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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ ПРАВА:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
 

Викладено основні положення наукових поглядів теоретиків історичної школи права, яка сформувалась в 
Германії в XIX ст., Г. Гуго, Ф. Савіньї та Г. Пухти. Показано їх наукові пошуки в праворозумінні, в дослідженні 
юридичної природи звичаєвого права та його історичності.  

 
Постанова проблеми. Багатозначність по-

няття «джерело права» як базової категорії 
юриспруденції, що випливає із різноманітного 
осмислення феномену права, зумовлює різні під-
ходи до її визначення. Тим не менш цілеспрямо-
ване дослідження джерел права як теоретичного 
феномену почалось тільки в XIX ст. в рамках 
історичної школи і юридичного позитивізму. З 
давніх-давен серед існуючих джерел права, тобто 
факторів, що творять його, виділяють два основ-
них: закон і звичай. Цю класифікацію знали ще 
давні античні римляни. Не тільки засади бага-
тьох правових інститутів, як-то опікунство, забо-
рона дарування між подружжям тощо, убачали 
вони у звичаях, але досить визначено висловлю-
вались у тому сенсі, що таким же дійсним факто-
ром утворення права, як і закону, є постійне до-
тримання якоїсь норми. Тому славетний сучас-
ник імператора Адріана (117–138) Асльвій Юлі-
ан запитує: чи не однаково, висловлює народ 
свою загальну волю прямо в законодавчих зіб-
раннях, коміціях, чи мовчазно шляхом дотри-
мання норм насправді? Тому старі закони мо-
жуть бути усунені не тільки заміною їх новими, 
але також і зникненням їх з народної свідомості 
й практики. Деякі аспекти цієї проблеми і сього-
дні залишаються актуальними для дослідників.  

Ступінь наукової розробки теми. У науко-
вій літературі питання основних положень Істори-
чної школи права вже були об’єктом вивчення 
вчених, проте, можна впевнено сказати, що тема є 
невичерпною, адже прихильники історичної школи 
розробляли такі фундаментальні питання як похо-
дження права, його джерела та особливості права, 
співвідношення закону та звичаю тощо.  

Метою статті, є спроба викласти основні 
положення наукових поглядів теоретиків Істори-
чної школи права, яка сформувалась в Германії в 
XIX ст., Г. Гуго, Ф. Савіньї та Г. Пухти та пока-

зати їх наукові пошуки в праворозумінні та дос-
лідженні юридичної природи звичаєвого права. 

Виклад основного матеріалу. Висхідною 
точкою у дослідженні окремої проблеми є розу-
міння поняття «звичаєве право». В юридичній 
літературі і на практиці завжди виходили з трак-
тування цього терміну в усі часи, а саме: Звичає-
ве право ширше закріплених державою звичаїв. 
Майже всі мислителі минулого дотримувалися 
такого погляду. Аристотель (384-322 рр. до н.е.) 
називав звичаєве право "неписаним правом", 
"яке має значення незалежно від визнання його 
державою" [5, с.63]. Приблизно таке ж розуміння 
звичаєвого права можна зустріти й у давньорим-
ських юристів. Дослідники римського права, зок-
рема, І. Б. Новицький, відмічають, що протягом 
довгого часу Стародавній  Рим не знав узагалі пи-
саних законів. При простоті господарського ладу 
та всього суспільного й державного життя, при 
нерозвиненості товарообігу просто не було необ-
хідності в законах, повсюди діяло звичаєве право. 
Переказування, пише І. Б. Новицький, що начебто 
ще в царський (дореспубліканський) період вида-
валися царські закони (leges regial), є недостовір-
ним. Зокрема, легендарному царю Сервію Тулію 
приписують 50 законів про договори й делікти. 
Але навіть історична пам'ятка Закони ХІІ таблиць 
(V ст. до н.е.), по суті, являла собою переважно 
кодифікацію звичаїв з деякими запозиченнями з 
давньогрецького права [9, с.16].  

Звичайно, згодом абсолютні кесарі думали 
про це інакше, ніж юристи попереднього, так 
званого республіканського періоду імперії. Хоч і 
немала, говорить імператор Костянтин (306–
337), сила звичаю, але вона й не настільки вели-
ка, щоб мати першість над розумом чи законом. 
Римські повелителі пізнішого часу не визнавали 
ніяких богів, крім себе, у сфері утворення права, 
а також і меж для абсолютної сили своїх велінь. 
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Наслідуючи Костянтина, імператор Юстиніан 
(527 – 565) прямо заявляє, що імператор є єдине 
джерело права й може його тлумачити, що тільки 
він може вирішити загадки закону, і старе право 
діє лише тому, що воно дозволено імператором. 

Основні терміни, якими римляни визначали 
звичаєве право, були різноманітними: consuetudo і 
mos чи mores, рідше зустрічається usus, також 
observantia, vetustas і antiguitas. Таке розмаїття те-
рмінології вказує на відсутність у римлян уявлен-
ня про чіткі межі звичаєвого права й тим більше – 
його універсального визначення. Consuetudo 
утворений з сon (префікс сon, який підкреслював 
участь у діях кількох людей) і suesco (звикати, 
мати звичку). Отже, consuetudo передбачає актив-
ні, цілеспрямовані дії. Mos (mores) – вдача, узви-
чаєність підкреслює деякий морально-позитивний 
чи заперечливий аспект норми поведінки, що фо-
рмується. Usus (звичай, узвичаєність, звичка) ско-
ріше відображає індивідуальні дії й має ще одне 
значення, що підкреслює його специфіку – дав-
ність. Observantia – дотримання певної поведінки. 
Vetustas – древність, описує стан об'єкта й підк-
реслює деяку сукупність набутих рис, що підтве-
рджується ще одним його змістовним наповнен-
ням у римлян – багаторічний досвід. Antiguitas – 
древність, старовина також підкреслює певний 
стан. Останні два терміни, очевидно, не мають 
певного правового наповнення. 

Канонічне право, яке разом з римським 
правом вплинуло на розвиток вчення про звичаєве 
право в Середні віки, сприйняло основні поло-
ження Сorpus Juris Civilis, однак в канонічному 
праві помітним є прагнення обмежити застосу-
вання звичаєвого права, що пов'язано із зміцнен-
ням авторитету та єдності церкви, а також праг-
ненням обґрунтувати норми церковного права 
Божественною волею.  

Дискутивним у вченнях середньовічних 
правознавців було питання про те, як довго має 
застосовуватися звичай, щоб перетворитися на 
правову норму. Спочатку глосатори (Плацентин) 
вимагали, щоб звичай увійшов корінням у сиву 
старовину, базуючись на висновках джерел три-
валого застосування чи вкорінених звичаїв. Зго-
дом серед глосаторів панівною стала інша думка 
– вимагалося 10, 20 років для застосування зви-
чаю. Постглосатори відмовилися від цього пог-
ляду, вважаючи неможливим і необов'язковим 
установлювати давність застосування звичаю. 
Каноністи визнавали за звичаєм юридичну силу 
тільки у випадку його застосування протягом 40 
років. Пізніше вони вважали, що достатньо й од-
ного випадку застосування. 

Важливим фактором визнання звичаєвої но-
рми глосатори визнавали судове рішення: звичай, 
на який посилався суддя при вирішенні справи, мав 
безумовно юридичне значення. Обґрунтовуючи 
дію звичаєвого права на підставі судових рішень, 
глосатори також визнавали, що й позасудові акти є 
достатніми для появи звичаєво-правової норми 
(договори, рішення третейських судів). 

Новий підхід до розуміння звичаєвого пра-
ва зустрічається в працях вчених Нового часу, 
коли доктрина природного права, яка поширила-
ся в багатьох державах світу, запанувала над 
умами сучасників. Для цієї доктрини властивий 
плюралізм думок її творців і прихильників щодо 
походження права. Вони вважали, що паралель-
но існує позитивне право, створене державою 
шляхом законотворення, і природне право. Якщо 
позитивне право виникає з волі людей, то причи-
ни появи природного права інші. Так, знаний 
представник цієї теорії  Г. Гроцій стверджував, 
що природне право випливає з незмінної приро-
ди людини – у людини воно виявляється у ви-
гляді голосу його совісті.  

