної Програ-
ми для викладачів гуманітарних вищих 
навчальних закладів «Філософія прав 
людини» (2010–2012 рр.).

Тож якими є, загалом, основні ре-
зультати діяльності Лабораторії протя-
гом останніх п’ятнадцяти років?

37 випусків її «Праць», виданих дво-
ма серіями (перша – «Дослідження та 
реферати», друга – «Коментарі законо-
давства і прав»), у т. ч. низка збірок ре-
ферованих перекладів рішень Європей-
ського суду з прав людини; участь в ор-
ганізації близько двадцяти міжнародних 
і національних конференцій, «круглих 
столів», тренінгів; одинадцять захище-
них кандидатських дисертацій і одна 
докторська дисертація із загальнотео-
ретичних проблем прав та свобод лю-
дини – такими є найбільш вагомі здо-
бутки колективу її співробітників.

Вищезазначені видання Лабораторії 
знаходяться нині не тільки в основних 
вітчизняних публічних і вузівських біб-
ліотеках, а й у бібліотеках Конституцій-
ного Суду України, Верховної Ради 
України, Верховного Суду України, 
а зрештою, й Європейського суду з прав 
людини.

До найбільш відомих з цих випусків 
належать монографії: «Реалізація прав 
людини: проблеми обмежування» 
(Львів, 2001; автори П. Рабінович, 
І. Панкевич); «Європейська конвенція 
з прав людини: проблеми національ-
ної імплементації» (Львів, 2002; авто-
ри: П. Рабінович, Н. Раданович); «Особ-
ливості тлумачення юридичних норм 
щодо прав людини» (Львів, 2004; авто-
ри: П. Рабінович, С. Федик); «Права 
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людини у природно-правовій думці ка-
толицької церкви» (Львів, 2004; автор 
С. Рабінович); «Актуальні проблеми 
загальної теорії прав людини» (Львів, 
2006; автор С. Добрянський); «Соціаль-
на держава і права людини „другого по-
коління”» (Львів, 2006; автор О. Панке-
вич); «Право на свободу віросповідання 
та юридичний механізм його забезпе-
чення в Україні» (Львів, 2006; автор 
Л. Ярмол); «Право людини на компен-
сацію моральної шкоди» (Львів, 2006; 
автори: П. Рабінович, О. Грищук); «Оці-
нювання і оцінки у національному 
й міжнародному правозахисті» (Львів, 
2006, автор В. Косович); «Право люди-
ни на ефективний державний захист її 
прав та свобод» (Львів, 2007, автор 
Т. Пашук); «Правозастосувальний розсуд 
у юридичній практиці (загальнотеоре-
тичне дослідження)» (Львів, 2007, автор 
М. Рісний); «Економічні і соціальні пра-
ва людини: європейські стандарти та їх 
впровадження в юридичну практику 
України (загальнотеоретичне дослі-
дження)» (Львів, 2009; автор С. Верла-
нов); «Права людини: соціально-антро-
пологічне дослідження» (Львів, 2009; 
автор Д. Гудима); «Праворозуміння 
крізь призму герменевтики» (Львів, 
2012, автор Т. Дудаш). Ці видання не раз 
діставали схвальні оцінки у публічних 
рецензіях та й в інших джерелах (див.: 
Право України. – 2002. – № 6; 2003. – 
№ 10; 2004. – № 4,12; 2005. – № 9).

У ювілейному – 2012-му – році Ла-
бораторія видала у першій серії «Праць» 
монографії: «Феномен зловживання 
правом (загальнотеоретичне досліджен-
ня)» (Львів, автор Т. Полянський); 
«Міжнародні договори та міжнародна 
судова практика їх застосування як дже-

рела національного права (за матеріала-
ми застосування в Україні Європейської 
конвенції з прав людини та практики 
Страсбурзького суду)» (Київ, автор 
В. Соловйов); «Конституційно-право-
вий статус людини: можливості удо-
сконалення в Україні» (автори – усі 
співробітники Лабораторії).

Отож, мабуть, навряд чи буде пере-
більшенням стверджувати, що Львів-
ська лабораторія прав людини і грома-
дянина Науково-дослідного інституту 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування НАПрН України нині 
є помітним науковим осередком вітчиз-
няної теоретичної юриспруденції – 
своє рідним «методологом» досліджень 
праволюдинної проблематики. Нині 
вона саме й уособлює Львівську наукову 
школу теорії прав людини.

Констатуючи це, водночас не можна 
не згадати своєрідних, у певному сенсі, 
провісників цієї школи. Маємо на увазі 
академіка ВУАН, професора С. Дні-
стрянського, який видав у Львові ще 
у 1902 р. книгу «Чоловік і його потреби 
у правнім систем».

Ще з більшою підставністю слід зга-
дати члена-кореспондента АН УРСР 
професора Львівського університету 
П. Недбайла, який згодом переїхавши 
до Києва, почав активно розробляти 
проблематику прав людини (див.: Ра-
дянське право – 1964. – № 1. – С.150; 
Советский ежегодник международного 
права. – 1969. – М., 1970. – С. 35–36).

Можливо, ще більш показовим є те, 
що декілька колишніх студентів юри-
дичного факультету Львівського універ-
ситету, які навчалися в ньому у 20-х 
роках минулого століття, а згодом пере-
бралися до інших країн і стали не тіль-
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ки всесвітньо відомими фахівцями з те-
орії прав людини, а й авторами чи спів-
авторами чинних і донині міжнародно-
правових актів всесвітнього або євро-
пейського рівня з праволюдинної проб-
лематики (Г. Лаутерпахт, Р. Лемкін та 
ін.). Принагідно зауважимо, що дослід-
ницьку діяльність останніх нині актив-
но вивчає та пропагує професор Лон-
донського університетського коледжу 
Ф. Сендс, який неодноразово відвідував 
Львівський національний університет 
ім. І. Франка, Львівську лабораторію 
прав людини і громадянина, львівські 
архіви та підготував монографію з цих 
питань, котра невдовзі буде опублікова-
на у США.

Результати досліджень Лабораторії 
користуються попитом і у вітчизняній 
правотворчій, правоінтерпретаційній, 
правозастосовній та правопросвіт-
ницькій практиці. Її співробітники бра-
ли участь, зокрема, у проектуванні 
«Основних засад державної політики 
у галузі прав людини» (ухвалених по-
становою Верховної Ради України від 
10 липня 1999 р.); у підготовці – на за-
пит Конституційного Суду України – 
низки висновків стосовно певних кон-
ституційних подань (2001–2003 рр.), 
а як спеціаліст – у розгляді Конститу-
ційним Судом України одного з таких 
подань (2001 р.); в обговоренні на за-
сіданнях Науково-консультативної ради 
при Верховному Суді України проектів 
постанов його Пленуму (2003–2005 рр.). 
На запит Національної експертної комі-
сії України з питань захисту суспільної 
моралі співробітники Лабораторії під-
готували у 2010 р. експертний висновок 
на розроблений цією Комісією проект 
Закону України «Про внесення змін до 

Закону України „Про захист суспільної 
моралі”».

У 2011 р. Лабораторія з власної іні-
ціативи створила спеціальну групу для 
проектування пропозицій з удоскона-
лення конституційних гарантій прав 
людини і громадянина в Україні, резуль-
татом роботи якої стали конкретні нор-
мативні рекомендації з ефективізації 
формулювань понад 60-ти статей ІІ роз-
ділу Конституції України. (Нинішнього 
року означені рекомендації опублікова-
но у 24-му випуску серії І «Праць» Ла-
бораторії й у відповідній кількості при-
мірників надіслано Конституційній 
Асамблеї для використання її відповід-
ними комісіями.)

У цей же час співробітниками Лабо-
раторії також сформульовано пропози-
ції щодо оптимізації законодавчого ре-
гулювання діяльності Конституційного 
Суду України, які були спрямовані до 
Комітету Верховної Ради України з пи-
тань правової політики, Адміністрації 
Президента України та представлено 
Конституційному Суду.

З огляду на міжнародний статус 
стандартів прав людини, Лабораторія – 
задля виконання своїх завдань – була 
«приречена» на дослідження й поши-
рення цих стандартів, а також на безпо-
середню співпрацю із зарубіжними на-
уковими і практичними інституціями. 
Тому цілком природним є те, що одним 
із основних і постійних напрямів її ді-
яльності стали, як зазначалося, реферо-
ваний переклад державною мовою 
й оприлюднення матеріалів практики 
Європейського суду з прав людини. За-
галом за час існування Лабораторії її 
співробітниками й помічниками було 
опрацьовано близько 450 таких матері-



НАУКОВЕ ЖИТТЯ

305Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

алів, які неодноразово видавались окре-
мими збірками і тривалий час друкува-
лись у таких юридичних виданнях 
України, як: Практика Європейського 
суду з прав людини. Вип. 1, 2, 3, 4. – 
Львів, 1997 – 2000 рр.; Вибрані рішення 
Європейського суду з прав людини 
(1993–2002 рр.). – Харків, 2003; Євро-
пейський суд з прав людини. Матеріали 
практики (1993–2003 рр.). – Київ, 2004; 
Європейський суд з прав людини. Ма-
теріали практики (2004–2005 рр.). – 
Львів, 2006; Європейський суд з прав 
людини: матеріали практики (2006– 
2008 рр.) – Львів, 2009. Найбільш ваго-
мий внесок у цю роботу зробили – на її 
різних етапах – О. Бекетов, Д. Дудаш, 
Р. Москаль, М. Пришляк, Т. Полян-
ський, М. Рісний.

Що ж до співпраці Лабораторії із за-
рубіжними організаціями і фахівцями, 
то протягом минулих 15-ти років вона 
відбувалась – у різноманітних формах – 
зокрема, з Директоратом з прав людини 
Ради Європи (через Бюро інформації 
Ради Європи в Україні), Європейським 
судом з прав людини, Інститутом кон-
ституційної та правової політики 
(COLPI) Інституту відкритого суспіль-
ства (м. Будапешт), Центром прав лю-
дини Нотінгемського університету (Ве-
лика Британія), Юридичним факульте-
том Регенсбурзького університету (Ні-
меччина), Міжнародним юридичним 
центром  захисту  прав  людини 
«Interrights» (м. Лондон), Німецькою 
секцією Міжнародного товариства прав 
людини (м.Франкфурт-на-Майні), 
Управлінням Верховного Комісара 
ООН з прав біженців (через його Пред-
ставництво в Україні) та міжнародною 
організацією «Правова допомога кліні-

кам для біженців» – LARC (м. Буда-
пешт).

Яскравими подіями у контактах та-
кого ґатунку стали зустріч співробітни-
ків Лабораторії з Головою Європейсько-
го суду з прав людини п. Л. Вільдхабе-
ром у травні 2005 р., а також співорга-
нізація з Координатором проектів ОБСЄ 
в Україні Міжнародного форуму з прак-
тики Європейського суду з прав людини 
(2012 р.).

Для піднесення роботи Лабораторії 
на міжнародний рівень досить корисни-
ми були зарубіжні публікації наукових 
праць її співробітників, див. зокрема: 
Swobody obywatelskie w Polsce i na 
Ukraine: rzeczywistoњж i perspektywy.- 
Przemyњl, 2004; Przegl№d wydџiaіu 
Prawa I Administracji Uniwersytetu 
Wrocіawskiego. T. XLVIII. – 2001.; 
Osteuropa-Recht Gegenwarsfragen aus 
den rechten des ostens.49. Jagrgang. Heft 5. 
Koeln, 2003; Российский ежегодник 
международного права. – СПб., 2003; 
Studia Prawno-Europejskie. Tom VI. – 
Lуdџ ,  2002 ;  Ac ta  Un iwers i t a t i s 
Wratislaviensis, № 2486. Tom LIII. – 
Wroclaw, 2003; Zeszyty europejskie. 
№ 24. Warszawa, 2004; Юрыдычны часо-
піс «Праўнік». – 2005, 14.11 – www. 
praunik.org/artykuly/90; Contemporary 
Migration Issues. Versus Human rights. 
War szawa ,  2005 ;  Zasady  p rawa 
wyborczego  Ukra iny.  –  Lub l in : 
Wydawnictwo Innovatio Press, 2008; 
Governmental System of Eastern and 
Central  European States.  Chapter 
Governmental system of Ukraine, с. 706–
803. Nora Choinski. Timea Drinoczi (ed.). 
Publishing House Wolters Kluwer 
Polska. – Warsaw, 2011. А ще більшою 
мірою – стажування останніх та їх 
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участь у науково-освітніх чи конферен-
ціальних заходах за кордоном (зокрема, 
у Центрі громадських зв’язків Бундесве-
ру (м. Бонн, Німеччина, 1998 р.), Нотін-
гемському університеті (Велика Брита-
нія, 2000 р.), Центрально-Європейсько-
му університеті (м. Будапешт, 1998, 2001, 
2002 рр.), Католицькому університеті 
м. Люблін та Вроцлавському універси-
теті (Польща, 2002 р.), Інституті євро-
пейських студій (м. Бєлград, Сербія, 
2002 р.), Інституті права у Тілбурзі (Ні-
дерланди, 2002 р.), Білоруському, Мос-
ковському, Санкт-Петербурзькому дер-
жавних університетах (2002, 2003 рр.), 
Ягеллонсьому університеті у Кракові 
(2003 р.), Орегонському університеті 
(м. Юджин, США, 2004 р.), Регенсбурзь-
кому університеті (Німеччина, 2005 р.), 
Віденському університеті (2005 р.), Ін-
ституті міжнародного та порівняльного 
права ім. Макса Планка (м. Гейдельберг, 
Німеччина, 2006 р.), програмі «Відкри-
тий світ», організованій за сприяння 
Конгресу США (м. Вашингтон, округ 
Колумбія, м. Фейєтвіл, Арканзас, США, 
2008 р.), Світовому форумі демократії, 
проведеному з ініціативи Ради Європи 
(м. Страсбург, Франція, 2012 р.). Фахів-
цями Лабораторії було також підготов-
лено команди для участі у міжнародних 
симулятивних судових дебатах з прав 
біженців (м. Любляна, Словенія, 2004 р.; 
м. Будапешт, Угорщина, 2005 р.). У тих 
чи інших із названих заходів брали 
участь наукові співробітники Лаборато-
рії – Д. Гудима, С. Добрянський, І. Пан-
кевич, П. Рабінович, С. Рабінович.

Ознайомленню юридичної громад-
ськості з результатами діяльності Лабо-
раторії сприяло оприлюднення інфор-
мації про них у довідкових та періодич-

них виданнях: Юридична енциклопедія. 
Т. 3; Київ, 2001. – С. 533; Т.5. – К., 
2003. – С. 54; Урядовий кур’єр. – 2004, 
21 жовт.; 1999. – 30 берез.; Право Укра-
їни. – 2001. – № 8; Адвокат. – 2001. – 
№ 8; Юридический вестник. – 2001. – 
№ 4; Вісник Академії правових наук 
України. – 1997. – № 2; 2001. – № 3; 
2004. – № 3; 2005. – № 1; Юридичний 
вісник України. – 2001. – № 43, 45; 
Юридична газета. – 2005, 14 листоп.

Та усі ці досягнення Лабораторії на-
вряд чи були б можливі, якби не постій-
на доброзичлива увага, яку приділяли її 
діяльності Президія АПрН України (пи-
тання роботи Лабораторії розглядались 
нею у 1997, 1999, 2000, 2004 рр.), її Пре-
зидент – академік В. Тацій, віце-пре-
зидент – академік Ю. Грошевий, а в 
останній період (після включення Ла-
бораторії до структури створеного 
у 2001 р. НДІ державного будівництва 
та місцевого самоврядування АПрН 
України) – колишній директор цього 
інституту – академік Ю. Битяк і ниніш-
ній директор – доцент С. Серьогіна, 
а також заступник директора – доцент 
І. Яковюк.

Окремо слід із вдячністю відзначити 
систематичну допомогу, яку надавала 
і надає Лабораторії адміністрація юри-
дичного факультету Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка (декани – раніше академік 
НАПрН України В. Нор, а нині – доктор 
юридичних наук А. Бойко).

Нарешті, не можна не відзначити не-
абияких зусиль, яких її постійний заві-
дувач – академік НАПрН України 
П. Рабінович доклав до того, аби до-
сягти таких результатів її діяльності, що 
їх було схарактеризовано вище.
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Нині у складі Лабораторії також пра-
цюють: провідні наукові співробітники, 
кандидат юридичних наук С. Добрян-
ський та доктор юридичних наук С. Ра-
бінович; старші наукові співробітники – 
кандидати юридичних наук Д. Гудима 
й О. Панкевич, наукові співробітники – 
кандидати юридичних наук Т. Полян-
ський та В. Гончаров; старший лаборант 
О. Томіна. Корисний внесок у роботу 
Лабораторії зробили й колишні її науко-
ві співробітники – професори В. Гри-
щук і Н. Титова, доценти Т. Дудаш, 
І. Панкевич, Н. Раданович, С. Федик і 
Л. Ярмол.

На закінчення варто нагадати, що 
у рекомендаціях Міжнародної наукової 
конференції «Методологічні проблеми 
правової науки» (Харків, 2002 р.) наголо-
шувалось на необхідності «здійснювати 
подальший розвиток як першочергової 
теорії прав людини, яка може скласти 
ядро вітчизняної загальної теорії держа-
ви і права». На розв’язання цього акту-
ального завдання, сподіваємось, і надалі 
спрямовуватимуться зусилля Львівської 
лабораторії прав людини і громадянина 
НДІ державного будівництва та місцево-
го самоврядування Національної Акаде-
мії правових наук України.