В епоху Просвітництва вважали, що не 
важко буде створити ідеально правильні закони 
завдяки раціональному аналізу і методам приро-
дного права. В подальшому, однак, виявилось, 
що закон діє тільки тоді, коли він відповідає фак-
тичній соціальній і економічній ситуації, на яку 
хотіли б вплинути правом. Монтеск’є показав, 
що існувало багато суспільних систем в світі із 
зовсім різними законами і звичками. В подаль-
шому Г. Гуго, Ф. Савіньї і Г. Пухта вказали, що 
абстрактні тенденції раціоналістичної філософії і 
систематичне ігнорування нею історії відбилось 
на науковій обробці позитивного права. В ре-
зультаті того, що авторитетні законодавці вважали 
можливим виводити за допомогою розуму ідеальні 
правові положення за письмовим столом, існував 
ризик відходу розвитку права від реальних потреб 
суспільного життя. Ф. Савіньї відкинув позитивне 
право в якості правового джерела і «завдяки його 
авторитету як правознавця в XIX ст. зникли приро-
дно-правові уявлення в німецькому способі юри-
дичних міркувань» [2, с.302].  

Теоретиками історичної школи права було 
покладено в основу свого праворозуміння похо-
дження права з "народного переконання або з ідей, 
безпосередньо пов'язаних з "народним духом", а у 
звичаєвому праві ними вбачалось найкраще вияв-
лення народної правосвідомості й ключ до розу-
міння "народного духу". Тому звичаєве право було 
проголошено найважливішим джерелом права, во-
но посіло чільне місце в теоретико-правових та іс-
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торично-юридичних дослідженнях. Звичаєве право 
стало також об'єктом пильної уваги етнологів, етно-
графів, соціологів, деяких політиків, які сподівали-
ся знайти в нормах звичаєвого права основу для 
розбудови всієї правової системи "у дусі народної 
правди". Історична школа права сформувалась в 
Германії наприкінці XVIII – у першій половині 
XIX ст. на основі узагальнення перетворення 
норм звичаю на правову систему. 

В 1790–1798 рр. геттингенський юрист Гу-
став Гуго (1764-1844) опублікував ряд статей в 
журналі «Civilistische Magasin», в яких висловив 
сумніви в правомірності раціоналізму природно-
правової доктрини, звинувативши її в догматизмі 
і відірваності від реального життя. В подальшо-
му послідовники Г. Гуго, професори Берлінсько-
го університету Фрідріх Карл фон Савіньї (1779-
1861) і Георг Фрідріх Пухта (1798-1846), розви-
ли і систематизували ідеї свого співвітчизника, 
що в завершеній формі постало як історична 
школа права.  

 В той час коли опублікував свої погляди 
Гуго, в Англії Едмунд Берк в праці «Міркування 
про французьку революцію» (1790) висловив ду-
мку про незастосовність французького револю-
ційного досвіду для Англії. Ця незастосовність 
не пов’язана з темою легітимності чи не легітим-
ності революційних дій народу, як міркував би в 
XVII ст., наприклад, Т. Гоббс, а в першу чергу з 
особливостями національного духу англійців. 
Берк першим став говорити про історичну на-
ступність і красу національної традиції, які на-
дають колективному життю кожного народу 
щось сімейно-інтимне. 

Подібні настрої серед вчених набули най-
більшого масштабу в Германії. Як в юриспруде-
нції, так і в економічній науці стала переважати 
думка, яку можна виразити наступним чином: 
кожна держава розвивається за своїми власними 
законам, які пов’язані з її географічними умова-
ми, історичним розвитком, національно-культур-
ними традиціями і навіть рисами національного 
характеру. Тому загальні закони, як юридичні, 
так й економічні, – це  помилка і видумка вче-
них. Немає універсального правового і економі-
чного досвіду, дієвого для всіх часів і всіх наро-
дів. Отже, можна зробити висновок, що історич-
на школа права виникла як певна реакція на док-
трину природного права з метою захисту вже 
апробованих закономірностей суспільного й 
державного життя. Сформувалась історична док-
трина на теренах німецької правової культури, 
була спрямована проти ідей раціоналізму Про-
світництва та Великої французької революції 

кінця XVIII ст. і досить швидко стала одним з 
провідних напрямів у правовій науці кінця XVIII 
– першої половини XIX ст.  

 Характерним для наукової доктрини Істо-
ричної школи права було те, що вона була засно-
вана у відповідь на історичні події. Після звіль-
нення германських держав від наполеонівської 
імперії в 1814 р. під впливом патріотичного під-
несення німецького народу, усвідомлення необ-
хідності політичного й правового оновлення 
професор римського права в Гейдельберзькому 
університеті Антон Фрідріх Юстус Тибо, за його 
власними словами, написав десь протягом двох 
тижнів невелику брошуру "Про необхідність за-
гального цивільного уложення для Германії", в 
якій обґрунтував свій проект. Усі джерела дію-
чого в Германії права здавались йому застаріли-
ми й непридатними; діюче право – "чуже" Гер-
манії за своїм походженням, коріння його в Римі; 
це право має своєю основою Corpus juris – дуже 
незадовільний і нашвидкуруч складений кодекс 
епохи падіння Риму, і носить тому на кожній 
сторінці відбиток тієї епохи. Тому кожний істин-
ний патріот повинен бажати нового простого й 
національного уложення. Тільки цим шляхом 
може право повернути собі національний харак-
тер, якого воно було позбавлено такий довгий 
час. Неузгодженість між практикою і теорією 
зникне, з цього моменту щастя громадян і полі-
тична єдність стануть на благословенний і впев-
нений шлях. У 1814 р. Тибо опублікував план, 
відповідно до якого міждержавним комітетом 
вчених-правознавців і практиків мав би бути ро-
зроблений звід законів для всіх держав, що вхо-
дили до Германської Конфедерації, об'єднання 
яких тільки-но почалося. Метод кодифікації, за-
пропонований Тибо, який у брошурі  «Про необ-
хідність загального цивільного уложення для Ге-
рманії» порівняв мудрого законодавця з механі-
ком, який орієнтується на загальні формули, то-
му на них «ніякі місцеві умови не можуть мати 
рішуче ніякого впливу» і якщо місцеві звичаї 
стикаються зі строгими, побудованими з матема-
тичною ясністю» юридичними нормами, то все 
рівно від останніх буде більше користі, ніж шко-
ди, не отримав підтримки у представників істо-
ричної школи. Підхід Тибо відповідав поглядам 
«письменника епохи Просвітництва» [11, с.73], 
тому не міг бути прийнятим за основу.  

Проти положень Тибо й школи природного 
права, до якої він належав, виступив молодий 
германський юрист К. Савіньї з ідеями, викладе-
ними в невеликому творі "Про виклик нашого 
часу щодо законодавства і правознавства" (1814) 
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[3,  с.284-289.], який ще називають Маніфестом 
історичної школи права. У цій брошурі Савіньї 
вперше свідомо протиставляє природничій школі 
історичний погляд на сутність права, який зго-
дом був розвинутий в концепцію державно-
правових уявлень і викладений в багатотомних 
працях "Право володіння", "Історія римського 
права у Середні віки" та "Система сучасного 
римського права". 

Нова доктрина Савіньї стала повною про-
тилежністю попереднім вченням: історична шко-
ла не тільки вбачала у звичаї самостійне джерело 
права, притому незалежне за своєю природою від 
законодавця, але й ставилася до цього джерела з 
величезною повагою, вважаючи його первісним і 
більш істинним, ніж закон, бо тільки у звичаї на-
родний дух виявляється безпосередньо й правди-
во, у законі ж знаходить лише своє опосередко-
ване виявлення. Більше того, право має виникати 
безпосередньо з правових переконань, породже-
них "народним духом". 

У дійсності ж, на думку Савіньї, право, за-
кладене підсвідомо в глибині народної душі, ви-
являється лише у зв'язку і взаємодії з іншим яви-
щами, зовнішнім виявом народного духу, якими є 
мова, звичаї та релігія. Подібно до них і право ро-
звивається безперервно. І краще йому надати сво-
боду природного руху, ніж заважати його гармо-
нійному розвитку. Будь-яке право виникає з на-
родного духу як юридична узвичаєність і будь-
який кодекс, що претендує на досконалість, впли-
ває шкідливо, відволікає увагу суспільства від дій-
сного юридичного джерела на себе. І дуже рідко 
буває така епоха в житті народу, коли він здатний 
до хорошої кодифікації; менш за все підходив до 
цього той час, як показали малосхвалені приклади 
нових законодавчих пам'яток Пруссії, Австрії та 
Франції. Для того щоб покінчити зі скаргами на 
незадовільний стан права, необхідно намагатися 
глибше пізнати шляхом наукового вивчення "дію-
че, саме по собі хороше право", тобто римське, а не 
прагнути до створення нових юридичних норм.  