Матеріал підготував:
С. Добрянський, провідний науковий 

співробітник Львівської лабораторії прав 
людини і громадянина НДІ державного бу-
дівництва та місцевого самоврядування 
НАПрН України, кандидат юридичних наук
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Історія Лабораторії «Використання 
сучасних досягнень науки і техніки 
у боротьбі зі злочинністю» (далі – Ла-
бораторія) розпочалася у вересні 1995 р. – 
через 2 місяці після створення Інститу-
ту вивчення проблем злочинності Ака-
демії правових наук України. Першим 
її завідувачем був професор кафедри 
криміналістики Національної юридич-
ної академії України, доктор юридич-
них наук М. В. Салтевський.

З 1999 р. і дотепер Лабораторію очо-
лює доктор юридичних наук, професор, 
дійсний член (академік) Національної 
академії правових наук України, Заслу-
жений діяч науки і техніки України 
В. Ю. Шепітько.

Восени 1995 р. керівником Лабора-
торії – доктором юридичних наук, про-
фесором М. В. Салтевським – був на-
лагоджений творчий контакт із такими 
провідними науковцями, як академік 
НАН України І. Б. Сіроджа, доктор тех-
нічних наук, професор Ю. О. Абрамов, 
доктор технічних наук, професор 
В. К. Копила, доктор фізико-математич-
них наук, професор Н. П. Жук та ін. та 
науково-дослідними  колективами 
м. Харкова щодо аналізу нових техно-
логій, технічних засобів та методів з ме-
тою їх використання у боротьбі зі зло-
чинністю. За результатами цієї роботи 

сформовані напрями подальшої науко-
вої діяльності Лабораторії.

Протягом 1996–1997 рр. Лабораторія 
під керівництвом М. В. Салтевського 
працювала над розробкою таких двох 
тем: «Використання досягнень науки 
і техніки у боротьбі зі злочинністю (ін-
формаційний пошук та обґрунтування 
напрямків досліджень)» та «Розробка 
науково-прикладної програми викорис-
тання досягнень науки і техніки у бо-
ротьбі з тяжкими злочинами проти осо-
би, перш за все – з вбивствами на за-
мовлення, тероризмом, пов’язаними 
з викраденням людей».

З початку 1998 р. до кінця 1999 р. 
співробітники1 Лабораторії здійснюва-
ли дослідження з наукової теми «Кри-
міналістичні, правові та організаційні 
проблеми використання технічних за-
собів у боротьбі зі злочинністю». 
У межах цієї теми розроблені методи 
і засоби дослідження мовних сигналів 
людини для її ототожнення та досліджу-
валися окремі проблеми відтворення 
комп’ютерними засобами зовнішності 
злочинця за слідами пам’яті очевидця. 

1 У  1998–1999 рр. науково-дослідною робо-
тою Лабораторії керували: доктор юридичних 
наук, професор В. Ю. Шепітько та доктор юри-
дичних наук, професор М. В. Салтевський. 
Виконавці теми: кандидат технічних наук 
О. Я. Дрюченко, В. О. Губанов та кандидат юри-
дичних наук М. Г. Щербаковський.

Використання сучасних досягнень науки і техніки 
у боротьбі зі злочинністю: здобутки та перспективи 

діяльності наукової Лабораторії
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Окрему увагу було приділено правовим 
та організаційним проблемам проведен-
ня судової експертизи.

Протягом 2000–2001 рр. науковці 
Лабораторії1 працювали над фундамен-
тальною науковою темою «Криміналіс-
тичні проблеми збирання доказів тех-
нічними засобами у кримінальному 
процесі». Основну увагу було приділе-
но дослідженням за такими основними 
напрямами: 1) проблеми ідентифікації 
людини за ознаками зовнішності за до-
помогою засобів комп’ютерної графіки; 
2) ідентифікація особи невпізнаного 
трупа; 3) методи дослідження невиди-
мих слідів контакту; 4) проблема дифе-
ренціації ідентифікаційних ознак мов-
ного сигналу, заснованих на аналізі 
структурних характеристик елементар-
них сегментів; 5) проблеми вдоскона-
лення методик ідентифікації засобів 
і матеріалів  звуко- і відеозапису, 
комп’ютерних технологій.

Під час дослідження за цією темою 
були отримані такі результати: 1) ство-
рено нову методику проведення іденти-
фікаційного фоноскопічного досліджен-
ня зашумленого, спотвореного і обмеже-
ного за тривалістю та за обсягом мовно-
го матеріалу із розрахунком її потенцій-
ної надійності; 2) розроблено структуру 
методики складання комп’ютерного 
фоторобота в системі «ОБРАЗ»; 3) роз-
роблено окремі комплекти науково-тех-
нічних засобів; 4) на основі узагальнен-

1 У  період 2000–2001 рр. науковим керівни-
ком НДР Лабораторії був доктор юридичних 
наук, професор В. Ю. Шепітько. Виконавці до-
слідження: кандидат технічних наук О. Я. Дрю-
ченко, кандидат юридичних наук І. В. Борисенко, 
В. О. Губанов, М. М. Виноградов, А. В. Работя-
гов, С. О. Когут, О. М. Могильников, С. В. Гри-
цаєнко.

ня судово-слідчої та експертної практи-
ки розслідування вбивств запропонова-
но алгоритми дій слідчого та судового 
експерта, спрямовані на встановлення 
особи невпізнаного трупа в найбільш 
складних ситуаціях розслідування; 
5) удосконалено деякі методи (прийо-
ми) провадження окремих видів судо-
вих експертиз; 6) сформовано банк да-
них ознак зовнішності людини за допо-
могою засобів комп’ютерної графіки.

У період з 2002 р. по 2006 р. науков-
ці Лабораторії під керівництвом про-
фесора В. Ю. Шепітька працювали над 
фундаментальною темою «Проблеми 
криміналістичного забезпечення діяль-
ності правоохоронних органів»2. У ме-
жах цієї теми розроблено модель ком-
пактного, розбірного, малогабаритного 
металошукача з глибиною пошуку ме-
талу в цегляній або бетонній стіні до 
70 см, у ґрунті та воді – до 1,5 м та при-
стрій для вимірювання швидкості баліс-
тичних об’єктів. Пристрій рекомендо-
ваний НДЕКЦ ГУМВС України в Хар-
ківській області для використання при 
проведенні судово-балістичних експер-
тиз фахівцями експертних установ сис-
теми Міністерства внутрішніх справ 
і Міністерства юстиції.

За даною темою також розроблено 
систему тактичних рекомендацій щодо 
проведення огляду місця події, трупа, 
огляду та фіксації слідів на місці події, 
складання протоколу огляду місця події, 

2 Розробку цієї теми здійснювали: керівник 
НДР – завідувач Лабораторії – професор, доктор 
юридичних наук В. Ю. Шепітько та виконавці – 
доктор технічних наук, професор І. Б. Сіроджа, 
кандидат юридичних наук Г. К. Авдєєва, канди-
дат технічних наук Ю. В. Ломоносов, кандидат 
юридичних наук В. В. Білоус, кандидат юридич-
них наук І. В. Борисенко, Л. І. Керик, Ю. С. Іва-
нова, Д. В. Затенацький.
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проведення допитів, обшуків, призна-
чення судових експертиз, планування 
слідчо-оперативної роботи та ін.

Під час роботи за темою «Проблеми 
криміналістичного забезпечення діяль-
ності правоохоронних органів» створе-
но алгоритми ідентифікації людини на 
основі біометричних ознак, які можуть 
бути використані в автоматизованих 
системах для ідентифікації особи за 
ознаками зовнішності за допомогою ав-
томатичних контрольно-пропускних 
пристроїв, у системах інформаційної 
безпеки з метою обмеження доступу до 
ЕОМ й окремих програм, баз даних, 
криптографічних додатків, медичних 
відомостей, окремих ресурсів Інтерне-
ту, систем електронної торгівлі, систем 
автоматичного спостереження за підо-
зрюваними, інформаційно-пошукових 
систем щодо розшуку людей, систем 
активного відеоспостереження за над-
звичайних подій.

За цією науковою темою також роз-
роблено автоматизоване робоче місце 
(АРМ) слідчого «Інсайт», що складаєть-
ся з таких блоків: система «Законодав-
ство» (нормативно-правові акти, що 
регулюють діяльність слідчого); систе-
ма «Документ» (зразки процесуальних 
документів); система «Слідчі дії» (про-
цесуальна регламентація і тактика слід-
чих дій); система «Науково-технічні 
засоби» (техніко-криміналістичне за-
безпечення органів досудового слід-
ства); система «Судові експертизи» 
(підготовка матеріалів для призначення 
судових експертиз, типові питання); 
система «Криміналістичні методики» 
(методики розслідування окремих видів 
злочинів); система «Словник термінів» 
(словник термінів з криміналістики); 

система «Правоохоронні органи та екс-
пертні установи» (основні відомості та 
адреси); система «Навчання» (програ-
ми-тренажери, навчальні фільми, тес-
ти); система «Бібліографія».

Членами творчого колективу розроб-
лено інформаційно-пошуковий модуль 
АІПС «Кліше», призначений для збере-
ження, відображення, перегляду, реда-
гування і пошуку зображень відбитків 
печаток усіх районних відділень ДАІ 
УМВС України. З метою автоматизації 
експертних досліджень документів, які 
містять відбитки печаток, розроблено 
модель програмного комплексу, що 
складається з двох структурно-програм-
них модулів: Інформаційно-пошуковий 
модуль (автоматизована інформаційно-
пошукова система «Кліше») і модуль 
«Автоматизоване робоче місце експер-
та-криміналіста» (автоматизована ін-
формаційно-пошукова система «Кліше» 
з інтегрованим модулем робочого місця 
експерта-криміналіста (АІПС «Кліше» 
/ АРМ-ЕК).

За результатами численних експери-
ментальних досліджень розроблено 
оригінальну методику ідентифікації лю-
дини за параметрами мовних сигналів, 
засновану на порівнянні виділених 
з мовного сигналу на ділянках голосних 
звуків комплексу параметрів, обчислен-
ні їх кількісних показників, подальшо-
му їх упорядкуванні і пороговому зі-
ставленні.

У період 2008–2011 рр. науковці ла-
бораторії «Використання сучасних до-
сягнень науки і техніки у боротьбі зі 
злочинністю» проводили наукове до-
слідження за темою «Криміналістичні 
засоби та інноваційні технології у бо-
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ротьбі зі злочинністю»1, в межах якої 
розроблено практичні рекомендації 
щодо розроблення криміналістичних 
алгоритмів і їх впровадження в діяль-
ність органів досудового слідства, по-
будовано алгоритми автоматизованої 
цифрової фотозйомки, цифрового відео- 
та звукозапису.

Відповідно до цілей дослідження за 
цією темою проведено анкетування 290 
слідчих прокуратури різних областей 
України, вивчено матеріали 75 кримі-
нальних справ та узагальнено дані ма-
теріали з метою визначення шляхів по-
дальшої роботи з розробки новітніх 
криміналістичних засобів та інновацій-
них технологій.

За результатами вивчення та аналізу 
всього процесу створення інформацій-
них технологій для правоохоронних 
органів (у т. ч. – автоматизованих робо-
чих місць – АРМ) та їх окремих етапів 
дослідниками Лабораторії запропоно-
вано  комплекс  вимог,  яким  вони 
обов’язково повинні відповідати.

Під час роботи за темою досліджено 
сутність та розроблено визначення тер-

1 Науковий керівник теми «Криміналістичні 
засоби та інноваційні технології у  боротьбі зі зло-
чинністю» – завідувач лабораторії «Використання 
сучасних досягнень науки і  техніки у  боротьбі зі 
злочинністю» доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України В. Ю. Шепітько. Вико-
навці дослідження: головний науковий співробіт-
ник, доктор технічних наук, професор, академік 
УкрАІН І. Б. Сіроджа, провідний науковий співро-
бітник, старший науковий співробітник, кандидат 
юридичних наук Г. К. Авдєєва, старший науковий 
співробітник, кандидат юридичних наук В. В. Біло-
ус, науковий співробітник, кандидат юридичних 
наук, доцент І. В. Борисенко, науковий співробіт-
ник, кандидат юридичних наук Д. В. Затенацький, 
науковий співробітник Л. І. Керик, молодший на-
уковий співробітник, кандидат юридичних наук 
Н. В. Павлюк, молодший науковий співробітник 
Ю. С. Іванова.

міна «інновації в криміналістиці», 
а саме: інноваціями в криміналістиці та 
досудовому слідстві служать як ново-
створені результати науково-дослідної 
і (або) дослідно-конструкторської робо-
ти, що спеціально розроблені для по-
треб співробітників правоохоронних 
органів, так і вже відомі, але викорис-
тані за іншим призначенням та (або) 
в іншій галузі діяльності людини, і (або) 
вдосконалені криміналістичні засоби, 
а також організаційно-технічні рішення 
методичного, наукового або іншого ха-
рактеру, що істотно поліпшують якість 
та повноту процесу доказування по 
справі, підвищують його науковий рі-
вень та скорочують терміни досудового 
слідства, дозволяють вирішувати питан-
ня, що раніше не вирішувались з при-
чини відсутності необхідних криміна-
лістичних засобів.

З урахуванням результатів узагаль-
нення кримінальних справ, а також за-
уважень та пропозицій практичних пра-
цівників органів прокуратури та МВС 
України, отриманих під час їх анкету-
вання та інтерв’ювання щодо існуючих 
техніко-криміналістичних засобів, спів-
робітниками Лабораторії створено 
принципово новий комплект науково-
технічних засобів «Польова» мініфото-
лабораторія, що дозволяє співробітни-
кам правоохоронних органів здійсню-
вати фіксацію доказової інформації 
в «польових» умовах за допомогою 
звукозапису, відео- та фотозйомки, роз-
друковувати фотознімки високої якості, 
що відповідає рівню поліграфічного 
друку без застосування комп’ютерної 
техніки та електромереж, накопичувати, 
зберігати та копіювати звуко-, відеофай-
ли та фотознімки на носії електронної 
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інформації без зниження їх якості. «По-
льова» мініфотолабораторія отримала 
позитивну оцінку під час її апробації 
в слідчих відділах та інших підрозділах 
МВС у Львівській області.

Науковцями Лабораторії запропо-
новано визначення криміналістичного 
алгоритму, який є системою послідовно 
виконуваних  визначених  законом 
обов’язкових положень і розроблених 
криміналістикою розпоряджень у ви-
гляді рекомендацій, спрямованих на 
ефективне вирішення завдань з роз-
криття, розслідування і попередження 
злочинів.

Науково-практичні розробки співро-
бітників Лабораторії захищені низкою 
охоронних документів. Зокрема, за пе-
ріод з 2004 по 2012 рр. отримано 3 па-
тенти та 5 свідоцтв про реєстрацію ав-
торського права на твори наукового 
характеру:

1. Шепітько В. Ю., Когут С. О. При-
стрій для виміру швидкості балістично-
го об’єкта. – Патент на винахід № 78847 
від 25.04.2007 р.

2. Дрюченко О. Я. Спосіб ідентифі-
кації людини за параметрами мови. – 
Деклараційний патент на винахід 
№ 63624 А Опубл. 15.01.2004 Бюл. № 1.

3. Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Ав-
томатизоване робоче місце слідчого. – 
Свідоцтво № 22566 про реєстрацію ав-
торського права на твір від 06.11.2007 р.

4. Шепітько В. Ю. Комплект науко-
во-технічних засобів митника. – Свідо-
цтво № 24627 про реєстрацію автор-
ського права на твір від 02.06.2008 р.

5. Шепітько В. Ю. Універсальний 
криміналістичний комплект слідчого. – 
Свідоцтво № 24628 про реєстрацію ав-
торського права на твір від 02.06.2008 р.

6. Шепітько В. Ю. Валіза пожежного. – 
Свідоцтво № 24626 про реєстрацію автор-
ського права на твір від 02.06.2008 р.

7. Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. 
«Польова» міні-фотолабораторія. – Сві-
доцтво № 33553 про реєстрацію автор-
ського права на твір від 02.06.2010 р.

8. Шепітько В. Ю., Фурса В. І. Спо-
сіб формування суб’єктивного портрету 
„RAIPS-портрет” (комп’ютерного фото-
роботу). – Патент на корисну модель 
№ 69248 від 24.04.2012 р.

З 2012 р. колектив Лабораторії здій-
снює дослідження в межах фундамен-
тальної наукової теми «Інноваційні за-
сади техніко-криміналістичного забез-
печення діяльності органів криміналь-
ної юстиції» за такими напрямками:

 − розроблення теоретичних засад 
інноваційної діяльності щодо техніко-
криміналістичного забезпечення роботи 
органів кримінальної юстиції;

 − дослідження та аналіз інновацій 
в техніко-криміналістичному забезпе-
ченні діяльності органів досудового 
розслідування;

 − створення інноваційних техніко-
криміналістичних засобів для органів 
кримінальної юстиції.

За час існування лабораторії «Ви-
користання сучасних досягнень науки 
і техніки у боротьбі зі злочинністю» її 
співробітниками здійснювалися роз-
робки новітніх техніко-криміналістич-
них засобів, їх комплектів, баз даних 
і комп’ютерних програм, автоматизова-
них робочих місць слідчого і судового 
експерта, які були продемонстровані 
науковцям та співробітникам правоохо-
ронних органів України, Росії, Білору-
сії, Німеччини та інших країн більш ніж 
на 20 виставках.
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На сьогодні в Лабораторії під керів-
ництвом доктора юридичних наук, про-
фесора, дійсного члена (академіка) 
НАПрН України В. Ю. Шепітька пра-
цює 9 наукових співробітників, з них – 
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, 
головний  науковий  співробітник 
В. А. Журавель; провідний науковий 
співробітник, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник 
Г. К. Авдєєва; старший науковий спів-
робітник, кандидат юридичних наук 
В. В. Білоус; старший науковий співро-
бітник, кандидат юридичних наук, до-
цент С. В. Веліканов; науковий співро-
бітник, кандидат юридичних наук 
Д. В. Затенацький; молодший науковий 
співробітник, кандидат юридичних наук 
Н. В. Павлюк; науковий співробітник 
Л. І. Керик; молодший науковий співро-
бітник М. О. Соколенко; молодший на-
уковий співробітник Г. М. Гетьман.

За період 2012–2013 рр. співробітни-
ками Лабораторії досліджено та проана-
лізовано сучасний стан інноваційної ді-
яльності щодо техніко-криміналістично-

го забезпечення роботи органів досудо-
вого розслідування, виокремлено пріо-
ритетні напрями роботи з розроблення 
інноваційних техніко-криміналістичних 
засобів для потреб органів кримінальної 
юстиції, завершено роботу над розроб-
кою комп’ютерного алгоритму «Спосіб 
формування суб’єктивного портрету 
„RAIPS-портрет”» (комп’ютерного фо-
тороботу), продовжено роботу з форму-
вання електронної бази знань «Практика 
слідчого» та електронної довідкової сис-
теми «Опис предметів», розпочато робо-
ту зі створення електронної системи 
тестування щодо оцінювання рівня знань 
з криміналістики та спеціалізованих 
комплектів науково-технічних засобів 
з використанням сучасних інформацій-
них технологій.

Упровадження в практичну діяль-
ність правоохоронних органів України 
новітніх криміналістичних засобів та 
інноваційних технологій, створених ко-
лективом лабораторії «Використання 
сучасних досягнень науки і техніки 
у боротьбі зі злочинністю», безумовно 
сприятиме оптимізації їх діяльності.

Матеріал підготували:
В. Шепітько, завідувач лабораторії НДІ 

вивчення проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса, доктор юридичних наук, 
професор, академік НАПрН України;

Г. Авдєєва, провідний науковий співро-
бітник НДІ вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса, кандидат 
юридичних наук, старший науковий співро-
бітник



НАУКОВЕ ЖИТТЯ

314 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

Як підтверджує досвід діяльності 
Національної академії правових наук 
України, отриманий протягом останніх 
20-ти років, координація наукової праці 
набуває значення методу подальшого 
розвитку наукових досліджень.

Саме задля забезпечення належного 
рівня координації наукової діяльності 
в галузі права з 1994 р. у місті Києві 
функціонує Київський регіональний 
центр Національної академії правових 
наук України, який об’єднує в системі 
Академії 30 академіків та 42 члени-ко-
респонденти, що працюють у Київсько-
му регіоні. Президент України своїм 
розпорядженням від 15 березня 1995 р. 
№ 56/95-рп «Питання забезпечення ді-
яльності Академії правових наук Укра-
їни» надав у користування НАПрН 
України у м. Києві будинок № 3 по вули-
ці Пилипа Орлика із метою розміщення 
в ньому Київського регіонального цен-
тру Академії, де він і знаходиться до 
цього часу. Чисельність працівників на-
уково-організаційного апарату Київсько-
го регіонального центру Академії вста-
новлена Постановою Кабінету Міністрів 
України «Питання Академії правових 
наук» від 18 травня 1994 р. № 321.

Із моменту створення Київського ре-
гіонально центру НАПрН України і до 
жовтня 2000 р. його очолював видатний 

вчений, державний діяч, один із співзас-
новників Академії, академік НАПрН 
України Ф. Г. Бурчак, який одночасно 
обіймав посаду віце-президента Акаде-
мії. У період з листопада 2000 р. до бе-
резня 2005 р. посади віце-президента 
НАПрН України та керівника КРЦ були 
роз’єднані. У цей період Центр очолю-
вав академік НАПрН України О. Д. Круп-
чан. З березня 2005 р. і до кінця січня 
2009 р. керівництво Центром здійсню-
вав директор Інституту законодавства 
Верховної  Ради  України ,  член -
кореспондент НАН України, академік 
НАПрН України, віце-президент Ака-
демії О. Л. Копиленко. Протягом остан-
ніх років (з лютого 2009 р. і до цього 
часу) Центр очолює суддя Конституцій-
ного Суду України у відставці, академік 
НАПрН України, віце-президент Ака-
демії В. П. Тихий.

Після заснування Центру на терито-
рії Київського регіону були створені та 
почали функціонувати науково-дослід-
ні інститути, які є складовою у системі, 
яку координує Київський регіональний 
центр НАПрН України, а саме:

 − Науково-дослідний інститут при-
ватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака (створений 
у 1996 р.);

 − Науково-дослідний інститут інтелек-
туальної власності (створений у 2001 р.);

Київський регіональний центр Національної академії 
правових наук України – становлення, 

наукові досягнення та перспективи розвитку
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 − Науково-дослідний інститут інфор-
матики і права (створений у 2001 р.);

 − Науково-дослідний інститут фі-
нансового права Державної податкової 
адміністрації (створений у 2002 р.), від-
носно якого КРЦ здійснює науково-ме-
тодичне забезпечення.

Відповідно до статті 91 Статуту На-
ціональної академії правових наук 
України, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Статуту Національної ака-
демії правових наук України» від 
26 грудня 2011 р. № 1375, регіональні 
центри Академії створюються з метою 
координації діяльності наукових установ 
НАПрН України, навчальних закладів 
юридичного профілю у розробленні на-
укових проблем, які мають важливе зна-
чення для розвитку відповідних регіонів, 
а також з метою надання практичної до-
помоги місцевим органам виконавчої 
влади, правоохоронним органам, судам 
та органам місцевого самоврядування.

Згідно з Положенням про Київський 
регіональний центр він є структурним 
підрозділом апарату президії НАПрН 
України, покликаним забезпечити коор-
динацію діяльності наукових установ 
Академії, навчальних та інших закладів 
юридичного профілю, що розташовані на 
території Київського регіону, у розробці 
правових проблем, які мають важливе 
значення для державо- і правотворення 
в Україні, а також надання практичної 
допомоги центральним і місцевим орга-
нам державної влади у підготовці відпо-
відних нормативних актів, необхідних 
наукових рекомендацій з правових проб-
лем та здійснення правової експертизи.

Керівні органи Київського регіо-
нального центру Академії (Рада, Бюро), 

а також відділення (Відділення цивіль-
но-правових наук та Відділення еколо-
гічного, господарського та аграрного 
права) та відділи президії НАПрН Укра-
їни, діяльність яких координує КРЦ, 
діють згідно з річними планами і пла-
ном роботи президії НАПрН України.

З моменту створення Центру і до по-
чатку 2011 р. на території Київського 
регіонального центру Академії діяли 
три структурних підрозділи президії 
НАПрН України: Науковий відділ по 
зв’язках з державними, судовими та 
правоохоронними органами, Відділ 
міжнародних наукових зв’язків та Від-
діл науково-правових експертиз. 4 бе-
резня 2011 р. Постановою Президії На-
ціональної академії правових наук 
України № 76/5 затверджено нову орга-
нізаційну структуру апарату президії 
НАПрН України, яка встановлює, що на 
території Центру діють Відділ зв’язків 
з державними органами та міжнародни-
ми організаціями, який очолює академік 
НАПрН України О. В. Скрипнюк, та 
Науково-організаційний відділ, який 
очолює член-кореспондент НАПрН 
України О. Н. Ярмиш.

Центр забезпечує на території Київ-
ського регіону виконання завдань Ака-
демії, спрямованих на:

 − планування та координацію науко-
во-дослідної діяльності членів Академії 
Київського регіону, відповідно до нау-
кових напрямів, визначених Президією 
Академії;

 − координацію діяльності наукових 
установ та відділень Академії, що зна-
ходяться у регіоні;

 − координацію тематики наукових 
досліджень, в тому числі дисертацій-
них, що здійснюють вузи III–IV рівня 
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акредитації та наукові установи Київ-
ського регіону;

 − координацію діяльності по форму-
ванню та реалізації науково-технічних 
програм у галузі держави і права з МОН 
України, НАН України та галузевими 
академіями;

 − співробітництво з центральними 
органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування щодо роз-
робки та виконання державних програм 
та актів законодавства України в части-
ні, що потребує науково-правового об-
ґрунтування та забезпечення;

 − центр здійснює інформаційне, ор-
ганізаційно-технічне, матеріальне, фі-
нансове та інше забезпечення діяльнос-
ті структурних підрозділів апарату Пре-
зидії Академії, що знаходяться в Києві.

Для здійснення покладених на нього 
завдань Центр:

 − координує та контролює розвиток 
фундаментальних і прикладних дослі-
джень з пріоритетних напрямів право-
вої науки у Київському регіоні;

 − розглядає прогнози, плани та звіти 
наукових установ та членів Академії 
Київського регіону з найважливіших 
наукових проблем;

 − сприяє здійсненню міжнародних 
зв’язків Академії;

 − сприяє організації при наукових 
установах Академії аспірантури та док-
торантури;

 − бере участь в організації та про-
веденні загальних зборів Академії;

 − розробляє планово-економічні по-
казники проектів річного бюджету Цен-
тру та звітує про його виконання, ана-
лізує економічну діяльність Центру;

 − здійснює ведення бухгалтерської 
звітності відповідно до законодавства 
України та постанов Президії Академії;

 − щорічно подає на розгляд Президії 
звіт про свою діяльність;

 − заслуховує звіти директорів науко-
вих установ та членів Академії Київ-
ського регіону про результати науково-
дослідної діяльності;

 − підтримує постійний зв’язок та 
сприяє діяльності громадських організа-
цій і формувань юридичного профілю;

 − організовує, проводить і бере участь 
у наукових конференціях, симпозіумах, 
творчих конкурсах тощо, поширює інфор-
мацію про результати своєї діяльності;

 − виступає засновником періодичних 
видань, затверджує редакторів та склад 
редакційних колегій періодичних видань 
та провадить видавничу діяльність;

 − сприяє використанню результатів 
науково-дослідних робіт у галузі право-
вої науки;

 − вносить пропозиції до Президії 
Академії щодо створення, реорганізації 
та ліквідації наукових установ, які по-
вністю або частково фінансуються 
з державного бюджету;

 − вносить пропозиції до Президії 
Академії щодо нагородження держав-
ними нагородами, присудження та при-
своєння почесних звань, заснованої 
Академією премії за видатні наукові 
праці та нагородження іншими нагоро-
дами і заохочувальними відзнаками;

 − сприяє організації та проведенню 
виїзних засідань Президії Академії;

 − організовує та проводить збори 
членів Академії, що працюють у регіоні;

 − пропагує  досягнення  науки 
та сприяє поширенню знань у галузі 
держави і права;

 − проводить іншу діяльність, спря-
мовану на розв’язання завдань, що сто-
ять перед НАПрН України.



НАУКОВЕ ЖИТТЯ

317Вісник Національної академії правових наук України № 2 (73) 2013

За роки існування Центру його спів-
робітниками (передусім науковцями) та 
членами Академії Київського регіону, 
діяльність яких координується Центром, 
провадиться систематична наукова робо-
та, яка має певні наукові здобутки.

На початку 90-х років ХХ ст. у стінах 
Центру над розробкою проекту Консти-
туції України 1996 р. працювали члени 
Академії Київського регіону. Головою 
робочої групи з розробки проекту першої 
Конституції незалежної України був ви-
датний вчений, державний діяч, перший 
голова Конституційного Суду України, 
один із співзасновників Академії, дійсний 
член НАПрН України Л. П. Юзьков, піз-
ніше він очолив одну із секцій цієї групи.

Перший голова діючого Конституцій-
ного Суду України (1996–1999 рр.), один 
із фундаторів НАПрН України, співавтор 
Декларації про державний суверенітет 
України, автор проекту Основного Закону 
України, проекту Закону України «Про 
Конституційний Суд України», регламен-
ту Конституційного Суду України та ста-
туту громадської організації «Асоціація 
суддів Конституційного суду України», 
академік НАПрН України І. А. Тимченко 
останніми роками працює головним на-
уковим співробітником Центру.

З ініціативи КРЦ було проведено де-
кілька республіканських конференцій 
з обговоренням важливих законопроек-
тів, які стосуються правової реформи 
в Україні.

Треба відзначити, що спільнота ви-
датних учених-юристів, яких об’єднує 
НАПрН України, виявилась стимулю-
ючим чинником, що надихає їх на твор-
чу наснагу, громадську активність на 
ниві державо- і правотворення України. 
Щорічний науковий здобуток членів 

НАПрН України Київського регіону ви-
значається сталою кількістю публіка-
цій, що перевищує 300 (не рахуючи 
статей-термінів у юридичних словни-
ках), у тому числі не менше 30 моно-
графій, підручників, коментарів. По-
мітною подією для юридичного загалу 
України стало видання шести томів 
Юридичної енциклопедії (голова редак-
ційної колегії Ю. С. Шемшученко), 
в яких опубліковано понад 6 тис. ста-
тей-термінів. Їх авторами здебільшого 
є члени НАПрН України. Указом Пре-
зидента України № 1458/2004 від 
9 грудня 2004 р. за багатотомну наукову 
працю «Юридична енциклопедія» 
п’ятьом членам Академії Київського 
регіону присуджена Державна премія 
України в галузі науки і техніки 2004 р.

Крім того, протягом останніх років 
Київський регіональний центр Акаде-
мії, разом із співзасновником «Юрін-
ком» видає щороку по дванадцять но-
мерів журналу «Юридична Україна».

Перед виборами до Верховної Ради 
України, Президента України та місце-
вих рад, за редакцією президента 
НАПрН України В. Я. Тація видавались 
книги «Відповідальність за порушення 
законодавства про вибори» та «Юри-
дична відповідальність за порушення 
законодавства про вибори».

Щорічно протягом багатьох років 
КРЦ бере активну участь в організації 
та проведенні міжнародних та республі-
канських конференцій, які відбувалися 
у Київському регіоні.

Центр плідно працює над розвитком 
зв’язків з науковими, вищими навчаль-
ними закладами та громадськими орга-
нізаціями юридичного профілю, між-
народними та регіональними професій-
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ними організаціями, представництвами 
міжнародних організацій в Україні та 
фондів іноземних держав. Результатив-
ною та плідною була співпраця з Офі-
сом координатора проектів ОБСЄ 
в Україні, Фондом Конрада Аденауера 
(Німеччина), Американською асоціацією 
юристів, Міжнародною асоціацією філо-
софії права і соціальної філософії та ін-
шими. Останніми роками було реалізо-
вано 5 науково-дослідних проектів у га-
лузі держави і права за підтримки іно-
земних спонсорів, проведено 7 міжна-
родних наукових конференцій за участю 
провідних вчених із Росії, Білорусі, 
Польщі, Франції, США, Бельгії, Словач-
чини, Швеції та ін., за результатами ро-
боти яких було видано 8 книг. На базі 
Центру за підтримки іноземних спонсо-
рів та за участю вчених провідних науко-
вих установ і вузів м. Києва та інших 
регіонів України було підготовлено та 
видано фундаментальну монографію 
у 2-х томах «Політична система: сучасні 
проблеми розвитку громадянського сус-
пільства і держави» за редакцією акаде-
міка О. В. Скрипнюка (80 друк. арк.), 
автори якої були удостоєні академічної 
Премії імені Ярослава Мудрого.

З 2007 р. на базі Центру було запо-
чатковано традицію проведення акаде-
мічних читань як одну з форм наукової 
співпраці, де відбувається наукове об-
говорення найскладніших та найбільш 
актуальних проблем сучасного держа-
вотворення і правотворення в Україні. 
Ця традиція Академічних читань успіш-
но розвивається, поступово перетворю-
ючись на постійну форму фахового, 
наукового спілкування членів НАПрН 
України та науковців Київського регіо-
ну. Результатом цієї роботи стало ви-

дання Київським регіональним центром 
Академії низки збірників наукових до-
повідей членів Національної академії 
правових наук України.

Щороку в Центрі проводяться пре-
зентації наукових праць та видань провід-
них вчених-юристів та практиків. Зокре-
ма, у грудні 2011 р. у Київському регіо-
нальному центрі НАПрН України Голова 
Конституційного Суду Республіки Вірме-
нія Г. Арутюнян, Голова Конституційного 
Суду України А. С. Головін та постійний 
представник Верховної Ради України 
в Конституційному Суді України, акаде-
мік НАПрН України А. О. Селіванов про-
вели «круглий стіл»: «Конституційна 
юстиція: практика і теорія» та презента-
цію своїх монографій із цієї теми.

На базі Київського регіонального цен-
тру Академії працюють Всеукраїнська 
громадська організація «Асоціація циві-
лістів України», президентом якої є ака-
демік НАПрН України, академік-секре-
тар відділення цивільно-правових наук 
Н. С. Кузнєцова, та Київський міський 
осере док Всеукраїнської громадської ор-
ганізації «Асоціація кримінального пра-
ва» (голова осередку В. П. Тихий).