Представники Історичної школи права 
скористались поняттям «національного духу», 
яке вперше було введено в політико-правову ос-
нову Ш. Л. Монтеск’є, і зробили його базовим у 
своїй доктрині, визначивши звичай єдино закон-
ним джерелом права, тоді як сам автор твору 
«Про дух законів» аж ніяк не ототожнював «на-
ціональний дух» з «духом законів». Він дійсно 
вважав, що традиція (звичай) як основа «націо-
нального духу» впливає на політичний і право-
вий устрій суспільства: поряд з фізичними (геог-
рафічне становище держави, клімат) і соціаль-

ними (станово-класова структура суспільства) 
умовами є неабиякий конституціональний фак-
тор, а, наприклад, «аристократична честь» явля-
ється духом монархічного ладу. Однак він ніколи 
не стверджував, що «національний дух» - це і є 
«дух законів», що друге редукується до першого. 
Для нього перше є тільки історичний факт, тоді 
як друге – нормативна істина. 

Історична школа права перевернула це від-
ношення і зробила «національний дух» єдиним 
«законним» джерелом права, тоді як закон є вто-
ринним джерелом, і0 він виправданий тільки ті-
єю мірою, в якій відповідає «народному духу». 
«Право – пише Н. В. Акчуріна, - даючи оцінку 
Історичній школі права, - це частина народного 
життя, воно виникає у свідомості людей, розви-
вається і вдосконалюється разом з ним, відобра-
жаючи у своєму змісті всі зміни, що відбуваються в 
долі народу» [1, с.3-4]. Історична школа мала знач-
ною мірою  практичну спрямованість, ніж філо-
софсько-теоретичну. В першу чергу її цікавило 
питання ефективності юридичних норм, а не їх но-
рмативної істини (якими вони повинні бути з точки 
зору справедливості). Норма ефективна, якщо доб-
ровільно дотримується суб’єктами правових відно-
син, отже, узгоджується з «національним духом», і 
при цих умовах вона істинна. 

Подібний стан речей значною мірою спо-
стерігався в цивільно-правових відносинах, де 
звичай, в силу відсутності єдиного Цивільного 
кодексу в Германії того часу, відігравав доміну-
ючу роль. Германія, розділена на численні неза-
лежні князівства, не володіла уніфікованими но-
рмами цивільного права, і для кожної з областей 
були характерні свої звичаї. Не зважаючи на те, 
що німецькі юристі розуміли необхідність ство-
рення такого кодексу, й сама держава наголошу-
вала на проведенні подібного роду роботи, однак 
способи кодифікації норм цивільного права про-
понувались різні. Нав’язаний в 1804 р. Германії 
французький цивільний кодекс («Кодекс Напо-
леона») був відкинутий «національним духом». 

Савіньї був переконаний, що питання ко-
дифікації права вимагає, по-перше, своєчасності, 
тому вона можлива тоді, коли суспільство («на-
ціональний дух») вимагає кодифікації, але ніяк 
не раніше; по-друге, знання законодавцем права 
даного народу в усіх його проявах. Законодавець 
повинен збирати, очищати і відбирати ті прави-
ла, які перевірені життя, а не будувати їх, вихо-
дячи із своїх філософських переконань. (Між ін-
шим, цікавий факт – процес створення єдиного 
Цивільного кодексу Германії затягнувся майже 
на сто років. Він був прийнятий тільки в 1896 р.) 
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Юристи історичної школи давали певну 
оцінку римському приватному праву і процесу 
рецепції його норм в сучасне законодавство. Ін-
терес до цієї теми був дуже великий. Гуго, Саві-
ньї, Пухта - кожен з них посвятив цій темі своє 
дослідження. Цей інтерес можна пояснити двома 
обставинами. По-перше, німецькі юристи відда-
вали належне «юридичному генію римлян», вва-
жаючи, що саме в Давньому Римі почали склада-
тися норми цивільного права, відбувався процес 
подолання нерівності,  й намагались вирішити 
питання про пристосування його норм до особ-
ливостей «національного духу». По-друге, про-
тягом довгого часу відбувалась стихійна рецеп-
ція норм римського права. Воно пристосовува-
лось і впліталось в німецький юридичний обіг, 
так що на початок XIX ст. не існувало як чисто 
римського права, так і чисто германського.  

Гуго першим підійшов до вивчення римсь-
кого права як філолог. У своїй «Історії римського 
права» він прагнув очистити сучасний йому ма-
теріал римського права від різного роду нашару-
вань і неправомірних коментарів. Він бачив, що 
юридична мова римлян – своєрідна мова, в якій 
поєднувалось непоєднане і розрізнялось схоже. В 
цих умовах, на його думку, не виправдано  здій-
снювати сучасними вченими «широкі узагаль-
нення» і підставляти їх на місце слів, що вжива-
лись римськими юристами»[8, с.88]. Головне, що 
повинен робити юрист-законодавець, - створю-
вати систему чітких і ясних норм, доступних су-
часному юристу-практику. 

Виходячи з того, що правові норми розви-
ваються від простих до більш складних, процес 
розвитку права має особливий характер і свій 
зміст для кожного народу, представники істори-
чної школи роблять висновок, що будь-яке «по-
переднє» право є умовою «наступного» права, а 
«наступне» – умовою майбутнього. Вивчення 
юридичного матеріалу минулого є необхідною  
умовою для науки. Вчений-юрист не має права 
відноситися до історії тільки як до «допоміжного 
засобу», тільки як до «зібрання морально-полі-
тичних прикладів», якими можна знехтувати. З 
точки зору Савіньї, це веде в «глухий кут». Істо-
рична зумовленість права у вченні Савіньї постає 
як єдиний критерій його істинності, розумності й 
правильності. Історичність права – це його орга-
нічний зв'язок з народним життям, поєднання 
різних ланок у розвитку права. Право виникає 
спонтанно та еволюціонує в автономному, неза-
лежному від законодавства просторі, разом з мо-
вою та звичаями народу, розвивається природ-
ним шляхом без утручання владних структур. 

Головне у вивченні історії права – дослідження 
виключно першоджерел, тобто звичаєвого права. 
Право є продукт національної свідомості, уті-
лення народного духу, вияв національних пере-
конань. На його думку, у своєму розвитку право 
проходить дві стадії: стадію природного права, 
де воно живе у свідомості народу, і стадію вчено-
го права, де воно знаходить вияв у свідомості 
науковців, які, з одного боку, відображають на-
родну правосвідомість, а з іншого – досліджують 
право як окрему галузь науки. Свобода – головна 
категорія права, але лише в розумінні права як 
привілеїв вищих каст станового суспільства. Дух 
народу – джерело не лише права, а й держави. То-
чно так, як і право, держава, за Савіньї, продукт 
розвитку народного духу. "Держава, – писав Саві-
ньї, – це природне ціле, тілесне вираження духов-
ної спільності народу, органічний вияв народу, 
продукт закономірного історичного розвитку".  

Найбільшу теоретичну складність для Іс-
торичної школи являло питання про співвідно-
шення звичаю і закону. Традицію в її «ідеально-
типовій» формі можна виразити наступними 
ознаками: 1) добровільність виконання норм – 
звичай не тільки не знає писаної форми, на від-
міну від закону, але й не вимагає заходів приму-
су для виконання норм. Головне в звичаї – його 
психологічний елемент: позараціональна (чуттє-
ва) переконаність в справедливості звичаю,  тоб-
то звичай не вимагає раціонального доказування 
своєї справедливості; 2) «анонімність законотво-
рця» - в традиції відсутня строго визначена особа 
чи установа, яка володіє виключним правом на 
створення юридичних норм. В силу цієї невизна-
ченості будь-який суб’єкт правовідношень міг 
виступати в якості законотворця; 3) відсутність 
«пустот в законодавстві» - будь-яка соціальна дія 
за своїм визначенням нормована, що створює 
умови для недиференційованості соціальних 
норм. Судячи по всьому, представники історич-
ної школи права виділили тільки першу ознаку 
традиції, не звернувши особливої уваги на 
останні дві, що дозволило Гуго заявити, що зви-
чай більш визначений, зрозумілий і відомий, і 
відомість і визначеність є якості більш важливі-
ші, ніж самий зміст закону [7, с.302]. 