У роботі Центру активну участь бе-
руть академічні радники – Бойко Віта-
лій Федорович – екс-міністр юстиції 
України, суддя Верховного Суду Украї-
ни у відставці, голова Верховного Суду 
України (1994–2002 рр.); Пилипчук Пе-
тро Пилипович – суддя Верховного 
Суду України у відставці, голова Верхов-
ного Суду України (2011–2013 рр.); Ко-
ноненко Віктор Іванович – суддя Верхов-
ного Суду СРСР та Верховного Суду 
України у відставці; Розенко Віталій 
Іванович – суддя Конституційного Суду 
України у відставці, заступник Голови 
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Конституційного Суду України (1996–
1999 рр.), генерал-полковник міліції, 
доцент, колишній Ректор Української 
академії внутрішніх справ.

З ініціативи керівництва Київського 
регіонального центру Академії протягом 
останніх років укладені договори про 
співробітництво з низкою вищих на-
вчальних закладів юридичного профілю. 
Центр брав активну участь у розробці та 
підписанні договору про співробітни-
цтво Академії з Апаратом Ради націо-
нальної безпеки і оборони України та 
Українським союзом промисловців і під-
приємців, у 2011 р. укладено договір про 
співробітництво з Уповноваженим Вер-
ховної Ради України з прав людини.

До 20-річчя Національної академії 
правових наук України члени Академії 
Київського регіону опублікували колек-
тивну монографію «Юридична відпо-
відальність: проблеми виключення та 
звільнення» (від. ред. Ю. В. Баулін. – К., 
2013. – 423 с.).

Слід також зазначити, що Київський 
регіональний центр Академії бере актив-
ну участь безпосередньо і в сучасному 
розвитку конституційного процесу неза-
лежної України. Три академіки Київсько-
го регіону (О. Л. Копиленко, В. П. Тихий, 
Ю .  С .  Шемшученко )  т а  член -
кореспондент В. Т. Маляренко були чле-
нами Науково-експертної групи, створе-
ної Указом Президента України, з підго-
товки Конституційної Асамблеї. У складі 
Групи наукових консультантів, яка на-
працювала правову основу створення 
Конституційної Асамблеї, під керівни-
цтвом Ю. С. Шемшученка працювало 
4 представники від Київського регіону 
Академії (Ю. С. Шемшученко, В. М. Ша-
повал, О. В. Скрипнюк, В. Л. Федоренко).

У створеній Конституційній Асамб-
леї працює 16 членів Академії Київсько-
го регіону, серед них 10 академіків, 
6 членів-кореспондентів та В. Л. Федо-
ренко, який працює в КРЦ. Академік 
Ю. С. Шемшученко є заступником голо-
ви Асамблеї. Академік НАПрН України 
О. В. Скрипнюк є головою Комісії з пи-
тань конституційного ладу та порядку 
прийняття і введення в дію змін до Кон-
ституції України, академік НАПрН 
України А. О. Селіванов є головою Ко-
місії з питань здійснення народовладдя, 
член-кореспондент НАПрН України 
В. Т. Маляренко очолює комісію з пи-
тань правосуддя.

Активну участь у науковому забез-
печенні діяльності Конституційної 
Асамблеї беруть також інші члени Ака-
демії як експерти чи наукові консультан-
ти її комісій. Відповідно до Указу Пре-
зидента України від 17 травня 2012 р. 
№ 328/2012 «Про Конституційну Асамб-
лею» науково-консультативне (правове) 
забезпечення діяльності Асамблеї здій-
снює Національна академія правових 
наук України та Інститут держави і пра-
ва імені В. М. Корецького НАН України.

Серед науково-організаційних форм 
роботи, які здійснює Київський регіо-
нальний центр Академії, слід відзна-
чити проведення наукових заходів, 
пов’язаних з роботою комісій Консти-
туційної Асамблеї. На базі Центру пра-
цює постійно діючий методологічний 
семінар Конституційної Асамблеї під 
керівництвом академіка О. В. Скрипню-
ка «Сучасний конституційний процес 
в Україні: питання теорії і практики».

Керівництво Центру також опікуєть-
ся питанням представництва науковців 
Академії в діяльності органів державної 
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влади. Значна частина членів Академії 
Київського регіону реалізують цю ро-
боту через очолювані ними органи дер-
жавної влади. Так, академіки: С. В. Кі-
валов очолює Комітет Верховної Ради 
України з питань верховенства права та 
правосуддя, В. М. Литвин – Комітет 
Верховної Ради України з питань націо-
нальної безпеки і оборони, Д. В. Табач-
ник – Міністерство освіти і науки Укра-
їни, В. М. Шаповал є Головою ЦВК, 
Ю. В. Баулін – заступником Голови Кон-
ституційного Суду України.

Члени академії Київського регіону 
є позаштатними консультантами комі-
тетів Верховної Ради України, працю-
ють у консультативних, дорадчих та 
інших органах, створених Президентом 
України, активно співпрацюють із Ка-
бінетом Міністрів України ті іншими 
центральними органами виконавчої 
влади (Міністерством юстиції України, 
Міністерством внутрішніх справ Укра-
їни та ін.), Науково-методичною радою 
при Генеральній прокуратурі України.

Найбільша кількість представників 
Академії задіяна в науково-консульта-
тивних радах вищих судових органів – 
Верховному Суді України, Вищому спе-
ціалізованому суді України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, Вищо-
му адміністративному суді України, Ви-
щому господарському суді України. 
Київський регіональний центр також 
підтримує зв’язки з Асоціацією суддів 
Конституційного Суду України і Асоці-
ацією суддів України.

Важливим напрямом роботи є спів-
праця з місцевими органами влади та 
органами місцевого самоврядування. 
У 2012 р. започатковано зв’язки з Київ-
ською обласною державною адміністра-

цією щодо наукового сприяння забез-
печенню розвитку регіону. В цьому ас-
пекті закінчується розробка науково-до-
слідного проекту на тему «Безпека 
господарської діяльності Київського 
регіону» за участю КРЦ НАПрН Укра-
їни, інститутів Академії, що працюють 
у Києві та відділень НАПрН України.

Продовжено співпрацю з Київською 
міською державною адміністрацією. За 
участю співробітників КМДА підготов-
лено до друку та видано з передмовою 
президента НАПрН України та Голови 
КМДА Науково-практичний коментар 
до Закону України «Про столицю Укра-
їни – місто-герой Київ» (за редакцією 
О. В. Скрип нюка, І. А. Тимченка, 
В. П. Тихого).

У співпраці з Національною акаде-
мією Служби безпеки України Київ-
ським регіональним центром Академії 
був підготовлений Науково-практичний 
коментар Закону України «Про Службу 
безпеки України» за редакцією С. Д. Ску-
лиша, О. В. Скрипнюка, В. П. Тихого. 
Розпочато роботу над створенням Нау-
ково-практичного коментаря Закону 
України «Про міліцію».

Наступним етапом співпраці з міс-
цевими органами влади та органами 
місцевого самоуправління заплановано 
підписання Київським регіональним 
центром НАПрН України у 2013 р. до-
говорів про співробітництво з Київ-
ською обласною державною адміністра-
цією та Київською міською державною 
адміністрацією.

Центр проводить роботу з підготовки 
та підписання трьохстороннього догово-
ру про співробітництво між Національ-
ною академією правових наук України, 
Національним університетом «Юридич-
на академія України ім. Ярослава Мудро-
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го» та Київським національним універ-
ситетом ім. Тараса Шевченка.

Члени Академії Київського регіону 
(співробітники Київського регіонально-
го центру) активно працюють у сфері 
атестацій наукових та науково-педаго-
гічних кадрів: є членами спеціалізова-
них вчених рад: Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-
їни, Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава 
Мудрого», Інституту законодавства 
Верховної Ради України, Національної 
академії прокуратури України, Націо-
нальної академії Служби безпеки Укра-
їни, Національної академії внутрішніх 
справ. Ряд членів НАПрН України 
є членами експертної ради з питань про-
ведення експертизи дисертаційних ро-
біт з юридичних наук Міністерства 
освіти і науки України.

У межах виконання Плану заходів 
з підготовки та відзначення у 2013 р. 
20-ї річниці заснування Академії члени 
академії Київського регіону та співро-
бітники Центру здійснюють підготовчу 
роботи щодо створення Музею україн-
ського правознавства. Робота прова-
диться згідно з основами концепції, 
розробленої членом-кореспондентом 
НАПрН України О. Н. Ярмишем.

КРЦ обґрунтував доцільність ство-
рення Благодійного фонду соціального 
захисту членів Національної академії 
правових наук України та членів їх сі-

мей. Також Центр здійснює науково-
організаційну роботу, спрямовану на 
підтримання наукових шкіл, удоскона-
лення правових досліджень та посилен-
ня зв’язків з практикою шляхом підви-
щення рівня досліджень та впроваджен-
ня результатів наукових досягнень 
у практику, бере участь у Днях науки.

Згідно з планом роботи перспективи 
розвитку Київського регіонального цен-
тру НАПрН України пов’язані також 
з постійним підвищенням рівня науко-
вого потенціалу співробітників Центру. 
Наполегливо працюють над дисертаці-
ями на здобуття наукового ступеня док-
тора юридичних наук заступник голов-
ного вченого секретаря НАПрН України 
А. А. Яковлєв (тема «Сучасний консти-
туційний процес в Україні: теоретичні 
і практичні аспекти реалізації»), голов-
ний науковий співробітник О. В. Кресін 
(тема «Еволюція теоретико-методоло-
гічних засад порівняльного правознав-
ства») та провідний науковий співробіт-
ник О. О. Томкіна (тема «Принцип до-
брочесності судової влади та механізм 
його забезпечення в Україні: теоретико-
правовий аспект»). Четверо співробітни-
ків Центру – старший науковий співро-
бітник О. А. Панталієнко, головні спеці-
алісти А. О. Король, В. В. Романюк та 
В. Ю. Домашнєв працюють над дисер-
таціями на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук.

Матеріал підготували:
В. Тихий, віце-президент – керівник Ки-

ївського регіонального центру НАПрН Укра-
їни, доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України;

А. Яковлєв, заступник головного вчено-
го секретаря НАПрН України, кандидат 
юридичних наук
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Донецький регіональний науковий 
центр створено на підставі Постанови 
Президії Національної академії право-
вих наук України від 30 червня 2009 р. 
№ 66/2. Діяльність Донецького регіо-
нального наукового центру Національ-
ної академії правових наук України по-
ширюється на Східний регіон України, 
що включає Донецьку, Дніпропетров-
ську, Запорізьку, Луганську області.

Із метою здійснення покладених на 
Донецький регіональний науковий 
центр завдань у його складі створено 
Науково-координаційну раду. У роботі 
Науково-координаційної ради беруть 
участь провідні вчені, які здійснюють 
наукові дослідження, займаються педа-
гогічною діяльністю і працюють у на-
укових установах і навчальних закладах 
Східного регіону України.

Правові дослідження наразі здій-
снюються в Інституті економіко-право-
вих досліджень НАН України, Доне-
цькому національному університеті, 
Донецькому державному університеті 
управління, Донецькому юридичному 
інституті МВС України, Донецькому 
університеті економіки і права, Марі-
упольському державному університеті 
(Донецька обл.); Дніпропетровському 
національному університеті ім. О. Гон-
чара, Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ, Націо-
нальному гірничому університеті, Дні-
пропетровському гуманітарному уні-
верситеті (Дніпропетровська обл.); За-
порізькому національному університеті, 
Класичному приватному університеті 
(Запорізька обл.); Східноукраїнському 
національному університеті ім. В. Даля, 
Луганському державному університеті 
внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка 
(Луганська обл.).

Ураховуючи найбільшу концентра-
цію наукових установ і вищих навчаль-
них закладів у Донецькій області, міс-
цезнаходженням Науково-координацій-
ної ради регіонального центру НАПрН 
України було визначено м. Донецьк. До 
персонального складу Науково-коорди-
наційної ради входять: академік НАН 
України, академік НАПрН України 
В. К. Мамутов; члени-кореспонденти 
НАПрН  України :  А .  Г.  Бобкова , 
В. Д. Волков, Г. Л. Знаменський; докто-
ри юридичних наук: С. М. Алфьоров, 
М. О. Баймуратов, Ю. О. Волошин, 
Р.  Ф .  Гринюк ,  Т.  О .  Коломоєць , 
А. О. Монаєнко, О. В. Негодченко, 
Б. Г. Розовський, В. А. Устименко, 
К. О. Чаплинський, О. В. Шаповалова, 
М. Л. Шелухін; доктори економічних 
наук: А. Я. Берсуцький, О. А. Бурбело, 
В. М. Тісунова; доктор історичних наук 

Донецький регіональний науковий центр 
Національної академії правових наук України: 

становлення та розвиток
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В. М. Калашніков; кандидати юридич-
них наук: І. Г. Алєксєєнко, Б. В. Дере-
вянко, О. С. Заржицький, Р. С. Кірін, 
О. І. Левченков.

Керівництво діяльністю Донецького 
регіонального центру НАПрН України 
здійснює В. К. Мамутов – директор Ін-
ституту економіко-правових досліджень 
НАН України, академік НАН України, 
академік НАПрН України, доктор юри-
дичних наук, професор. Апарат Центру 
представлений заступником Голови – 
членом-кореспондентом НАПрН Укра-
їни, професором В. Д. Волковим та вче-
ним секретарем – доктором юридичних 
наук Р. А. Джабраіловим.

Донецький регіональний науковий 
центр НАПрН України покликаний за-
безпечити підвищення ролі правової 
науки в розробці й реалізації ефектив-
ної регіональної політики і координа-
цію наукових досліджень у галузі дер-
жави і права всіх установ у Східному 
регіоні України незалежно від відомчо-
го підпорядкування.

Важливими напрямами в діяльності 
Донецького регіонального центру 
НАПрН України слід визнати виконання 
наукових досліджень на замовлення цен-
тральних і місцевих органів державної 
виконавчої влади, органів місцевого са-
моврядування, а також судових органів; 
участь у законопроектній (нормотвор-
чій) роботі та правова експертиза зако-
нопроектів та інших актів; участь в ор-
ганізації і проведенні наукових заходів.

Так, на замовлення Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України (лист №18-10/6321/0/6-11 від 
25.07.2011 р.) було підготовлено пропо-
зиції щодо актуалізації Державної стра-

тегії регіонального розвитку на період 
до 2015 р. Додатково у відповідь на 
звернення Вищого господарського суду 
України від 19.04.2011 р. № 03.12.03-
14/485 було підготовлено науковий екс-
пертний висновок відносно проекту 
Постанови Пленуму суду «Про деякі 
питання практики розгляду справ по 
спорах, які виникають із земельних від-
носин». Крім того, згідно з листом До-
нецької облдержадміністрації (від 
03.06.2011 р. № 01-03892-07\01) було 
розроблено пропозиції щодо удоскона-
лення порядку й показників оцінювання 
роботи центральних і місцевих органів 
виконавчої влади із залучення інвести-
цій, здійснення заходів із поліпшення 
інвестиційного клімату, проведення мо-
ніторингу умов інвестиційної діяльнос-
ті і стану роботи зі зверненнями інвес-
торів.

Інтеграція науки і практики знаходи-
ла також вияв у виконанні комплексних 
науково-дослідних робіт. Зокрема, на за-
мовлення Луганської облдержадміні-
страції й Луганської обласної ради було 
проведено низку ґрунтовних наукових 
досліджень з актуальних питань розви-
тку соціально-економічної системи 
України, серед яких «Правовий захист 
інтересів недержавних суб’єктів госпо-
дарювання при публічно-приватному 
партнерстві» (№  держреєстрації 
0211U013366), «Правові заходи запро-
вадження енергозберігаючих технологій 
на підприємствах металургії» (№ держ-
реєстрації 0112U002894), «Особливості 
правового режиму господарського ви-
користання земельних ділянок, надр та 
інших природних ресурсів» (№ держре-
єстрації 0112U002895). Напрацювання 
членів Центру було покладено в основу 
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наукового обґрунтування Концепції 
енергозбереження у м. Запоріжжі.

Значущою у практичній площині є 
діяльність учених регіону щодо розроб-
ки законопроектів із важливих питань 
соціально-економічного розвитку дер-
жави. Підготовлені Центром законопро-
екти дістали схвалення з боку профіль-
них Комітетів Верховної Ради України 
й використовуються в законотворчій 
діяльності парламенту. Зокрема, заслу-
говують на увагу проекти законів Укра-
їни «Про внесення змін та доповнень до 
Господарського кодексу України» (щодо 
статусу державних підприємств), «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо надання інститутам 
Національної академії наук України та 
галузевим академіям наук права розмі-
щення тимчасово вільних власних над-
ходжень на депозитних рахунках в уста-
новах банків», «Про внесення змін до 
Закону України “Про цінні папери та 
фондовий ринок”» (щодо попередження 
недобросовісного випуску та обігу ак-
цій), «Про внесення змін та доповнень 
до Закону України “Про вищу освіту”» 
(щодо критеріїв для незалежних гро-
мадських та інших організацій, які ма-
ють право контролювати якість освіти; 
принцип партнерства при здійсненні 
перевірок ВНЗ з питань дотримання 
умов акредитації та ліцензування; на-
дання права ВНЗ визначати зміст дер-
жавних стандартів освіти на рівні 30–
40 % у частині розподілу навчального 
часу і зміни навчальних програм), «Про 
внесення змін та доповнень до Закону 
України «Про міліцію» (щодо вдоско-
налення правового регулювання окре-
мих аспектів адміністративно-правової 
діяльності міліції).