Узгодити звичай і закон – головне завдан-
ня Історичної школи, і в цьому їм знову допома-
гає історія, показуючи, що, розвиваючись, право 
набуває різної форми (джерела). Савіньї  і Пухта 
вважали, що народний дух втілюється в трьох 
формах: спочатку в звичаї, потім в праві юрис-
тів-професіоналів і тільки потім, на завершаль-
ному етапі, в кодексах (законах).  
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Подібну періодизацію розвитку права дій-
сно демонструє сама історія. Історія римського 
права – від права понтифіків, хранителів давніх 
звичаїв, до  права професійних юристів (Папініа-
ну, Гаю, Ульпіану, Павлу та ін.); від професійних 
юристів – до Дигест Юстиніана. Да й наступна 
історія Європи проявляється в схожій схемі: від 
звичаю в період «темного середньовіччя (до X) 
до формування прошарку професійних юристів в 
період «правового ренесансу» (XI – XIII ст.ст.); 
від діяльності професійних юристів в період фе-
одальної роздробленості – до процесу кодифіка-
ції правових норм в період централізованих на-
ціональних держав. 

Але дана схема історії не служить для істо-
риків-юристів доказом виключної правомочності 
держави на законодавчу діяльність. Вони тлума-
чать її на свою користь – професійні юристи по-
винні прислухатися до звичаю, створюючи систе-
му строгих юридичних понять; держава повинна 
прислухатися до професіоналів-юристів, видаючи 
закони, що відповідають «народному духу». Дер-
жава – такий же підручний інструмент у «націона-
льного духу», як і юристи-професіонали. 

Розуміючи, що емпіричне дослідження іс-
торичних явищ не дає відповіді про нормативну 
істину, і вивчаючи «лише факти і явища, що ле-
жать на поверхні», використовуючи філологічну 
критику і порівняльний метод неможливо зрозу-
міти внутрішню природу права, а це приводить в 
результаті до висновку про «випадковість права» 
[10, 92], а «національний дух» встановлює вузь-
конаціональні межі прав, представники історич-
ної школи намагались знайти синтез теорії й іс-
торичних фактів, зумовлюючи виникнення по-
нять «світова історія» і «світовий дух». 

Історія людства розумілась як єдина «сві-
това історія», де всі народи вистроїлись один за 
одним на сходах історичного прогресу. Історія є 
однолінійний, незворотній і прогресивний розви-
ток, від зусиль окремих особистостей цей процес 
не залежить. Однолінійність означає, що «світова 
історія» складається з «подій», здійснюваних пе-
вними етнічними групами, які в своїй культурі 
напрацювали певні ідеї і практику (наприклад, 
«римський дух» виробив теорію і практику при-
ватноправових відносин), що являються надбан-
ням світової цивілізації, але на тому творчий дух 
груп вичерпується, вони залишаються на своїй 
ступені розвитку, а на зміну їм приходять інші 
етнічні групи, які, в свою чергу, використовуючи 
досягнення попередньої історії, вдосконалюють 
її ідеї і практику. З точки зору історизму кожен 
народ використовує той потенціал, який накопи-

чений попередниками, і одночасно готує основу 
для життя майбутніх поколінь. 

Звичай сам по собі не створює ні нових 
юридичних понять, ні нових правових норм: він 
тільки закріплює правові уявлення народу. Він є 
доказом того, що народ визнає обов'язковими ті 
чи інші норми, які, у силу цього, і мають значен-
ня норм правових. Інакше кажучи, обов'язковими 
є норми-звичаї тому, що вони виражають собою 
уявлення та волю народу як цілого. 

Величезне значення для з’ясування суті 
звичаєвого права має фундаментальна праця Ге-
орга Фрідріха Пухти «Звичаєве право». Юридич-
ний звичай, за Пухтою, – це цілком самостійна 
форма права. Він є обов’язковим зовсім незале-
жно від того, визнається чи не визнається він за-
конодавцем.  

Пухта визнає за звичаєвим правом цілком 
самостійне значення: звичай, на його думку, са-
мостійна форма права, яка для свого юридичного 
існування не потребує ні явного, ні мовчазного 
визнання законодавця. Але таке значення Пухта 
визнає тільки за звичаями цілого народу, і в цьому 
полягає один з головних недоліків його дослі-
дження. Уже сучасники Пухти (Унтергольцнер, 
Мюленбрух, Кирульф) вказували, що таких звича-
їв, які були б звичаями цілого народу, порівняно 
мало: у дійсності існує набагато більше звичаїв 
місцевих, станових, звичаїв приватних, ніж звичаїв 
загальнонародних. Пухта, подібно до поглядів Са-
віньї, а також численних їх послідників відмовили-
ся від вчення про мовчазну згоду законодавця як 
основу обов'язкової сили звичаєвого права й звер-
нулися до положень римсько-канонічної теорії. 

Слід підкреслити, що німецькі представни-
ки історичної школи віддавали перевагу звичаю 
перед законом. Звичай, – це безпосередній вияв 
народної творчості у сфері права, є найкращим 
відбиттям народних прагнень і тому найбільш 
правильним засобом щодо задоволення різнома-
нітних потреб народу (з якими законодавець ду-
же часто буває погано обізнаний). Виникнення 
звичаю завжди й неодмінно зумовлено нагаль-
ними потребами народного життя: закон же не-
рідко служить вираженням безпідставних особи-
стих поглядів законодавця, його фантазії та сва-
волі. На їхню думку, звичаєве право має ще й ту 
перевагу перед законом, що, будучи виявом сві-
домості самого народу, воно більш ніж закон до-
ступно розумінню народних мас, і тому користу-
ється великою повагою з боку народу. В наслідок 
всіх цих переваг, звичай має відігравати перева-
жну роль при створенні правових норм. Законо-
давець не повинен винаходити будь-які нові не 
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існуючі раніше норми. Його головне та єдине за-
вдання в тому, щоб зібрати, привести до системи й 
дати більш точне формулювання тим нормам пра-
ва, які вже до нього встановились у свідомості на-
роду і відбилися у формі звичаїв. Законодавець 
повинен усувати протиріччя, що неминуче зустрі-
чаються у звичаєвому праві, і давати точне та ясне 
визначення народно-правовим поглядам.  

Але законодавство ні за яких умов не може 
охопити всієї різноманітності людських відносин і 
потреб. Яким би не було довершеним і повним те 
чи інше законодавство, яким би не було широке 
коло явищ, охоплене ним – усе ж за неможливості 
все передбачити залишається багато фактів, непе-
редбачених законом. Будь-який законодавчий ко-
декс завжди буде містити в собі прогалини, які й 
будуть заповнюватися звичаєвим правом. Остан-
ній аргумент є, без сумніву, найсильнішим, най-
переконливішим з усіх доводів, що наводять Са-
віньї та Пухта на користь звичаєвого права. Не 
важко, однак, упевнитися в тому, що, зіставляючи 
звичай і закон, ці мислителі перебільшили зна-
чення першого з них і зменшили те значення, яке 
має випадати на частку останнього в країнах, що 
досягли відомого ступеня культурного розвитку. 
Цілком справедливим є твердження, що звичаєве 
право необхідно для заповнення прогалин зако-
нодавства. Важко уявити собі такий час, коли 
буде напрацьований досконалий законодавчий 
кодекс, що охопить собою всю сукупність право-
вих відносин і зробить унаслідок цього звичаєве 
право зайвим. Хоч таким чином є підстави вва-
жати, що звичай завжди буде служити доповнен-
ням закону. Однак не слід забувати, що це далеко 
не досконала форма права. 

Вищезгадані представники німецької істо-
ричної школи стверджували, що право не тво-
риться законодавцем, воно з'являється довільно в 
результаті розвитку народного духу, приблизно 
так, як з'являється мова. Вчені-правознавці по-
винні вміти виразити вияви правового духу на-
роду, викласти його положення в юридичних 
формулах, а законодавець, що має готове право, 
повинен його перетворити в діюче законодавст-
во. 