Додатково членами Центру в межах 
діяльності Комісії з питань адміністра-
тивно-територіального устрою та міс-
цевого самоврядування Конституційної 
Асамблеї розроблено пропозиції щодо 
внесення змін і доповнень до статей 133 
та 142 Конституції України (розділи IX 
та XI) щодо вдосконалення структури 
адміністративно-територіального поді-
лу України, розширення податкових 
джерел бюджетних надходжень терито-
ріальних громад села, селища та міста.

Своєчасною є реакція Донецького 
регіонального центру НАПрН України 
на вже розроблені законопроекти, які 
стосуються різних сфер економічного 
життя держави. Зокрема, було розробле-
но низку пропозицій до проектів: Еко-
логічного кодексу України (щодо засад 
державного регулювання й окремих 
аспектів відповідальності); законів 
України «Про внесення змін до Закону 
України “Про електроенергетику”» 
(щодо умов стимулювання виробництва 
електроенергії з альтернативних дже-
рел), «Про індустріальні парки» (щодо 
розширення суб’єктного складу ініціа-
торів і учасників індустріального парку, 
здійснення їх реєстрації), «Про внесен-
ня змін до Кодексу України про надра» 
(щодо користування надрами орендато-
рами цілісних майнових комплексів 
і концесіонерами), «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо екс-
пертного забезпечення правосуддя 
у кримінальних справах» (запропонова-
но розширити коло суб’єктів, яким 
може бути доручено виконання судових 
експертиз), «Про нормативно-правові 
акти» (щодо конкретизації терміноло-
гічного апарату). Окрему увагу було 
приділено й аналізу основних положень 
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проекту Кодексу господарського судо-
чинства України. Вагома наукова по-
зиція Донецького регіонального центру 
НАПрН України була врахована під час 
обговорення проектів новіших норма-
тивних актів з різних питань суспільно-
го життя. Зокрема, було розроблено 
аванпроект Закону України «Про вне-
сення змін до Конституції України 
(щодо основ економічної системи Укра-
їни)». Основні положення законопроек-
ту спрямовані на забезпечення й під-
тримку оптимального поєднання дер-
жавного регулювання економіки й рин-
кової саморегуляції. Проект було на-
правлено голові Науково-експертної 
групи Конституційної Асамблеї.

Загалом, за участю учених регіону 
було підготовлено близько 40 відгуків 
на законопроекти, більш як 50 законо-
проектів і пропозицій щодо внесення 
змін до діючих нормативно-правових 
актів, близько 70 аналітичних записок 
і експертних висновків. Указані матері-
али було направлено до Верховної Ради 
України, Адміністрації Президента 
України, Конституційного Суду Украї-
ни, Верховного Суду України, Вищого 
господарського суду України, профіль-
них міністерств і державних комітетів 
України, а також до органів місцевого 
самоврядування Донецької, Запорізької 
та Луганської областей.

Важливо відзначити і те, що за учас-
тю представників Донецького регіо-
нального центру НАПрН України та за 
його організаційної підтримки відбули-
ся визначні наукові заходи у форматі 
міжнародних і всеукраїнських конфе-
ренцій, а також «круглих столів».

Назвемо лише деякі з них, а саме: 
Міжнародна наукова конференція по 

енергетичному праву (Берлін, 2010 р.); 
Міжнародна наукова конференція «Ре-
сурси великих міст – ресурси соціально-
економічного розвитку регіону і країни» 
(Мінськ, 2010 р.); Німецько-польсько-
українська науково-практична конферен-
ція «Медіація як процедура врегулюван-
ня спорів шляхом досягнення консенсу-
су» (Регенсбург, 2010 р.); Міжнародний 
екологічний форум (Київ, 2010 р.); кру-
глий стіл «Конституційні основи право-
вого забезпечення економіки України 
(проблеми конституційної економіки)» 
(за участю суддів Конституційного Суду 
України) (Донецьк, 2010 р.); Міжнарод-
на науково-практична конференція 
«Правова освіта та правова наука в Укра-
їні в умовах сучасних трансформаційних 
процесів» (Запоріжжя, 2010 р.); Всеукра-
їнська науково-практична конференція 
«Конституція України – основа розбудо-
ви правової демократичної соціальної 
держави та формування правової систе-
ми» (Харків, 2011 р.); Всеукраїнська на-
уково-практична конференція «Актуаль-
ні проблеми юридичної науки і право-
охоронної діяльності» (Дніпропетровськ, 
2011 р.); круглий стіл «Господарський 
кодекс України: стан та перспективи за-
стосування» (спільно з групою вчених 
з Республіки Казахстан) (Донецьк, 
2011 р.); Всеросійська науково-практич-
на конференція «Сучасні проблеми під-
приємницького (господарського) права» 
(Москва, 2011 р.), Міжнародна міждис-
циплінарна конференція «Міський роз-
виток та відповідна політика в Європі 
і Росії (Санкт-Петербург, 2011 р.); Між-
народна наукова конференція «Підви-
щення якості і безпеки послуг об’єктів 
туріндустрії як умова успішного просу-
вання туристичного продукту» (Сочі, 
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2011 р.); 8-ма Міжнародна науково-прак-
тична інтернет-конференція «Економіко-
правові дослідження у ХХІ столітті: мо-
дернізація правового регулювання гос-
подарської діяльності у сфері зовнішньої 
торгівлі» (Донецьк, 2011 р.); Міжнарод-
на науково-практична конференція «Роль 
публічної власності у забезпеченні со-
ціально-економічного розвитку України» 
(Донецьк, 2012 р.); Міжнародна науково-
практична конференція «Систематизація 
законодавства у сфері підприємництва: 
стан та перспективи» (Астана, 2012 р.).

Науково-практичні рекомендації, які 
було підготовлено за результатами цих 
заходів, направлено до відповідних ор-
ганів державної влади та місцевого са-
моврядування.

Активною є діяльність учених регі-
ону з підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації для підприємств, установ 
і організацій Східного регіону України. 
Зокрема, під науковим керівництвом 
(консультуванням) учених Донецького 
регіонального центру НАПрН України 
з 2010 р. і дотепер було захищено близь-
ко 94 дисертацій на здобуття наукових 
ступенів кандидата юридичних і еконо-
мічних наук і 7 дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних 
і економічних наук.

Науковий потенціал Донецького ре-
гіонального центру НАПрН України 
знаходить вияв також у видавничій ді-
яльності, що забезпечує широке поши-
рення серед наукової громадськості ін-
новаційних розробок у галузях правової 
та економічної наук. За час роботи До-
нецького регіонального центру НАПрН 
України опубліковано 67 монографій, 
з яких 42 юридичної та 25 економічної 
спрямованості, а також 330 наукових 

статей і тез доповідей на міжнародних 
і всеукраїнських конференціях.

Донецький регіональний центр 
НАПрН України постійно розширює 
наукові зв’язки і сферу співробітництва 
з установами й організаціями України 
та зарубіжних країн.

Наразі налагоджено партнерські вза-
ємовідносини з Конституційним Судом 
України, профільними Комітетами Вер-
ховної Ради України (зокрема, з питань 
економічної політики), Кабінетом Міні-
стрів України, міністерствами (зокрема, 
економічного розвитку і торгівлі) та 
іншими центральними органами вико-
навчої влади, Вищими господарським 
і адміністративним судами України, су-
довими і правоохоронними органами, 
місцевими органами виконавчої влади 
й органами місцевого самоврядування, 
вищими навчальними закладами.

Додатково поглиблюються міжнарод-
ні зв’язки з установами й організаціями 
Російської Федерації (зокрема, Вищим 
арбітражним судом РФ, Інститутом дер-
жави і права РАН, Московським держав-
ним університетом ім. М. В. Ломоносова, 
Московською державною юридичною 
академією ім. О. Є. Кутафіна, Москов-
ським міським університетом управлін-
ня Уряду Москви, Уральською держав-
ною юридичною академією, Санкт-
Петербурзьким державним університе-
том), Республіки Білорусь (Білоруським 
державним університетом), Республіки 
Казахстан (Інститутом законодавства 
Республіки Казахстан), Республіки Лит-
ви (Вільнюським університетом), Угор-
щини (Центральноєвропейським універ-
ситетом), Польщі (Вроцлавським універ-
ситетом, Ягеллонським університетом), 
Німеччини (Мюнхенським інститутом 
права країн Східної Європи, Регенс-
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бурзьким університетом, Німецьким 
фондом міжнародного правового співро-
бітництва), Італії (Болонським універси-
тетом), Королівства Нідерландів (Між-
народним кримінальним судом), Спо-
лучених Штатів Америки (Юридичною 
школою Джона Маршала, Фундацією 
конституційного права).

На найближчу перспективу серед прі-
оритетних напрямів діяльності Доне-
цького регіонального центру НАПрН 
України визначено проведення поглибле-
них досліджень соціально-економічних 
умов розвитку монофункціональних 
міст України. У зв’язку з цим до кола 
основних завдань Донецького регіональ-
ного центру НАПрН України слід відне-
сти розробку економіко-правових захо-
дів щодо вирішення проблем сталого 
розвитку монофункціональних міст 
України. Необхідно інтенсифікувати на-
укові дослідження у Східному регіоні 
з метою розробки конкретних пропози-
цій щодо вдосконалення чинного зако-
нодавства України і створення сприятли-
вих умов для відновлення діяльності 
містоутворюючих підприємств. Досяг-
ненню цієї мети може сприяти віднов-
лення спеціального правового режиму 
інвестицій на територіях пріоритетного 
розвитку та функціонування вільних еко-
номічних зон, створення та діяльність 
індустріальних і наукових парків.

До перспективних напрямів діяль-
ності Донецького регіонального центру 

НАПрН України слід також віднести 
розробку проблематики правового за-
безпечення ефективного управління 
об’єктами публічної власності. На цей 
час без належної уваги залишаються 
питання збереження й ефективного ви-
користання об’єктів публічної власнос-
ті (власності народу України, держав-
ної, комунальної), особливо природних 
ресурсів, які складають змістовну час-
тину надбання Українського народу.

Додатковий науковий інтерес ста-
новлять питання забезпечення еконо-
мічної безпеки суб’єктів господарюван-
ня, визначення ефективного правового 
регулювання у сфері екологічної без-
пеки, вдосконалення правового регулю-
вання діяльності різних видів транспор-
ту, забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування тощо.

Крім того, планується проведення 
кустових «круглих столів» у Маріуполі, 
Запоріжжі, Дніпропетровську з проб-
лем актуалізації правових досліджень 
та юридичної освіти, а також наукової 
конференції у м. Донецьку на тему 
«Юридична наука і освіта в умовах гло-
балізації: стан та перспективи».

Безперечно, реалізація цих та інших 
наукових планів потребує посилення 
кадрового й фінансового забезпечення 
наукової діяльності. Вважаємо, що вка-
зані питання знайдуть своє вирішення 
у найближчому майбутньому.

Матеріал підготував:
В. Мамутов, Голова Донецького регіо-

нального наукового центру НАПрН Украї-
ни, доктор юридичних наук, професор, ака-
демік НАН України та НАПрН України
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З метою сприяння дальшому комп-
лексному розвитку правової науки, під-
вищення ефективності наукових дослі-
джень у галузі права, а також координа-
ції діяльності наукових установ і вищих 
навчальних закладів юридичного про-
філю у розробленні наукових проблем, 
які мають важливе значення для розви-
тку Південного регіону України, указом 
Президента України № 635/2010 від 
27.05.2010 р. на базі Національного уні-
верситету «Одеська юридична акаде-
мія» було створено Південний регіо-
нальний центр Національної академії 
правових наук України (далі – Центр).

Центр входить до системи Націо-
нальної академії правових наук Украї-
ни. Він покликаний здійснювати коор-
динацію наукових досліджень у галузі 
держави та права в Південному регіоні 
України (Одеська обл., Миколаївська 
обл., Херсонська обл., Кіровоградська 
обл., Автономна Республіка Крим та
м. Севастополь), забезпечувати діяль-
ність структурних підрозділів апарату 
Президії Академії, які територіально 
знаходяться в регіоні.

Тобто координація наукової роботи 
з метою досягнення вченими Південно-
го регіону України визначних наукових 
результатів, формування і зміцнення на-
укових шкіл, створення стабільних ви-

сокоефективних наукових колективів; 
забезпечення розвитку пріоритетних 
фундаментальних і прикладних дослі-
джень у галузі права, організація спів-
праці з галузевими й іншими наукови-
ми, державними, недержавними і ви-
робничими та іншими організаціями 
з метою спільного вирішення важливих 
наукових і практичних проблем; право-
вий супровід і спільне виробництво на-
уково-технологічної продукції у спів-
праці з іншими організаціями, участь 
у виконанні міжнародних наукових про-
грам; практична допомога у правозас-
тосуванні місцевим органам виконавчої 
влади, правоохоронним органам, судам 
та органам місцевого самоврядування 
є основними завданнями Центру.

На сьогодні у складі Центру працю-
ють чотири дійсних члени: С. В. Ківалов, 
А. С. Васильєв, О. Ф. Скакун, Н. А. Гу-
торова та тринадцять членів-кореспон-
дентів Національної академії правових 
наук України: В. О. Туляков, Є. Л. Стрель-
цов, Ю. М. Оборотов, Г. І. Чанишева, 
О. П. Подцерковний, С. О. Погрібний, 
В. В. Тищенко, В. В. Конопльов, Є. О. Ха-
ритонов, В. Д. Берназ, В. М. Дрьомін, 
О. І. Харитонова, А. Ф. Крижанівський. 
До складу також входять співробітники 
Л. І. Аркуша та І. М. Горбачова, які здій-
снюють координацію тематики науко-

Юридична наука півдня України: виклики ХХІ ст.
(про діяльність Південного регіонального центру 
Національної академії правових наук України)
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вих досліджень, які проводять вузи та 
наукові установи регіону.

Вченими Центру здійснюються науко-
ві дослідження на замовлення регіонів, 
як-от: за запитами Верховної Ради Укра-
їни, Одеської міської ради, судів загальної 
юрисдикції всіх рівнів, Конституційного 
Суду України, Верховного Суду України, 
Кабінету Міністрів України та ін.

Члени та члени-кореспонденти Цен-
тру беруть участь у розробці проектів 
законів, здійснюють правову експертизу 
законопроектів та інших актів. Як, на-
приклад, експертні висновки на проекти 
нормативних актів: проекти законів 
України «Про гарантії держави щодо ви-
конання рішень суду», «Про вищу осві-
ту», «Про внесення змін до Закону Укра-
їни “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок без-
робіття”», щодо проекту Закону України 
«Деякі питання списання та реструкту-
ризації заборгованості за спожитий 
природний газ та електричну енергію», 
щодо законопроекту про внесення змін 
до законів України «Про Рахункову па-
лату», «Про судоустрій і статус суддів», 
«Про державну контрольно-ревізійну 
службу в Україні» та ін. Тільки за 2012 р. 
на замовлення органів державної влади 
вченими Центру було підготовлено 
79 наукових висновків.

Згідно з Положенням, Центр органі-
зовує, проводить і бере участь у науко-
вих конференціях, симпозіумах.

Від початку створення Центр бере 
активну участь у організації та підтрим-
ці міжнародних конференцій і форумів, 
які проводяться у Південному регіоні 
України та за кордоном.

Серед найбільш значущих заходів, 
які було проведено за участю представ-

ників Центру або його організаційною 
підтримкою, слід відзначити: Міжна-
родну науково-практичну конференцію 
«Теоретичні та практичні проблеми за-
безпечення сталого розвитку держав-
ності та права», українсько-турецький 
симпозіум з проблем кримінального 
права «Правовая политика стран ЕС: 
сравнительные аспекты» у м. Стамбулі, 
Міжнародну науково-практичну конфе-
ренцію «Правовая и криминологичес-
кая культура в механизме противодей-
ствия преступности», Треті міжнародні 
читання з міжнародного права «Між-
народні читання з міжнародного права 
пам’яті професора П. Є. Казанського», 
IV Міжнародну науково-практичну кон-
ференцію «Актуальні проблеми кримі-
нального права, процесу та криміналіс-
тики», присвячену 95-річчю з дня на-
родження професора М. В. Салтевсько-
го, та ін. Крім того, слід відзначити, 
круглий стіл на тему «Роль Конститу-
ційного Суду України в процесі форму-
вання сучасного українського конститу-
ціоналізму», українсько-французький 
науково-практичний семінар «Сучасна 
адміністративна юстиція: проблеми 
й перспективи», міжнародну наукову 
конференцію «Криміналістичні засади 
протидії легалізації “відмивання” до-
ходів, одержаних злочинним шляхом», 
міжнародну науково-практичну конфе-
ренцію «Роль інтелектуальної власнос-
ті в інноваційному розвитку економіки» 
та ін. Серед наукових форумів, які було 
проведено під егідою Центру, особливо 
слід відмітити Міжнародну конферен-
цію за участю суддів ЄСПЛ «Правове 
забезпечення ефективного виконання 
рішень і застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини», резуль-
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татом якої стало вирішення питання 
щодо структурних недоліків праці 
ЄСПЛ на сесії ПАРЄ у січні 2013 р.