Пухта бу першим з представників цієї 
школи намагався у відповідності з основними 
ідеями Історичної школи розсунути національні 
рамки права, доказуючи, що кожен народ є лише 
ланка великого ланцюга, що простирається «від 
прихованого в темряві початку цього століття до 
його майбутнього завершення…» [12,  с.21].  Пу-
хта відмічав, що право окремого народу не є 
право, що  виключно належить цій народній  ін-

дивідуальності, воно однаково належить всьому 
людству і процес передачі права від одного народу 
до іншого йде частково свідомо, частково інстинк-
тивно [12, с.21]. В частині прогресу права історич-
на школа вбачала його в процесі розвитку від 
окремих юридичних положень до їх принципу [13, 
с.125], тобто більш розвинутим являється те право, 
в якому сформульовані юридичні принципи. 

 Помилка історичної школи полягає в то-
му, що вона приписує звичаю характер виключ-
но національний і виводить обов'язкову силу 
юридичних звичаїв тільки з того, що вони ви-
ражають собою загальні національні уявлення. 
Насправді існує велика кількість юридичних 
звичаїв, які зовсім не мають національного ха-
рактеру, так, наприклад, існують звичаї церков-
ні, міжнародні, які не служать виразником пог-
лядів будь-якої національності, а між тим – суть 
звичаї безсумнівно юридичні. 

Ще однією помилкою теоретиків права істо-
ричної школи є неправильне припущення, начебто 
юридичний звичай черпає свою обов'язкову силу в 
національних уявленнях. Насправді юридичні зви-
чаї зовсім не завжди виражають собою погляди 
народу, що панують у будь-якій суспільній групі, 
будь-то прошарок населення, місцевість, союз ре-
лігійний, яким є церква, або, нарешті, ціла група 
держав, що знаходяться між собою в міжнародно-
му спілкуванні. Обов'язковість юридичного зви-
чаю, так само як і обов'язковість усіх норм позити-
вного права, неодмінно зумовлюється тим, що за 
ним стоїть той чи інший суспільний авторитет.  

Проблемною й сьогодні уявляється неузго-
дженість основних ідей природно-правової теорії 
права з історичною. По-перше, природно-пра-
вова школа не приділяє уваги приватному праву, 
її інтерес пов'язаний з публічним правопорядком, 
тоді як історична школа зв’язує себе з пізнанням 
цивільно-правових відносин. По-друге, історична 
школа права більш реалістична, більш наближена 
до соціальної реальності, ніж абстрактні судження 
природно-правової доктрини. Цю обставину відмі-
чав і Гуго, зазначаючи, що природно-правовій док-
трині властиві крайня абстрактність й відірваність 
від життя, які являються «головними причинами 
наукового виродження». Згодом про це писав і П. І. 
Новгородцев: «Абстрактні тенденції раціоналісти-
чної філософії, і систематичне ігнорування нею 
історії відобразилось несприятливо на науковій 
обробці позитивного права» [10, с.30]. 

З'ясування недоліків вчення про звичаєве 
право історичної школи є великою заслугою ви-
датного германського юриста, цивіліста та філо-
софа права Рудольфа фон Ієринга [4]. З його точ-
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ки зору Історична школа вважала епоху пануван-
ня звичаєвого права золотою добою права, і в пе-
реході від звичаю до писаного законодавства вба-
чала, за словами Ієринга, дещо у вигляді "гріхопа-
діння" права. Усупереч такому погляду представ-
ників старого історизму Ієринг довів, що заміна 
звичаю писаним правом є одним з важливих за-
воювань цивілізації. На його думку, досконалість 
звичаєвого права, на чому наголошують Савіньї й 
Пухта, насправді вигадана, уявна. Цілком справе-
дливо, що відмінними рисами права є гнучкість, 
здібність легко пристосовуватися до умов дійсно-
го життя, але справедливо також і те, що риси, які 
характеризують закон – формальність, систем-
ність, визначеність, точність і стійкість – мають 
для права незрівнянно важливіше значення. Крім 
того, у звичаєвому праві панує нерідко величезна 
плутанина понять: змішуються поняття моральні, 
релігійні та юридичні. Проведення точної межі 
між правом і тим, що не є право, приведення до 
ясності системи юридичних понять становить 
прогрес у сфері права, і цей прогрес є результатом 
діяльності законодавця. У звичаєвому праві зу-
стрічається нерідко протилежність між окремими 
нормами, унаслідок чого нерідко виникає спір про 
саме існування тієї чи іншої норми. Закон усуває 
протиріччя у сфері права, покладає цим кінець 
численним спорам і непорозумінням і обмежує 
можливість свавілля й коливань у застосуванні 
права. Словом, закон забезпечує панування в пра-
ві строгого та єдиного порядку.  

Висновки. Історична школа права – це 
значний рух теоретико-правової думки у вивчен-
ні походження права, оскільки вона визначила 
роль і значення глибинних етнокультурних під-
валин виникнення права й особливості цього про-
цесу у різних народів. Сутність ідей історичної 
школи полягає в обґрунтуванні первинності стосо-
вно державного законодавства історично трактова-
ного права. Звичаєве право було проголошено най-
важливішим джерелом права, воно посіло чільне 
місце в теоретико-правових та історично-юридич-
них дослідженнях. Звичаєве право стало об'єктом 
пильної уваги етнологів, етнографів, соціологів, 
навіть політиків, які сподівалися знайти в нормах 
звичаєвого права основу для розбудови всієї пра-
вової системи "у дусі народної правди". 

У свій час філософія права та наукова мето-
дологія Історичної школи права значно вплинули 
на формування вітчизняної юриспруденції XIX ст. 
Одні дослідження доктрини германських вчених 
були апологетичними, інші – формальними, а де-
які – критичними. Історія правничої думки невід'-
ємна від тих непересічних особистостей, постатей, 

які її творили. Різноманітні погляди західноєвро-
пейських вчених знайшли прихильників у вітчиз-
няній науці, зокрема в працях вітчизняних вчених 
В. І. Сергеєвича, М. Ф. Владимирського-Буданова 
і Ф. І. Леонтовича. Вивчали й розвивали ідеї істо-
ричної школи права К. Л. Неволін, М. Д. Іванишев, 
О. Ф. Кистяківський, О. Я. Єфименко; вплив шко-
ли відчувався в працях вчених, що ввійшли до 
Комісії для виучування історії західно-руського та 
українського права Всеукраїнської Академії наук 
(М. П. Василенко, М. М. Ясинський, А. Е. Крис-
тер, О. О. Малиновський та ін.). 

Сьогодні, майже два століття потому, оче-
видно: "при всіх надбаннях і відступах, при всіх 
наступних впливах в основі наукової методології 
сучасної юриспруденції й в основі сучасного ро-
зуміння права як феномена соціально-культурної 
дійсності покладено концепцію Історичної шко-
ли права" [11, 149 ]. 
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Summary 
Main provisions of doctrinal views history theorists of law school, which was formed in Germany in 

XIX century, such as Gugo, Savinji and Pukhti, are expounded. Their scientific researches in law concepts, 
legal nature of customary law as well as its historicity are described.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗАСАДЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРАВА:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация 

Изложены основные положения научных взглядов теоретиков исторической школы права, которая 
сформировалась в Германии в ХІХ в. Г. Гуго, Ф. Совиньи, и Г. Пухты. Показаны их научные поиски в 
правопонимании, в исследовании юридической природы обычного права и его историчности.       
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ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
 
Здійснення аналітичної реконструкції проблеми розуміння в сучасній філософії права дозволило класи-

фікувати існуючі герменевтичні концепції і сформулювати основні тенденції розвитку теорії розуміння на су-
часному етапі. В результаті окреслено власний простір у межах регіональної онтології для цілісної концепції 
розуміння у здійсненні права. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні у зв’язку 

з антропологічним поворотом у методології гу-
манітарних наук спостерігається поширення ін-
тересу до герменевтичної проблематики в юрис-
пруденції. Водночас констатація фундаменталь-
ного характеру розуміння як конструйованого в 
цілісності людського існування інспірує транс-
формацію філософської герменевтики у нову ін-
тегральну теорію розуміння. У цьому контексті 
відкривається можливість здійснення регіональ-
них досліджень в межах правової реальності на 
якісно новому рівні. Останні актуальні не тільки в 
аспекті вирішення завдань юриспруденції, а й в 
сенсі збагачення загальної теорії розуміння шля-
хом виявлення на прикладі ситуації винесення пра-
вового рішення нових смислових нюансів загаль-
ного значення. У руслі герменевтичних ідей варто 
відзначити, що побудова цілісної концепції розу-
міння у здійсненні права ґрунтується на певному 
онтологічному передрозумінні, зумовленому, серед 
іншого, філософською традицією.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Осмислення феномену розуміння в межах право-
вої реальності пов’язане з творчістю таких філо-
софів, як Г.-Г. Гадамер, П. Рікер, Ю. Габермас, 
К.-О. Апель, А. Кауфман, Р. Дворкін, Й. Тонтті, 
напрацювання яких покладено в основу даного 
дослідження. До герменевтичної проблематики в 
юриспруденції на пострадянському просторі зве-
ртались: О.М. Атарщикова, А.В. Бернюков, Т.І. 
Дудаш, С.І. Максимов, І.П. Малинова, О.І. Ов-
чинніков, П.М. Рабинович та інші. Проте цілісне 
осмислення феномену розуміння у правовій реа-
льності до сьогодні не здійснено, не в останню 
чергу тому, що сама теорія розуміння перебуває 
нині на стадії становлення, а її проблемний гори-
зонт залишається розпорошеним у численних 
філософських концепціях. 