Під егідою Центру відбулося громад-
ське обговорення 5-томного видання 
«Правова система України: історія, стан 
та перспективи» (автори: Ю. П. Битяк, 
Л. К. Воронова, А. П. Гетьман та ін.), 
поданого на здобуття Державної премії 
України в галузі науки і техніки Захист 
прав особи в конституційному, цивіль-
но-правовому і міжнародно-правовому 
аспекті.

Було проведено установчі збори фа-
хівців з кримінального права, які пра-
цюють або мешкають в Одеській об-
ласті, з метою створення місцевого 
осередку «Асоціації кримінального 
права України».

За час роботи Центру проведено по-
над 10 засідань Південного регіональ-
ного центру Національної академії пра-
вових наук України, на яких відбулося 
обговорення наукових доповідей з ме-
тою здійснення експертно-консульта-
тивної оцінки, встановлення відповід-
ності тематики наукових досліджень 
певним спеціальностям, науковому рів-
ню та проблематиці, властивим для док-
торських дисертацій, а саме:

О. В. Козаченка на тему: «Кримі-
нально-правові заходи в українському 
законодавстві: генезис, функції, право-
застосування»;

Л. Р. Білої-Тіунової на тему: «Служ-
бова кар’єра в Україні: адміністративно-
правове дослідження»;

В. М. Коваля на тему: «Концептуаль-
ні засади юридичної інтерпретації 
у господарському судочинстві»;

Л. І. Аркуши на тему «Основи ви-
явлення та розслідування доходів, одер-

жаних у результаті організованої зло-
чинної діяльності»;

О. О. Пунди на тему «Поняття та 
проблеми здійснення особистих немай-
нових прав, що забезпечують природне 
існування людини за цивільним законо-
давством України»;

О. С. Кізлової на тему «Застава за 
цивільним законодавством України»;

С. Д. Домусчі на тему «Захист права 
власності від порушень»;

М. М. Ясинока на тему «Особливос-
ті окремого провадження у цивільному 
процесуальному праві України»;

В. М. Андріїва на тему «Система 
трудових прав працівників»;

Н. А. Орловської на тему «Санкції 
кримінально-правових норм: засади та 
принципи формування»;

М. Д. Василенко на тему: «Концеп-
туальні засади господарсько-правового 
режиму технопарків і технополісів»;

Н. Ю. Голубєвої на тему: «Зобов’я-
зальні відносини за цивільним правом 
України: методологічні  проблеми 
об’єкту та змісту».

До речі, не всі наукові доповіді отри-
мали схвальну оцінку: деякі було реко-
мендовано направити на доопрацюван-
ня з метою підвищення якості доктор-
ських досліджень. Така наполеглива 
експертна праця сприяє підвищенню 
якості наукових досліджень у регіоні, 
надає реальну допомогу молодим вче-
ним у розвитку свого наукового потен-
ціалу, забезпечує приріст якості науко-
вих шкіл та напрямків розвитку прав-
ничої науки на Півдні України.

Вченими Центру здійснюються тісні 
наукові зв’язки з юридичними вищими 
навчальними закладами України, у тому 
числі з усіма ВНЗ Міністерства освіти 
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і науки України, низкою ВНЗ Міністер-
ства внутрішніх справ України, Акаде-
мією СБУ України, а також Інститутом 
держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, особливо в галузі підго-
товки та написання коментованих 
кодексів, підручників та колективних 
монографій, проведення наукових кон-
ференцій, симпозіумів, семінарів, «кру-
глих столів». Поряд з цим при виконан-
ні відповідних наукових досліджень, 
підготовці підручників і навчально-ме-
тодичних посібників широко викорис-
товуються розробки НАПрН України, 
що надає можливості застосування на-
укових розробок Центру у навчальному 

процесі, формування концептуальних 
основ сталого розвитку правової форми 
в Українській державі.

У перспективі вважаємо за необхід-
не поширити координаційну діяльність 
Центру на процес планування та об-
рання тематики докторських дослі-
джень юристів Півдня України, подаль-
ше поширення компаративістських 
робіт з метою активізації актуальної для 
Півдня країни розробки проблем право-
вого забезпечення діяльності морегос-
подарського комплексу, конвергенції 
приватного та публічного права у на-
прямі формування правової доктрини, 
захисту прав людини.

Матеріал підготував:
С. Ківалов, Голова Південного регіональ-

ного центру НАПрН України, доктор юри-
дичних наук, професор, академік НАПрН 
України
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Західний регіональний науковий 
центр Національної академії правових 
наук України (далі – Центр) було створе-
но на підставі Постанови Президії На-
ціональної академії правових наук Укра-
їни від 30 червня 2009 р. № 66/2. Його 
діяльність поширюється на правничі, 
наукові та освітянські заклади і установи 
Волинської, Закарпатської, Івано-Фран-
ківської, Львівської, Рівненської, Терно-
пільської, Хмельницької та Чернівецької 
областей. Нині він користується окре-
мим приміщенням, наданим адміністра-
цією Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка.

З моменту створення і донині Центр 
очолює академік НАПрН України В. Т. Нор. 
Членами Центру є такі члени академії, 
як: академік НАПрН України П. М. Ра-
бінович; члени-кореспонденти НАПрН 
України В. К. Грищук, В. В. Лемак, 
В. О. Навроцький та наукові співробіт-
ники, кандидати юридичних наук 
Н. Р. Бобечко і В. В. Луцик. При Центрі 
створено Науково-координаційну раду, 
до складу якої входить, крім його чле-
нів, низка провідних науковців-юристів 
Західного регіону України.

Основними напрямами діяльності 
Центру є, зокрема:

1) проведення на замовлення місце-
вих органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, правоохо-
ронних та судових органів, громадських 
організацій, інших юридичних осіб чи 
фізичних осіб наукових досліджень, 
підготовка експертних висновків, юри-
дичних довідок.

У межах цього напряму членами 
Центру протягом нетривалого часу його 
діяльності було підготовлено експертні 
висновки на замовлення:

 − Конституційного Суду України – 8 
(найбільш вагомими серед яких були 
висновки щодо: відповідності Консти-
туції окремих положень Закону України 
№ 2453-VI «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 07.07.2010 р. (академік В.Т. Нор); 
офіційного тлумачення п. 7 ч. 3 ст. 129 
Конституції України (гласність судового 
процесу та його повне фіксування тех-
нічними засобами) (академік В. Т. Нор); 
відповідності Конституції України 
окремих положень Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 
07.07.2010 р. (академік В. Т. Нор); офі-
ційного тлумачення положень ст. 44, 
п. 8 ч. 2 ст. 48; ч. 1 ст. 348 та ст. 384 КПК 
України (1960 р.) (академік В. Т. Нор 
разом із науковим співробітником 
Н. Р. Бобечком); офіційного тлумачення 
конституційного права на правову до-
помогу (ст. 59 Конституції України) 
(академік П. М. Рабінович); визначення 

Західний регіональний науковий центр 
Національної академії правових наук України: 

становлення та розвиток
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судової юрисдикції розгляду справ про 
оскарження рішень, дій чи бездіяльнос-
ті органів дізнання, слідства та проку-
ратури, пов’язані з розглядом заяв чи 
повідомлень  про  злочини  (член-
кореспондент В. О. Навроцький);

 − Верховного Суду України – 15 ви-
сновків з питань неоднакового застосу-
вання норм кримінального права та 
кримінально-процесуального права 
(академік В. Т. Нор, член-кореспондент 
В. К. Грищук, член-кореспондент 
В. О. Навроцький);

 − Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ – 4 висновки щодо тлу-
мачення норм кримінального та кримі-
нально-процесуального права у конкрет-
них кримінальних справах (академік 
В. Т. Нор, член-кореспондент В. К. Гри-
щук, член-кореспондент В. О. Навроць-
кий та ін.);

 − Генеральної прокуратури Украї-
ни – 21 висновок на проекти методич-
них рекомендацій щодо методики роз-
слідування окремих груп злочинів та 
прокурорських перевірок за дотриман-
ням законності, а також експертний ви-
сновок щодо проекту Закону України 
«Про прокуратуру України та статус 
прокурорів» (академік В. Т. Нор, н. с. 
В. В. Луцик).

За зверненням Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України та Національ-
ної школи суддів України члени Центру 
беруть активну участь у підготовці кан-
дидатів у судді (читають лекції, прово-
дять практичні заняття) на базі Львів-
ського національного університету іме-
ні Івана Франка;

2) сприяння місцевим органам дер-
жавної влади та органам місцевого са-

моврядування у здійсненні ефективної 
правової політики у зазначеному регіо-
ні України. У межах цього напряму чле-
нами Центру систематично надаються 
консультації та роз’яснення з питань 
правозастосування місцевим органам 
державної влади та органам місцевого 
самоврядування, суддям усіх ланок су-
дової системи, працівникам прокурату-
ри, органів внутрішніх справ та іншим 
практикуючим юристам;

3) проведення фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень. Чле-
нами Центру здійснюються наукові до-
слідження в межах тем, зареєстрованих 
УкрІНТЕІ. Зокрема, академік П. М. Ра-
бінович проводить дослідження у ме-
жах теми «Права людини: міжнародні 
стандарти та державно-юридичні засо-
би їх забезпечення в Україні». Академік 
В. Т. Нор, наукові співробітники Н. Р. Бо-
бечко і В. В. Луцик розробляють тему 
«Кримінально-процесуальні гарантії та 
проблеми їх вдосконалення в умовах 
реформування кримінального процесу 
України». Член-кореспондент В. В. Ле-
мак досліджує тему «Правова реформа 
в державах Центральної Європи і Укра-
їни: теоретичні і практичні аспекти». 
Члени-кореспонденти В. К. Грищук та 
В. О. Навроцький працюють над темою 
«Проблеми реформування правової сис-
теми України».

Результати проведених досліджень 
члени Центру впроваджують у навчаль-
ний процес, зокрема, у курси філософії 
права (академік П. М. Рабінович), кри-
мінального права України (члени-корес-
понденти В. К. Грищук, В. О. Навроць-
кий), кримінально-процесуального пра-
ва України (академік В. Т. Нор, наукові 
співробітники Н. Р. Бобечко, В. В. Лу-
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цик), юридичної психології (н. с. Н. Р. Бо-
бечко), прокурорського нагляду в Укра-
їні (н. с. В. В. Луцик).

Результати проведених досліджень 
оприлюднюються членами Центру, які 
проводять активну наукову роботу, зо-
крема, з моменту створення Центру 
його членами опубліковано:

– 5 монографій – Конституційно-
правовий статус людини: можливості 
удосконалення в Україні: колективна 
монографія. – Львів: Вид-во ЛОБФ 
«Медицина і право», 2012. – 180 с. (ака-
дем ік  П .  М .  Раб інович ,  член -
кореспондент В. О. Навроцький); Пра-
вовая система Украины: история, со-
стояние и перспективы. В 5 т. – Харь-
ков: Право, 2011. – 896 с. (академіки 
В. Т. Нор, П. М. Рабінович, член-
кореспондент В. В. Лемак); Філософ-
сько-правове розуміння відповідальнос-
ті людини: монографія. – Хмельниць-
кий: Хмельниц. ун-т упр. та права, 
2012. – 736 с. (член-кореспондент 
В. К. Грищук); Умисні вбивства за кри-
мінальним правом України та Республі-
ки Польща: юридичний аналіз складів 
злочинів: монографія. – Хмельницький: 
Хмельниц. ун-т упр. та права, 2012. – 
368 с. (член-кореспондент В. К. Гри-
щук); Інститут повернення криміналь-
ної справи прокурору: монографія. – 
Тернопіль: Підручники та посібники, 
2011. – 184 с. (науковий співробітник 
В. В. Луцик);

– 4 коментарі – Конституція України: 
Науково-практичний коментар / ред-
кол . :  В .  Я .  Тацій ,  В .  М .  Литвин , 
О .  В .  Петришин  та  ін . ;  передм . 
В. Ф. Януковича. – 2-ге вид., переробл. 
і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с. (ака-
деміки П. М. Рабінович і В. Т. Нор); 

Кримінальний процесуальний кодекс 
України. Науково-практичний коментар 
/ за ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, 
М. Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 
1224 с. (академік В. Т. Нор); Криміналь-
ний процесуальний кодекс України. На-
уково-практичний коментар: у 2 т. – 
Т. 1 / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшон-
ки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 
768 с. (академік В. Т. Нор); Науково-
практичний коментар Кримінального 
кодексу України. – 9-те вид., переробл. 
та допов. / В. К. Грищук, А. М. Бойко, 
Л. П. Брич та ін. – К.: Юрид. думка, 
2012. – 1316 с. (член-кореспондент 
В. К. Грищук);

– 7 підручників – Прокурорський на-
гляд в Україні: підручник. – К.: Ін Юре, 
2011. – 592 с. (академік В. Т. Нор, науко-
вий співробітник В. В. Луцик); Соціаль-
на відповідальність: навч. посіб. – 
Львів: Львівський державний універси-
тет внутрішніх справ, 2012. – 152 с. 
(член-кореспондент В. К. Грищук); Те-
оретико-прикладні засади професіона-
лізації особового складу вищих на-
вчальних закладів МВС України: навч. 
посіб. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 352 с. 
(член-кореспондент В. К. Грищук); 
Юридична відповідальність: навч. по-
сіб. – Львів: Львівський державний уні-
верситет внутрішніх справ, 2012. – 156 с. 
(член-кореспондент В. К. Грищук);

– понад 40 статей;
4) організація та проведення науко-

вих конференцій, «круглих столів», се-
мінарів та інших наукових заходів. 
Упродовж своєї діяльності значна увага 
Центру була приділена організації та 
координації проведення міжнародних 
конференцій. До найбільш значних на-
укових та науково-практичних конфе-
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ренцій, організатором та співорганіза-
тором проведення яких був Центр, на-
лежать:

– Міжнародна науково-практична 
конференція «Конституційні аспекти 
судової реформи в Україні», проведена 
24–25 березня 2011 р. у м. Львові (спі-
ворганізатори – Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка 
у співпраці з проектом Агентства США 
з міжнародного розвитку «Україна: вер-
ховенство права»);

– Міжнародна конференція молодих 
вчених, аспірантів та студентів «Акту-
альні проблеми прав людини, держави 
та правової системи», проведена 20–
21 квітня 2012 р. у м. Львові (співорга-
нізатор – Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка);

– Перша міжнародна науково-прак-
тична конференція «Малиновські чи-
тання», проведена 16–17 листопада 
2012 р. (співорганізатор – Національний 
університет «Острозька академія»);

– VI, VII, VIII міжнародні «круглі 
столи» «Антропологія права: філософ-
ський та юридичний виміри», проведе-
ні у грудні 2010, 2011, 2012 рр. спільно 
з Львівським національним університе-
том імені Івана Франка;

– Міжнародний форум з практики 
Європейського суду з прав людини, про-
ведений 30 листопада – 2 грудня 2012 р. 
у м. Львові (співорганізатори – ОБСЄ, 
Львівський національний університет 
імені Івана Франка, Асоціація правників 
України, Ліга студентів АПУ, Коорди-
наційна рада молодих юристів України 
при Міністерстві юстиції України);

– Міжнародна конференція молодих 
вчених, аспірантів та студентів «Акту-
альні проблеми прав людини, держави 

та правової системи», проведена 26–
27 квітня 2013 р. у м. Львові (співорга-
нізатор – Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка);

– Регіональна конференція, проведе-
на 5–6 грудня 2012 р. у м. Львові, «Кри-
мінально-процесуальний кодекс: прак-
тична реалізація та міжнародний досвід» 
(співорганізатори – Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка, 
Департамент юстиції США (OPDAT));

– Регіональний «круглий стіл», про-
ведений 9 грудня 2011 р., на тему «Про-
блеми забезпечення прав і свобод лю-
дини і громадянина в Україні». Допо-
відачами були: академік В. Т. Hop, чле-
ни-кореспонденти :  В .  В .  Лемак , 
В. О. Навроцький;

5) здійснення просвітницької діяль-
ності на території Західного регіону 
України.

У рамках Всеукраїнського тижня 
права 9 грудня 2011 р. у всіх вищих 
юридичних навчальних закладах Льво-
ва, Івано-Франківська, Ужгорода, Тер-
нополя, Луцька, Хмельницька, Чернів-
ців була проведена лекція «Права люди-
ни і громадянина». Лекція була прове-
дена членами науково-координаційної 
ради Центру в університетах Західного 
регіону України.

Був проведений 7 грудня 2011 р. 
«круглий стіл» на тему: «Права людини: 
антропологічні засади» з доповіддю 
академіка П. М. Рабіновича та сесія 
міжнародної програми «Філософія прав 
людини» (10 грудня 2011 р.) із допові-
дями академіка П. М. Рабіновича та 
члена-кореспондента В. В. Лемака.

Також 6 грудня 2011 р. у Львівсько-
му національному університеті ім. Івана 
Франка був проведений методологічний 
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семінар викладачів юридичного факуль-
тету на тему: «Людяність як об’єкт пра-
вового захисту». Доповідач і модера-
тор – академік П. М. Рабінович. На за-
прошення Центру в роботі семінару 
взяв участь професор Університетсько-
го  коледжу  м .  Лондона  (London 
University) – Філіп Сендс.

У перспективі планується видання 
Центром науково-інформаційного збір-
ника (вісника), в якому друкуватимуть-
ся результати наукових досліджень, 
а також подаватимуться матеріали про 
інші напрями діяльності членів Центру 
та інших науковців регіону.