З огляду на зазначене метою експлікації 
проблеми розуміння в сучасній філософії права є 
окреслення власного простору в межах регіона-
льної онтології для цілісної концепції розуміння 
у здійсненні права. Досягнення зазначеної мети 
пов’язане з виконанням завдання здійснення 

аналітичної реконструкції осмислення проблеми 
розуміння в сучасній філософії права, класифіка-
ції сучасних герменевтичних концепцій та ви-
значення місця правової герменевтики в цій сис-
темі, а також виявлення основних тенденцій та 
перспектив розвитку теорії розуміння в межах 
філософії права. 

Виклад основного матеріалу. Як видаєть-
ся, початок сучасної герменевтики права треба 
пов’язувати з ім’ям Ганса-Георга Гадамера (1900 
– 2002). За допомогою прикладу юридичної інте-
рпретації він прагне відновити універсальність 
герменевтики, підкреслюючи єдину природу ро-
зуміння історика та юриста. На його думку, істо-
ричне пізнання може здійснюватись лише так, 
що в кожному конкретному випадку минуле роз-
глядається в безперервному зв’язку з теперішнім, 
– що і робить юрист зі своєю практичною метою, 
заново визначаючи нормативну функцію закону 
у кожному конкретному випадку [4, с. 385 – 386]. 
Так, у ситуації прийняття правового рішення ми 
знаходимо типову модель відношення між мину-
лим і теперішнім, у якій перше виявляється опо-
середкованим другим. Подібо філософ обґрунто-
вує правомірність застосування цієї моделі у ви-
падку теологічного та філологічного розуміння [4, 
с. 389 – 402]. Подібно до того, як суддя шукає 
справедливість, проповідник прагне сповістити про 
спасіння, і, подібно до здійснення права, смисл са-
мої вісті вперше отримує повноту і завершеність 
лише завдяки благовіщенню [4, с. 392]. Тобто про-
блема аплікації, або застосування, розглядається 
Гадамером як визначальна у будь-якому різновиді 
розуміння. І в цьому сенсі герменевтика права зда-
тна відновити єдність герменевтичної проблеми. 

Специфічного забарвлення в межах право-
вої реальності набуває в Гадамера історичність 
розуміння як герменевтичний принцип. Виводя-
чи кругову структуру розуміння  з темпорально-
сті буття, в якості перед-структур процесу взає-
модії традиції та тлумачення він розглядає пе-
ред-судження, винесені до остаточної перевірки 
всіх фактично визначальних моментів. Стосовно 
судової практики мова йде про перед-рішення, 
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яке передує винесенню остаточного вироку і має 
в першу чергу позитивну правову цінність [4, с. 
323]. Тож ідеться не про те, щоб відмежувати 
себе від правової традиції, а навпаки: відмежува-
ти себе від того, що може завадити нам зрозумі-
ти цю традицію з погляду самої справи. Реабілі-
тація концепту перед-судження є одночасно і 
реабілітацією концепту авторитету. За Гадаме-
ром, критика і традиція являють собою не опози-
цію, а цілісну єдність умов можливості розумін-
ня [4, с. 334]. Отже, винесення правового рішен-
ня є не результатом боротьби традиції та критики 
і не сліпим слідуванням першій, а злиттям з тра-
дицією як безперервним процесом. Інакше кажу-
чи, якщо онтологічно історичність не може бути 
подолана, то з практичного погляду традиція 
може бути наближена через критичну рефлексію. 

Прикладом такого розуміння ідеї «злиття з 
традицією» є філософія права Рональда Дворкіна 
(нар. 1931). Він стверджує, що в інтерпретації 
права судді виконують роль послідовних співав-
торів колективного оповідання, в якому різні пи-
сьменники пишуть свої частини. Кожен з них 
повинен додати до нескінченної історії свій роз-
діл, який може бути прочитана як частина цілого 
оповідання. Іншими словами, суддя повинен ду-
мати, що він є одним з авторів оповідання під 
назвою «право», а рішення судді – його пост-
інтерпретаційний висновок – має виноситись на 
основі інтерпретації, що, як виправдовує, так і за-
суджує попередників [12, р. 228 – 239]. При цьому 
суддя має не тільки визначити суспільний ідеал 
останніх, утілений ними в минулих рішеннях, але й 
розкрити його в актуальному на час прийняття рі-
шення по справі соціально-історичному контексті 
[12, р. 227]. Тобто Дворкін розвиває ідею Гадамера 
про те, що будь-яке розуміння є творчим актом  
включення у здійснення традиції, причетності до 
загального смислу.  

У цьому ж руслі історичність розуміння 
осмислена в правовій філософії Артура Кауфма-
на (1923 – 2001). У межах онтології права він 
розвиває ідею Гайдеґґера про єдність «закинуто-
сті» та «проективності» як різних аспектів люд-
ського існування. Він зазначає, що «людина роз-
вивається не так, як рослини і тварини, які лише 
суто об’єктивно перебувають у часі, але людина 
повинна бути, вона має завдання: здійснити себе 
у часі і з часу, аби стати тим, що як можливість є 
в ньому. Людина має усвідомлення часу й історії, 
і так вона здатна трансцендувати свою екзистен-
ціальну актуальність на минуле й майбутнє... Іс-
торія – це той вимір, у якому вона має прийти до 
своєї сутності» [5, с. 168]. На думку філософа, 

спосіб буття права відповідає способу буття лю-
дини, оскільки воно засноване в людському бут-
ті. Аналогічно людині, воно має постійно здійс-
нюватись, аби прийти до самого себе. Слідом за 
Фехнером Кауфман підкреслює, що це не є гото-
ве право, але в усі часи відбувається його стано-
влення [5, с. 169]. Право, за Кауфманом, не є 
зводом правил, воно «відбувається» в особистих 
відносинах, входить в екзистенцію шляхом діян-
ня. Застосування права завжди потребує «препа-
рації» норми перед конкретним випадком [13]. 
Ключовим тут є обґрунтування «процесуальнос-
ті» права як постійно відтворюваного пошуку 
правильного рішення в конкретній ситуації. От-
же, в контексті філософії Кауфмана єдність «за-
кинутості» та «проективності» може бути розк-
рита як єдність зануреності в горизонт власного 
світу, зумовлений правовою традицією, та тран-
сцендування правового рішення в напрямку май-
бутньої справедливості. 

Приймаючи подібну модель, ми змушені 
констатувати принципову неможливість завер-
шеного погляду на певну завершену послідов-
ність подій, що могло б гарантувати «останнє 
слово» інтерпретатору, і відмовитись від гіпоста-
зування Права як раз і назавжди встановленої 
міри свободи і рівності, у такий спосіб завершуючи 
«оповідання» в момент його написання. Це не 
означає відмови від будь-якої можливості вислов-
лювати судження щодо «істинного» Права, але до-
повнює свободу говорити прийняттям відповідаль-
ності за власне місце в цьому «говорінні». 

Отже, в ході правозастосування пропону-
ються конкуруючі інтерпретації правової тради-
ції, які одночасно є її застосуванням або до дійс-
них справ суддями та адвокатами, або до гіпотети-
чних змодельованих справ вченими, студентами та 
законодавцем. У цьому сенсі традицію права мож-
на розуміти як нескінченний конфлікт інтерпрета-
цій, в якому різні інтерпретатори намагаються за-
йняти пануючу позицію щодо інших. Як влучно 
зазначив Ф. Мюллер, у суді відбувається «боротьба 
за значення права» [14, S. 38].  

Тема конфлікту отримала розвиток у твор-
чості Поля Рікера (1913 – 2005). У контексті 
конфліктної природи розуміння він розглядає 
ситуацію винесення правового рішення. Серед 
усіх інститутів, які опосередковують входження 
людини до суспільного простору, особливу увагу 
Рікер приділяє саме судочинству, оскільки, на 
його думку,  тут ми маємо справу з глибинною 
реальністю конфлікту і насильства. Усвідомити 
ж важливість цієї проблеми – значить усвідомити 
трагічний характер людської долі: як тільки лю-



Н.І. Сатохіна  

16 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 518. Правознавство. 

дина отримує владу, вона здійснює її над інши-
ми, отже, можна сказати, що схильність до нері-
вності закладена в самій природі людської дії. 
Фізичне насильство – лише крайній прояв цього 
відношення, яке можна назвати відношенням 
панування. Засобом насильства може стати і мо-
ва. Це перша причина зацікавлення автора актом 
винесення судження в суді. Друга полягає в то-
му, що суд постає перед нами як регламентована 
форма конфлікту, тобто як протилежність наси-
льству. Це правова трансформація насильства 
шляхом перенесення його в простір дискусії – 
адже в суді боротьба відбувається за допомогою 
слова [9, с. 31 – 33].  

Винесення правового судження, за Рікером, 
має дві основні функції. По-перше, покласти 
край стану невизначеності: у будь-якому конфлі-
кті сторони можуть сперечатися до нескінечнос-
ті; тут є момент безмежності. Ухвалити рішення 
– означає поставити крапку в суперечці. Отже, 
правосуддя – це не відповідь насильством на на-
сильство: правосуддя висловлює те, що суспільс-
тво на даний момент розглядає як правовий стан. 
Звідси філософ виводить другу функцію право-
суддя – примирення сторін. І хоча ця мета міс-
тить елемент утопії, ця утопія вкорінена в сутності 
права і складає його основу. Тобто – резюмує ав-
тор, – остаточна мета судового процесу і суду як 
інституту – сприяти суспільному миру завдяки пе-
ремозі мови над насильством [9, с. 33 – 34]. У за-
пропонованій концепції виявляється парадоксаль-
ність і водночас цінність позиції Рікера: активно 
тематизуючи проблему конфлікту, він разом з тим 
намагається розвивати «філософію, в якій право 
могло би бути визнано в своїй ненасильницькій 
специфічності», зауважуючи, що «війна є болісною 
темою політичної філософії, а мир є такою ж гост-
рою темою філософії права» [7, с. 11].  

Лінію Гадамера – Рікера – Кауфмана – 
Дворкіна, що представляє герменевтичну про-
блематику в праві, взяту в контексті темпораль-
ної структури розуміння, підхоплює Йаркко Тон-
тті. У фокусі філософії права він намагається ро-
зробити деякі аспекти діалектичної герменевтики 
без синтезу, згідно з якою протистояння полюсів 
діалектики не повинне спричиняти зникнення 
через синтез, а вони мають розглядатися як такі, 
що залишаються особливими і взаємодіючими 
один з одним. У цьому нескінченному процесі 
взаємодія між протилежностями призводить до 
конфлікту, який, проте ніколи остаточно не ви-
рішується [15, р. 3]. Вірогідно, подібної позиції 
дотримується і Кауфман, коли говорить про «га-
рмонію через опозиції (які залишаються різними) 

як основу правового мислення» [5]. Як розвиток 
діалектики без синтезу, яка намагається подола-
ти проблеми гегелівської філософії, може розг-
лядатись також філософія Рікера, який ствер-
джує, що виокремлені ним герменевтичні систе-
ми – археологія, телеологія, есхатологія – і відпові-
дні дисципліни – психоаналіз, феноменологія духу 
та феноменологія релігії – в повній мірі сумісні, 
оскільки всі вони, кожна у власний спосіб, просу-
ваються в напрямку онтологічної основи розуміння 
[6, с. 56]. Отже, конфлікт інтерпретацій набуває 
позитивного значення. 

За допомогою діалектичної герменевтичної 
філософії Тонтті намагається розробити онтоло-
гічний розріз права як лінгвістичного гуманітар-
ного артефакту, який тісно пов’язаний з історич-
ністю та конфліктом. У цьому контексті філософ 
формулює умови можливості розуміння: лінгвіс-
тичність (яка, за Тонтті, охоплює кругову струк-
туру інтерпретації, пред-судження і авторитет), 
історичність та конфлікт (що включає поняття 
діалогу і злиття горизонтів) [15, р. 35 – 37]. 
Окресливши онтологічний вимір проблеми, Тон-
тті, йдучи шляхом Рікера, який проголосив мету 
відновлення втраченої ланки між методологіч-
ною та екзистенціально-онтологічною герменев-
тикою, пропонує герменевтичну модель правоза-
стосування. Філософ доходить висновку, що в 
процесі винесення правового рішення з’яв-
ляється «приховане значення» права, виявляють-
ся передумови правового мислення і пропону-
ються нові, революційні інтерпретації. Ця крити-
чна модель покликана, в першу чергу, сприяти 
постійній самокритиці правозастосовця, аби ви-
несені ним правові судження могли претендува-
ти на справедливість[15, р. 186]. На думку Тонт-
ті, остаточним арбітром у спорі між конкурую-
чими інтерпретаціями в правовому дискурсі має 
стати етика, оскільки тільки дійсно етична пози-
ція здатна мінімізувати насильство. Як зауважує 
з цього приводу Рікер, діалектика Самого та Ін-
шого «знайде свій повний розвиток тільки в дос-
лідженнях, здійснених під знаком етики й мора-
лі. Автономія Самого там виявляється глибоко 
пов’язаною з турботою про ближнього й справе-
дливістю для кожної людини» [8, с. 27]. В цілому 
тут відображено сучасну тенденцію до етизації 
філософії взагалі та філософії права зокрема. 

Звернення до етики - помітне явище у ко-
мунікативній філософії, основні положення якої 
систематично викладені у творчому напрацю-
ванні Юрґена Габермаса (нар. 1929 р.). Його тео-
рія обґрунтування справедливості також є герме-
невтичною концепцією, але, на відміну від розг-
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лянутих вище, для неї характерна відмова від 
побудови онтології права. Норми права обґрун-
товуються практично в реальній комунікації че-
рез аргументацію в дискурсі, однак цей дискурс 
має співвідноситися з ідеальною комунікацією, 
яка на зразок регулятивної ідеї спрямовує раціо-
нальне обґрунтування норм і слугує критерієм 
для встановлення «істинного консенсусу». Ця 
структура, побудована на зразок прав на участь у 
політичному житті і на політичну комунікацію, в 
ході конституйованого правовим способом зако-
нодавчого процесу надається всім правам, у тому 
числі й приватноправовим повноваженням на 
переслідування приватних, вільно обраних цілей 
[10, с. 267]. Габермас підтримує ідею елементу 
невизначеності у праві, його плюралістичної 
природи, відкритої до тлумачення. Природа 
справедливості, на думку філософа, інтерсуб’єк-
тивна, вона виступає скоріше у формі обгово-
рення, аніж вирішеного стану справ. Застосуван-
ня закону завжди являє собою одну з можливих 
інтерпретацій справедливості. Право ж розгляда-
ється як триваюча бесіда суспільства із самим 
собою: воно ніколи не буває повним, завжди під-
лягає ревізії, але завжди має поважатись.  