Проблеми у діяльності Центру 
і можливості їх вирішення

Незважаючи на досить плідну діяль-
ність Центру, його роботу можна вдоско-
налити. Як видається, цьому посприяли б:

− забезпечення Центру власною орг-
технікою та доступом до мережі Інтернет;

− створення бібліотеки Центру, для 
чого, зокрема, потрібно профінансувати 
підписку і придбання наукової літера-
тури;

− фінансування наукових відря-
джень членів Центру;

− запровадження посади лаборанта 
(референта) Центру.

Матеріал підготував:
В. Нор, Голова Західного регіонального 

наукового центру НАПрН України, доктор 
юридичних наук, професор, академік 
НАПрН України
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Актуальною проблемою сьогодення 
для юридичної науки є структуралізація 
юридичного знання та зменшення роз-
риву між теорією і практичним втілен-
ням отриманих знань. Саме такий ха-
рактер має монографічне дослідження 
С. В. Прилуцького «Вступ до теорії 
судової влади (Суспільство. Правосуд-
дя. Держава)», яке забезпечило комп-
лексний підхід до вирішення вказаної 
проблематики. Вже в назві монографії 
прослідковується методична і методо-
логічна виваженість у підходах до ви-
кладення досліджуваної теми, що ви-
являється не в абсолютизації отриманих 
знань як істини в останній інстанції, а у 
визначенні загальних рис, основопо-
ложних засад, вихідних ознак теорії 
судової влади, тобто лише вступу до неї.

Заслуговує на увагу спроба автора 
монографії досліджувати судову владу 
в контексті особливого призначення су-
дової влади в бутті людини, суспільства 
і держави, де судова влада виступає 
своє рідним соціальним, юридичним 
містком взаємовідносин суспільства 
і держави, зокрема, це відображено 
у назві наукової роботи формулюван-
ням: «Суспільство. Правосуддя. Держа-
ва». Ураховуючи те, що в порівнянні 
з ідеєю людства держава виступає як 
щось «механічне», С. В. Прилуцькому 
вдалося визначити роль, місце і значен-
ня судової влади у поєднанні ідеї люд-

ства з таким складним соціальним утво-
ренням, як держава.

Автор наукової праці вдало підійшов 
до формування змісту монографії, який 
є належним чином структурований, 
а питання в ньому – логічно поєднані. 
Структура самої монографічної праці 
також є доволі вивіреною і логічною. 
Основні поставлені питання у моно-
графії досліджені повною мірою. Зміст 
наукового дослідження відповідає об-
раній темі та розкриває визначений ав-
тором об’єкт і предмет дослідження.

Аналізуючи зміст монографії, мож-
ливо дійти висновку, що авторові вда-
лося досягти поставленої мети, яка 
окреслювалась у вступі, тобто проана-
лізувати загальні риси, основополож-
ні  засади  з  подальшою  науковою 
розробкою та обґрунтуванням теорії 
с уд о в о ї  в л а д и  к р і з ь  п р и зм у 
взаємозв’язків суспільства, правосуд-
дя, держави, особи.

Новизна отриманих наукових резуль-
татів, що пов’язано зі спробою автора 
монографії дослідити, обґрунтувати та 
всебічно окреслити загальні науково 
виважені положення судової влади, а та-
кож таке явище, як «судове право», – 
окрему галузь права. До слова, варте 
особливої уваги дослідження та обґрун-
тування теоретичних засад становлення 
судової влади як політико-правової, со-
ціальної категорії в контексті побудови 

• РЕЦЕНЗІЇ •

Нові аспекти дослідження теорії судової влади
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правової держави і становлення грома-
дянського суспільства.

У ході написання наукової роботи ав-
торові вдалося використати як перекон-
ливу аргументацію своєї позиції чималу 
базу наукових досліджень щодо сутнос-
ті та природи судової влади, судового 
права, історії судової влади, інститутів 
адвокатури, прокуратури та мирових 
суддів. Авторові монографії вдалося, за-
стосувавши закони логіки, прийти до 
визначення теорії судової влади шляхом 
аналізу понять: судове право, суддівське 
самоврядування та судове адміністру-
вання як самостійні форми організації 
судової влади, мировий суд, адвокатура, 
прокуратура тощо та показати системні 
взаємозв’язки між ними.

Монографія насичена обґрунтовани-
ми доказами існування судового права 
як окремої галузі; необхідності введен-
ня інституту мирового суду в Україні, 
наявністю прямого взаємозв’язку між 
ефективністю діяльності та організації 
судової влади, її правового забезпечен-
ня із становленням правової держави та 
громадянського суспільства; належність 
адвокатури до інститутів громадянсько-
го суспільства.

С. В. Прилуцький, працюючи над 
своїм дисертаційним дослідженням, 
творчо підійшов до означення ключо-
вих положень теорії судової влади як 
самостійного наукового напряму із сис-
темою взаємозалежних явищ і понять, 
що включає в себе знання про суд, су-
дову владу, судочинство. Схвальним 
є дослідження проблем практичної ре-
алізації ознак судової влади, зокрема – 
незалежності суддів як гарантії дії 
принципу верховенства права. Цікави-
ми та актуальними на сучасному етапі 

судової реформи є пропозиції введення 
в національну правову систему інститу-
ту мирових суддів, публічного обвину-
вачення та захисту з відповідними змі-
нами в системі судочинства.

Новою, перспективною та актуаль-
ною для української юридичної науки 
є висловлена автором монографічного 
дослідження ідея становлення судового 
права, що розкриває найважливіші 
принципи взаємовідносин судової вла-
ди з органами публічної влади, обґрун-
товує критерії балансу між судом як 
органом державної влади та інститута-
ми громадянського суспільства.

На нашу думку, досліджуючи теорію 
судової влади в контексті суспільства, 
здійснення функцій судової влади і дер-
жави, автору монографії необхідно було 
звернути більшу увагу на межі, тобто 
мінімальні і максимальні прояви держа-
ви в суспільстві, судової влади в сус-
пільстві, держави щодо свободи особи.

На нашу думку, автору необхідно 
більш критично ставитися до вживання 
терміна «правосуддя». Проблематика тер-
мінології і визначення поняття судової 
влади потребують більш детального озна-
чення. Зокрема, на противагу більшості 
конституцій світу, розділ VIII Конституції 
України називається «Правосуддя», хоча 
це є лише однією із функцій судової вла-
ди. Натомість більшість конституцій кра-
їн світу містять розділи (глави) про судо-
ву владу. Саме таку назву має глава 7 
Конституції Російської Федерації. Хоча 
на виправдання доречності вживання тер-
міна «правосуддя» в українській Консти-
туції стають відомі вітчизняні вчені 
В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко, вка-
зуючи на те, що таким чином Конституція 
України підкреслює важливість таких 
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функцій судової влади, як правосуддя, яке 
незалежно від їх позиції та інших 
суб’єктивних тлумачень, все одно зали-
шається однією із функцій судової влади, 
про що стверджує Богдан Футей, влучно 
критикуючи означення Основним Зако-
ном судової влади правосуддям.

Актуальність визначення меж влади, 
зокрема судової влади, визначається по-
становкою проблематики монографіч-
ного дослідження, а саме, як вбачається 
зі змісту роботи, це співвідношення 
судової влади та правової держави, 
співвідношення судової влади і грома-
дянського суспільства. Визначення меж 
судової влади робить її повноцінним 
суб’єктом у політико-правових, соціаль-
них відносинах із подальшим унемож-
ливленням теоретичних і практичних 
спекуляцій у наукових та інших сферах 
буття щодо природи, місця, значення, 
ролі й сутності судової влади.

С. В. Прилуцький у своїй монографіч-
ній роботі вдало обґрунтував місце, роль 
та значення прокуратури як окремого пу-
блічного інституту судочинства і, на про-
тивагу йому – адвокатури як інституту 
громадянського суспільства в механізмі 
судочинства. З нашої точки зору, дослі-
джуючи порушене питання, необхідно 
чітко сформулювати і теоретично окрес-
лити межі, тобто мінімальні та макси-
мальні прояви адвокатури, прокуратури, 
суду у механізмі їх взаємодії як між со-
бою, так і з суспільством, особою, держа-
вою задля побудови чіткої теоретичної 

моделі судової влади і можливості прак-
тичного втілення її в життя шляхом про-
ведення відповідної судової реформи.

На нашу думку, монографія С. В. При-
луцього «Вступ до теорії судової влади 
(Суспільство. Правосуддя. Держава)» 
виконана на високому творчому та на-
уковому рівні, містить низку оригіналь-
них висновків та надає теоретичне 
і концептуальне підґрунтя для організа-
ції вітчизняної судової влади і побудови 
належної системи правосуддя згідно 
з кращими світовими традиціями в цій 
галузі. Автором обґрунтовані практичні 
рекомендації щодо шляхів та способів 
розвитку теорії судової влади, системи 
та порядку організації судової влади, 
формування судового права та його ін-
ститутів, що охоплює: 1) вчення про суд 
та судову владу; 2) вчення про судо-
устрій; 3) вчення про судочинство.

Ураховуючи викладене, сформульо-
вані С. В. Прилуцьким у монографії ідеї 
теорії судової влади стали ідейною 
основою у становленні належної судо-
вої влади в Україні як інструменту реа-
лізації влади права та гаранта послідов-
ного становлення громадянського сус-
пільства і правової держави, та є теоре-
тичною основою для формування комп-
лексної, самостійної галузі права – су-
дового права, яка забезпечить послідов-
ність втілення принципу верховенства 
права у взаємодію особи, суспільства, 
держави в контексті процесів динаміки 
і статики розвитку права.

С. Бобровник, професор кафедри теорії 
права і держави Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка
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Оголошується конкурс на присуджен-
ня запровадженої спільним рішенням 
Президії Національної академії право-
вих наук України та вченою радою На-
ціонального університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудро-
го» Премії імені Ярослава Мудрого, ме-
тою якої є колективне визнання видатних 
заслуг науковців-правознавців та прак-
тиків-юристів України в розбудові пра-
вової демократичної держави України.

Премія має 4 номінації:
1) за видатні досягнення в науково-до-

слідницькій діяльності з правознавства;
2) за видатні заслуги в галузі підго-

товки юридичних кадрів;
3) за видатні заслуги в законотворчій, 

судовій та правозастосовчій діяльності;
4) за підготовку й видання підручни-

ків для студентів юридичних спеціаль-
ностей вищих закладів освіти.

Висунення кандидатів на прису-
дження Премії провадиться: рішеннями 
комітетів Верховної Ради України, Вер-
ховним Судом України, Конституцій-
ним Судом України, Вищим господар-
ським судом України, Вищим адміні-
стративним судом України, колегіями 
Генеральної прокуратури України, ко-
легіями центральних правозастосовчих 
органів, вченими радами юридичних 
навчальних і наукових закладів.

Премія присуджується таємним го-
лосуванням на засіданні Комітету з при-

судження Премії імені Ярослава Мудро-
го, який створюється із представників 
юридичної громадськості України 
спільним рішенням Президії Націо-
нальної академії правових наук України 
і вченої ради Національного універси-
тету «Юридична академія України іме-
ні Ярослава Мудрого».

Особам, яким присуджується Пре-
мія ,  видається  диплом  Лауреата , 
пам’ятний нагрудний знак – медаль 
і грошова винагорода. Лауреатом Премії 
за кожною номінацією особа може бути 
лише один раз.

У конкурсі на присудження Премії 
імені Ярослава Мудрого можуть брати 
участь: 1) автори монографій, підруч-
ників, навчальних посібників, науково-
практичних коментарів чинного законо-
давства, юридичних енциклопедій, ци-
клів наукових праць (кандидати та док-
тори юридичних наук). Підручники та 
навчальні посібники висуваються на 
здобуття Премії за умови їх апробації 
у навчальному процесі не менше 2-х 
років; 2) особи, які мають видатні до-
сягнення в підготовці докторів і канди-
датів юридичних наук або видатні до-
сягнення у службовій чи громадській 
діяльності, в галузі підготовки юридич-
них кадрів, у законотворчій та право-
застосовчій діяльності.

У конкурсі з першої та четвертої но-
мінації може брати участь як одна осо-

Конкурс на присудження
Премії імені Ярослава Мудрого

• НАУКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ •
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ба, так і група осіб (не більше восьми). 
За результатами конкурсу присуджуєть-
ся по 3 (три) премії з кожної номінації.

Подання на конкурс повинно мати 
конкретний характер і бути підтвердже-
но необхідними документами. До нього 
обов’язково додаються наукові праці, що 
подаються на конкурс, а також такі до-
кументи: а) рішення колективного орга-
ну про висунення кандидатур (кандида-
тів) на присудження Премії; б) перелік 
наукових праць авторів (осіб); в) роз-

горнута довідка, яка містить інформацію 
про особу та її видатні заслуги з тієї чи 
іншої номінації. Документи мають бути 
оформлені відповідно до вимог діловод-
ства і підписані керівником установи.

Термін подання документів на при-
судження Премії імені Ярослава Мудро-
го – до 30.09.2013 р. на адресу: 61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

Тел. для довідок: 704-93-20, факс: 
704-11-35.
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Виповнилося 75 років від дня наро-
дження Павла Івановича Жигалкіна, 
члена-кореспондента НАПрН України, 
професора, провідного фахівця в галузі 
трудового права, який народився 21 лю-
того 1938 р. у с. Селечня Суземського 
р-ну Брянської обл. (Російська Федера-
ція). У 1967 р. закінчив Харківський 
юридичний інститут (нині – Національ-
ний університет «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого»). 
З 1967 р. до вересня 2012 р. працював 
у цьому навчальному закладі. У 1985–
1986 рр. обій мав посаду декана проку-
рорсько-слідчого факультету, з 1986 по 
2000 р. – завідувач кафедри трудового 
права, з 2001 по 2012 р. працював про-
фесором цієї кафедри.

У 1974 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему «Правове ре-
гулювання строків у трудових відноси-
нах» (спеціальність 12.00.05). Науко-
вий ступінь кандидата юридичних наук 
присуджено у 1974 р. Вчене звання 
професора присвоєно у 1991 р. Обра-
ний членом-кореспондентом Академії 
правових наук України (нині – Націо-
нальна академія правових наук Украї-
ни) у 1993 р. Підготував понад 10 кан-
дидатів наук.

Опублікував більш як 120 наукових 
праць, серед яких: «Трудовое право 
в обеспечении стабильности кадров» 
(1977), «Советское трудовое право» 
(у співавт., 1981), «Научно-практические 
рекомендации и нормативные акты по 
трудовому законодательству» (у співавт., 
1990), «Справочник предпринимателя 
Украины» (у співавт., 1993), «Основы 
государства и права» (у співавт., 1997), 
Научно-практический комментарий к За-
кону «Об отпусках» (у співавт., 1997), 
«Основи держави і права» (у співавт., 
1999), «Актуальні питання кодифікації 
законодавства про працю» (2001), «Пра-
во на працю – найважливіше право гро-
мадян» (2001), «Судова практика та її 
значення для регулювання відносин 
у сфері праці» (у співавт., 2008), «Разви-
тие трудового права и права социально-
го обеспечения» (у співавт., 2011) та ін.

Брав участь у розробленні проекту 
Кодексу законів про працю України та 
інших нормативних актів.

Заслужений працівник народної 
освіти України (1995). Нагороджений 
орденом Дружби народів (1981), По-
чесною грамотою Верховної Ради Укра-
їни (2005), Почесним знаком (орденом) 
ІІІ ступеня Університету (2011).

Президія Національної академії пра-
вових наук України і редакційна колегія 
«Вісника Національної академії право-
вих наук України» щиро вітають Павла 
Івановича Жигалкіна з ювілеєм і ба-
жають йому міцного здоров’я, добро-
буту, невичерпної енергії та довголіття.

• НАШІ ЮВІЛЯРИ •
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Виповнилося 60 років від дня наро-
дження доктора юридичних наук, гене-
рала-полковника міліції, члена-корес-
пондента НАПрН України, заслуженого 
юриста України Сергія Миколайовича 
Гусарова, який народився 24 березня 
1953 р. у м. Іскітим Новосибірської обл.

У 1980 р. закінчив Харківський авто-
дорожній інститут, у 1985 р. – Харків-
ський юридичний інститут (нині – На-
ціональний університет «Юридична 
академія України імені Ярослава Му-
дрого»). З 1976 по 2003 р. служив в ор-
ганах внутрішніх справ на посадах: 
старшого інспектора дорожнього на-
гляду, начальника відділення ДАІ, за-
ступника начальника відділу внутріш-
ніх справ Барвінківського райвиконко-
му УВС Харківського облвиконкому, 
з 1993 по 1997 р. – начальник Управлін-
ня ДАІ УВС Харківської області, з 1997 
по 1999 р. – заступник начальника 
Управління МВС України в Харківській 
області, у 1999–2000 рр. – начальник 
Управління МВС України на Південній 
залізниці, з 2000 по 2001 р. – перший 
заступник начальника Управління ДАІ 
МВС України, з 2001 по 2003 р. – на-
чальник управління МВС України 
в Харківській області, з 2003 по 2005 р. – 
перший заступник Міністра внутріш-
ніх справ України – начальник Головно-
го штабу. У 1994, 1998 та 2002 рр. оби-
рався депутатом Харківської обласної 
ради. З 2006 по 2007 р. – народний де-
путат України V скликання. У 2008–

2010 рр. – ректор Академії управлін-
ня Міністерства внутрішніх справ. 
У 2010 р. обраний народним депутатом 
України VI скликання, одночасно – го-
лова Наглядової ради Академії управ-
ління МВС, з 2012 р. – ректор Харків-
ського національного університету вну-
трішніх справ.

У 2002 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему «Адміністра-
тивно-правові засади управлінської ді-
яльності Державної автомобільної ін-
спекції України щодо забезпечення без-
пеки дорожнього руху» (спеціальність 
12.00.07). У 2009 р. – дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук на тему «Адміністра-
тивно-юрисдикційна діяльність органів 
внутрішніх справ» (спеціальність 
12.00.07). Вчене звання старшого науко-
вого співробітника присвоєно у 2009 р. 
Обраний членом-кореспондентом На-
ціональної академії правових наук 
України у 2010 р.

Напрями наукової діяльності – адмі-
ністративно-правове забезпечення пра-
воохоронної діяльності, адміністратив-
но-юрисдикційна діяльність органів 
внутрішніх справ, взаємодія підрозділів 
органів внутрішніх справ та інших пра-
воохоронних органів, правове забезпе-
чення правоохоронної діяльності. Опу-
блікував понад 80 праць, серед яких: 
«Захист прав і свобод людини і грома-
дянина в діяльності ОВС» (2008), під-
ручник «Адміністративна діяльність 
ОВС» (у співавт., 2009), монографія 
«Адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність органів внутрішніх справ» (2009), 
навчальний посібник «Теорія та прак-
тика правоохоронної діяльності органів 
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внутрішніх справ України» (у співавт., 
2012), підручник «Оперативно-розшу-
кова діяльність: Загальна частина» 
(у співавт., 2012).

Брав участь у складі багатьох робо-
чих груп, створених, зокрема, за ініціа-
тивою РНБО України та Верховної Ради 
України, а також МВС України. Він 
є автором (співавтором) 22 проектів за-
конів України, серед яких: «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо попередження несанкці-
онованого прослуховування телефон-
них розмов)», «Про амністію», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо проведення опера-
тивно-розшукової діяльності», «Про 
систему досудового слідства в Україні», 
«Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні порушення (щодо 
підвідомчості справ про адміністратив-
ні правопорушення на транспорті)», 

«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо відповідаль-
ності за порушення правил дорожнього 
руху» та ін. Член редколегій наукових 
журналів «Вісник Академії управління 
МВС», «Наше право».

Заслужений юрист України (2001), 
нагороджений орденом «За заслуги» III, 
ІІ ступенів (2003, 2011), Почесною гра-
мотою Кабінету Міністрів України 
(2003), Грамотою Верховної Ради Укра-
їни (2008), багатьма відомчими нагоро-
дами та відзнаками.

Президія Національної академії пра-
вових наук України та редколегія жур-
налу «Вісник Національної академії 
правових наук України» щиро вітають 
Сергія Миколайовича Гусарова із 
ювілеєм та бажають йому міцного 
здоров’я, бадьорості, життєрадісності, 
подальшої плідної праці, благополуччя 
та творчого натхнення.

Виповнилося 60 років від дня наро-
дження відомого вченого в галузі кри-
мінального права і кримінології – док-
тора юридичних наук, професора, іно-
земного члена Національної академії 
правових наук України Володимира 
Сергійовича Комісарова, який наро-
дився 29 березня 1953 р. у с. Василівка 
Аламедінського району Киргизької РСР.

У 1978 р. із відзнакою закінчив ден-
не відділення юридичного факультету 
Московського державного університету 

ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю 
«Правознавство». З жовтня 1978 р. по 
грудень 1980 р. працював на юридично-
му факультеті Мордовського державно-
го університету ім. М. П. Огарьова. 
З грудня 1980 р. по грудень 1983 р. на-
вчався в аспірантурі юридичного фа-
культету МДУ ім. М. В. Ломоносова. 
У 1984 р. захистив кандидатську ди-
сертацію на тему: «Кримінальна відпо-
відальність за бандитизм». З 1984 р. 
працює на юридичному факультеті 
МДУ ім. М. В. Ломоносова. З 1991 р. – 
доцент кафедри кримінального права та 
кримінології. У 1997 р. захистив док-
торську дисертацію на тему: «Злочини, 
що порушують загальні правила без-
пеки (поняття, система, загальна харак-
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теристика)». З лютого 2000 р. – професор 
кафедри кримінального права та кримі-
нології. З червня 2000 р. і дотепер – заві-
дувач кафедри кримінального права та 
кримінології. З квітня 1998 р. по лютий 
2003 р. – заступник декана юридичного 
факультету МДУ з наукової роботи.

За період науково-педагогічної ді-
яльності В. С. Комісаров опублікував 
понад 150 наукових праць (більш як 20 
було видано за кордоном). З 1998 р. – 
член редакційної колегії журналу Ві-
сник МДУ (Серія «Право»), з 2000 р. – 
«Чорні дірки російського законодав-
ства», з 2007 р. – «Законодавство», 
з 2008 р. – «Кримінальне право» та 
«Міжнародне кримінальне право і між-
народна юстиція».

Бере активну участь у законопроект-
них роботах, підготовці постанов Пле-
нумів Верховного Суду РФ, дає висно-
вки за запитами вищих судових органів 
країни, правоохоронних органів та 
практичних працівників.

Член вченої ради юридичного фа-
культету МДУ, з 1991 р. – член спеціа-
лізованої ради по захисту докторських 

дисертацій в МДУ, з 2008 р. – у Санкт-
Петербурзькому державному універси-
теті. З 2004 р. – член експертної ради 
ВАК РФ, з 1995 р. – член Навчально-
методичного об’єднання з юридичної 
освіти ВНЗ Росії.

З 2000 р. – член Російської академії 
юридичних наук, з 2007 р. – Президент 
Російського конгресу кримінального 
права, з 2009 р. – віце-президент Між-
народного форуму з проблем злочин-
ності та кримінального права в епоху 
глобалізації (Китай), з 2012 р. – інозем-
ний член Національної академії право-
вих наук України.

У 2004 р. В. С. Комісарову присвоє-
но звання «Передовий працівник освіти 
Монголії», у 2005 р. – «Почесний пра-
цівник вищої професійної освіти Росій-
ської Федерації».

Президія Національної академії пра-
вових наук України, редакційна колегія 
«Вісника Національної академії право-
вих наук України» щиро вітають Воло-
димира Сергійовича Комісарова 
з ювілеєм і бажають йому міцного 
здоров’я, благополуччя, творчої насна-
ги і подальших успіхів.
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2 травня 2013 р. на 91-му році пішов 
із життя видатний вчений у галузі кри-
міналістики, доктор юридичних наук, 
професор, дійсний член (академік) На-
ціональної академії правових наук Укра-
їни, невтомний дослідник і талановитий 
педагог, Заслужений діяч науки і техніки 
України, учасник Великої Вітчизняної 
війни Михайло Якович Сегай.

Увесь його трудовий шлях і творче 
життя було віддане сумлінному служінню 
інтересам і прагненням рідного народу. 
Будучи людиною широких поглядів 
і твердих наукових переконань, М. Я. Се-
гай присвятив своє життя самовідданому 
служінню праву, вихованню багатьох по-
колінь правників-професіоналів.

М. Я. Сегай народився 31 березня 
1923 р. у м. Києві. У 1950 р. закінчив 
юридичний факультет Київського дер-
жавного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка (нині – Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). 
З 1950 по 1996 р. працював у Київ-
ському науково-дослідному інституті 
судових експертиз Мін’юсту України. 
Обіймав такі посади: з 1950 р. – молодший 
науковий співробітник, з 1952 р. – стар-
ший науковий співробітник, з 1955 р. – 
завідувач відділу, з 1963 по 1983 р. – за-
ступник директора з наукової роботи, 
у 1983–1994 рр. – головний науковий 
співробітник інституту. З 1994 р. – вче-
ний секретар Київського регіонального 

центру Академії правових наук України 
(нині – Національна академія правових 
наук України). До останнього часу пра-
цював головним науковим співробітни-
ком відділу по зв’язках з державними, 
судовими та правоохоронними органа-
ми апарату президії Національної ака-
демії правових наук України (м. Київ).

У 1959 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему «Криміналіс-
тична ідентифікація та особливості її 
застосування в окремих видах криміна-
лістичної експертизи» (спеціальність 
12.00.09), у 1970 р. – дисертацію на здо-
буття наукового ступеня доктора юри-
дичних наук на тему «Методологія су-
дової ідентифікації» (спеціальність 
12.00.09). Науковий ступінь доктора 
юридичних наук присуджено у 1971 р. 
Вчене звання професора присвоєно 
у 1972 р. Обраний членом-кореспонден-
том у 1993 р., а у 2000 р. – дійсним чле-
ном (академіком) Академії правових 
наук України (нині – Національна акаде-
мія правових наук України). Підготував 
двох докторів наук та 12 кандидатів наук.

До сфери наукових інтересів М. Я. Се-
гая входили проблеми криміналістики, 
зокрема, криміналістичне дослідження 
речових доказів, теоретичні засади су-
дової експертології, розробка проблема-
тики правової інформатизації України. 
Опублікував понад 250 наукових праць, 

Пам’яті Михайла Яковича Сегая
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серед яких: «Методология судебной 
идентификации» (1970), «Судебная 
экспертиза материальных следов-ото-
бражений (проблемы методологии)» 
(1997), «Современные возможности 
судебных экспертиз в свете достижений 
науки и техники» (1987), «Курс кримі-
налістики» (у співавт., 2000), Науково-
практичний коментар до Закону Украї-
ни «Про судову експертизу» (2005, 
2010). Радою суспільних нагород ООН 
відзначений Почесною срібною медал-
лю Р. С. Бєлкіна «За видатні заслуги 
у розвитку криміналістики та судової 
експертизи».

Держава високо оцінила бойові по-
двиги М. Я. Сегая. Він нагороджений 
орденами Вітчизняної війни І та II 
(2 ордени) ступенів, Червоної Зірки, 

Богдана Хмельницького III ступеня та 
12 медалями.

Пішла з життя надзвичайно добро-
зичлива і чуйна людина, яскрава осо-
бистість, яка завжди надихала колег 
власними ідеями та вчинками. У цю 
скорботну годину щиро поділяємо біль 
рідних та близьких йому людей.

Світла пам’ять про видатного вчено-
го, педагога, людину широкої душі наза-
вжди збережеться у серцях його учнів, 
усіх тих, хто його знав і працював із ним.

Президія Національної академії пра-
вових наук України та редакційна коле-
гія «Вісника Національної академії пра-
вових наук України» глибоко сумують 
з приводу тяжкої втрати – смерті Ми-
хайла Яковича Сегая та висловлюють 
свої щирі співчуття його рідним.
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1 червня 2013 р. на 76-му році пішов 
із життя видатний вчений у галузі кри-
мінально-процесуального права, про-
курорського нагляду, кримінології та 
загальної теорії боротьби зі злочинніс-
тю, доктор юридичних наук, професор, 
дійсний член (академік) Національної 
академії правових наук України, не-
втомний дослідник і талановитий педа-
гог, Заслужений діяч науки і техніки 
України, старший радник юстиції, По-
чесний працівник прокуратури, лауреат 
Премії імені Ярослава Мудрого Воло-
димир Серафимович Зеленецький.

В. С. Зеленецький народився 4 лю-
того 1937 р. у смт Розівці Люксембурзь-
кого району (Дніпропетровська об-
ласть). Майже одразу після закінчення 
у 1964 р. Харківського юридичного ін-
ституту (нині – Національний універси-
тет «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого») його професійне 
життя було пов’язане з рідним вищим 
навчальним закладом, де він пройшов 
шлях від аспіранта до професора кафе-
дри кримінального процесу.

У 1969 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Подання слідчого про 
вжиття заходів до усунення причин та 
умов, що сприяли вчиненню злочину», 
а у 1972 р. йому присуджено звання до-
цента. 1989 р. у житті В. С. Зеленецько-
го ознаменувався захистом докторської 
дисертації на тему «Концептуальні за-

сади загальної теорії боротьби зі зло-
чинністю». Цією фундаментальною 
роботою в Україні було закладено но-
вий науковий напрям, який став під-
ґрунтям у визначенні наукових поглядів 
та позицій цілої плеяди вітчизняних та 
зарубіжних учених. Вчене звання про-
фесора присвоєно у 1991 р.

У 2000 р. обраний членом-кореспон-
дентом, а у 2008 р. – дійсним членом 
(академіком) Академії правових наук 
України (нині – Національна академія 
правових наук України). Академік між-
народної академії наук екології та без-
пеки життєдіяльності суспільства 
(МАНЕБ) (2001, РФ).

Багато сил В. С. Зеленецький доклав 
у справу становлення та розвитку Інсти-
туту вивчення проблем злочинності На-
ціональної академії правових наук 
України (нині – Науково-дослідний ін-
ститут вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса) як за-
ступник директора протягом 15 років.

За часи своєї науково-педагогічної 
діяльності В. С. Зеленецький підготував 
8 кандидатів і одного доктора юридич-
них наук.

В. С. Зеленецький був автором, спів-
автором відомих монографій, науково-
практичних посібників у галузі кримі-
нального процесу, прокурорського на-
гляду, загальної теорії боротьби зі зло-
чинністю, кримінології, кримінального 

Пам’яті Володимира Серафимовича Зеленецького
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права. Опублікував близько 400 науко-
вих праць, серед яких: «Возбуждение 
государственного обвинения в совет-
ском уголовном процессе» (1979), «Ме-
тодологические основы борьбы с пре-
ступностью» (1989), «Обеспечение без-
опасности субъектов уголовного про-
цесса» (у співавт., 2000), «Проблеми 
затримання та взяття під варту на досу-
довому провадженні по кримінальній 
справі» (у співавт., 2005), «Ювенальна 
юстиція в Україні» (у співавт., 2006), 
«Боротьба з легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та фінансування тероризму» (у співавт., 
2007), «Дослідче провадження про вчи-
нений злочин» (2009), «Теоретичні осно-
ви забезпечення якості кримінального 
законодавства та правозастосовчої ді-
яльності у сфері боротьби зі злочинніс-
тю в Україні» (2011), «Доследственный 
уголовный процесс» (2012).

Чималим був внесок В. С. Зеленець-
кого в розробку чинного законодавства 
та вдосконалення практики його реалі-
зації. Він брав участь у розробці про-

ектів законів України «Про прокуратуру 
України», «Про судоустрій та статус 
суддів», «Про боротьбу з тероризмом», 
«Про порядок прийняття, реєстрації, 
перевірки та вирішення заяв, повідом-
лень та іншої інформації про злочини» 
та ін.

Пішла з життя принципова, віддана 
ідеалам науки людина. Сумлінне ставлен-
ня до виконання свого професійного 
обов’язку та душевність здобули В. С. Зе-
ленецькому високий авторитет і повагу 
в колективах, у яких він працював.

Світлу пам’ять про талановитого 
вченого, відомого дослідника, чуйну 
і авторитетну людину назавжди збере-
жуть у своїх серцях його друзі, колеги 
і учні.

Президія Національної академії пра-
вових наук України та редакційна коле-
гія «Вісника Національної академії пра-
вових наук України» глибоко сумують 
з приводу тяжкої втрати – смерті Воло-
димира Серафимовича Зеленецького 
та висловлюють свої щирі співчуття 
його рідним.
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ВИМОГИ 
щодо оформлення наукових статей, 

які публікуються у збірнику наукових праць
«ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ»
Наукові статті повинні відповідати постанові президії Вищої атестаційної комісії 

України №7-05\1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, вне-
сених до переліків ВАК України”.

Загальні вимоги до структури наукових статей:
1.  Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями.

2.  Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

3.  Формування цілей статті (постановка завдання).
4.  Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів.

5.  Висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок у да-
ному напрямі.

Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
1.  Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, вико-
ристані матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 10–12 сторі-
нок (кегль 14, інтервал 1,5, текст Times New Roman). 

2.  У верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співав-
торів), науковий ступінь, вчене звання, членство в Академії (за наявності), посада 
та місце роботи.

3.  Нижче – УДК статті.
4.  Нижче – назва публікації з вирівнюванням по центру сторінки та виділенням жир-
ним шрифтом.

5.  Посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначен-
ням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 14], а самі назви джерел 
наводити в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Список використаної 
літератури»). Кількість джерел у використаних матеріалах не повинна перевищу-
вати 15.

6.  На статтю необхідно надати анотації (2–4 речення) та ключові слова (4–8 слів) 
українською, російською та англійською мовами. Анотація на українській мові 
розміщується перед текстом статті, на російській та англійській – після списку ви-
користаної літератури. Анотації мають містити також прізвище та ім’я автора, на-
зву статті.
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Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
1.  Роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором з позначкою 
про дату її надходження до редакції).

2.  Електронний варіант статті.
3.  Довідку про автора (співавторів) із зазначенням – ПІБ, посади, наукового ступеня, 
вченого звання та членства в Академії (за наявності), контактний номер телефону 
(мобільний, робочий), розділ збірника, у якому доцільніше розмістити статтю.

4.  Якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи 
доктора наук відповідної спеціальності та витяг з протоколу засідання відповідної 
кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

5.  Фото автора у форматі Jpg.
Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути вже опу-

бліковані статті у збірнику наукових праць «Вісник Національної академії правових наук 
України». 

Редакція має право рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. У разі 
недотримання зазначених вимог щодо оформлення рукописів, редакція залишає за собою 
право не розглядати їх.
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