При цьому Габермас пропонує обмежитись 
чисто формальним розумінням норм, які не да-
ють жодних смислових орієнтирів, а лише вка-
зують на процедуру дискурсу, в якому тільки й 
перевіряються дані етичні норми. Змістовним 
виявляється саме практичний дискурс, який ви-
никає у разі виникнення конфлікту. Отже, осно-
вний принцип етики дискурсу застосовується 
конкретною особистістю відповідно до свого ро-
зуміння конкретної ситуації, і вона, разом із за-
конодавцем, несе відповідальність за цей прин-
цип [11, с. 165]. Так, діяльність судді не може 
бути зведена до розкодування головоломок; він 
не просто прикладає заздалегідь задані еталони 
до об’єктів спостереження, а розділяє відповіда-
льність із законодавцем. Питання про факт не-
віддільне від питання про право. Цікаво, що по-
дібну природу має також відповідальність, що 
покладається на вчених. У цьому сенсі Апель 
говорить про етику відповідальності [1; 2; 3]. 
При цьому мова йде не тільки про відповідаль-
ність «за» щось, а й відповідальність «перед» 
кимось. Тут мається на увазі комунікативний 
смисл, який передбачає співвідповідальність усіх 
членів ідеальної комунікативної спільноти (у на-
шому випадку – спільноти правозастосовців). От-
же, комунікативна дискурсивна філософія пропо-
нує новий оригінальний проект етики дискурсу як 
етики колективної відповідальності за наслідки 

своєї діяльності. Так прихильники дискурсивної 
етики намагаються відшукати більш пластичні по-
няття для опису відносин взаємного визнання ав-
тономних індивідів, кожен з яких має самостійну 
точку зору та етичну позицію.  

Розгляд основних концепцій розуміння в 
сучасній філософії права яскраво ілюструє тен-
денцію до розмивання меж герменевтики в ре-
зультаті її «щеплення» до новітніх філософських 
напрямків, розпочатого Рікером [6, с. 36 – 42], 
внаслідок чого герменевтика постає як сукуп-
ність досить різноманітних за спрямуванням під-
ходів до осмислення розуміння. Спробуємо наве-
сти їх умовну класифікацію. 

По-перше, доцільно говорити про фунда-
ментальну герменевтику та окремі регіональні 
герменевтики, зокрема герменевтику права як 
ядро концепції розуміння у здійсненні права.  

Залежно від феномену, що розглядається в 
якості предмета розуміння, можливе виокрем-
лення вузьких і широких герменевтичних конце-
пцій права. Перші зорієнтовані на розуміння 
правових норм, зафіксованих у текстах. Другі 
передбачають зорієнтовані на осмислення право-
вої реальності в цілому. 

Відповідно до завдань, які виконуються в 
межах тієї чи іншої концепції розуміння, можна 
виокремити епістемологічний та онтологічний 
напрямки. З одного боку, герменевтична філосо-
фія являє собою методологічний орієнтир, за до-
помогою якого ми можемо прояснити методи 
практичної інтерпретації, наприклад, прийняття 
правового рішення, або практики наукового пі-
знання, з іншого – це трансцендентальна філосо-
фія, яка передбачає експлікацію умов можливос-
ті розуміння. Втім, можна погодитися з Рікером, 
який переконливо домагається відновлення втра-
ченої ланки між методологічною й екзистенціа-
льно-онтологічною герменевтикою, що набуває 
сьогодні характеру загальної тенденції. 

У межах онтологічного виміру розуміння 
на зміну герменевтиці суб’єкта прийшла герме-
невтика ситуації. Якщо перша була зосереджена 
на відображенні об’єкта розуміння, то сфера дру-
гої – загальна філософська реконструкція герме-
невтичної ситуації. У цьому ж сенсі Кауфман 
протиставляє субстанціональну онтологію й он-
тологію відносин [13]. 

В аспекті історичних форм існування герме-
невтичної думки слід виокремити екзегетику як 
практику тлумачення текстів, загальну герменев-
тику як методологію гуманітарних наук та філо-
софську герменевтику як онтологію розуміння. 
Проте сьогодні ми можемо спостерігати новий ге-
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рменевтичний виток, тепер уже від філософської 
герменевтики до нової теорії розуміння, в якій за-
діяні теоретико-методологічні орієнтації та ідеї 
також інших напрямків сучасної філософії – фено-
менології, соціальної критичної теорії, комунікати-
вної філософії та ін. 

У сенсі базової методологічної установки 
Рікер розрізняє герменевтику довіри і герменев-
тику підозри. Перша не намагається задаватися 
питанням про основи традицій, а прагне продов-
жити і захистити їх, не змінюючи напрямку. 
Друга виходить з методологічної позиції недові-
ри до об’єктів розуміння і намагається виявити 
внутрішні конфлікти традиції. І нарешті, таку 
класифікацію потрібно доповнити «критичною 
герменевтикою» як результатом діалектичної 
взаємодії цих напрямків [15, р. 76 – 79]. 

Певна річ, наведена класифікація досить 
умовна та відкрита для діалогу і має виключно 
методологічне значення. Зокрема, виконуючи 
функцію орієнтира в герменевтичному дискурсі, 
вона водночас відображає основні тенденції 
осмислення розуміння на сучасному етапі, вияв-
лені в ході експлікації даної проблеми у філосо-
фії права. По-перше, варто відзначити тенденцію 
до побудови концептуального проекту інтегра-
льної теорії розуміння як розділу філософського 
знання. Універсалізація теорії розуміння в зазна-
ченому сенсі поєднується з її регіоналізацією в 
значенні аналізу різноманітних просторів розу-
міння. У цьому контексті актуалізується осмис-
лення розуміння в правовому просторі через 
оформлення концепції розуміння у здійсненні 
права. Другою тенденцією, на наш погляд, є 
спрямованість на відновлення втраченої ланки 
між екзистенціально-онтологічною та епістемо-
логічною герменевтикою, в результаті чого ідеї 
регіональної онтології застосовуються у сфері 
практики соціальної взаємодії.  

З орієнтацією на праксеологічний вимір тісно 
пов’язана третя тенденція в осмисленні розуміння 
– тенденція до аксіологізації даного дискурсу, яка 
найбільш рельєфно виражена в комунікативній 
філософії з її орієнтацією на етичний вимір.  

У сучасній філософії права переважає тен-
денція до осмислення феномену розуміння в ме-
жах розгорнутої на основі діалектики без елеме-
нтів синтезу моделі безконечного конфлікту ін-
терпретацій правової традиції, де кожне правове 
рішення становить нову органічну частину ціліс-
ного та безперервно змінюваного явища права. 
Правозастосовець же стає співвідповідальним за 
зміст останнього, а відповідальність в інтер-
суб’єктивному просторі дискурсу набуває харак-

теру колективної відповідальності, тематизованої 
в етиці Апеля та Габермаса. 

Висновки. Здійснення аналітичної реконс-
трукції проблеми розуміння в сучасній філософії 
права дозволило класифікувати сучасні гермене-
втичні концепції та сформулювати основні тен-
денції розвитку теорії розуміння на сучасному 
етапі. У результаті окреслено власний простір у 
межах регіональної онтології для цілісної конце-
пції розуміння у здійсненні права. Остання пе-
редбачає, перш за все, умовне розведення різних 
аспектів та рівнів її філософського осмислення 
(онтологічний, антропологічний, аксіологічний 
та праксеологічний виміри розуміння, особистіс-
ний та інтерсуб’єктивний рівні), що й становить 
програму подальших досліджень. 
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N.I. Satokhina 
EXPLICATING THE PROBLEM OF UNDERSTANDING  

IN THE CONTEMPORARY PHILOSOPHY OF LAW 
 

Summary 
Through reconstruction of the problem of the understanding in the contemporary philosophy of law we 

can classify hermeneutical conceptions and formulate main tendencies of development of the contemporary 
theory of understanding. Thus we outlined for the integral conception of the understanding in the realization 
of law its own sphere in the field of a regional ontology of law. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 
 

Аннотация 
Осуществление аналитической реконструкции проблемы понимания в современной философии 

права позволило классифицировать существующие герменевтические концепции и сформулировать 
основные тенденции развития теории понимания на современном этапе. В результате очерчено собс-
твенное пространство в рамках региональной онтологии для целостной концепции понимания в осу-
ществлении права. 
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ПРАВОВИЙ ВПЛИВ НА ВИНАГОРОДУ ЗА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ  
ПРОТЯГОМ Х-ХVII СТОЛІТЬ  

 
Стаття присвячена дослідженню становлення механізму правового впливу на оплату праці в Україні 

впродовж Х-XVII століть та матеріалів правозастосовної практики винагороди за працю. 
Ключові слова: оплата праці; правове регулювання оплати праці; заробітна плата; працівник; роботодавець. 

 
Постановка проблеми. Актуальність дос-

лідження засобів правового впливу на оплату 
праці в Україні протягом Х-XVII століть зумов-
лена тим, що історичний екскурс допомагає не 
лише глибше зрозуміти й осягнути сучасні про-
блеми в правовому регулюванні оплати праці, 
але й звільнитись від застаріло-традиційних рі-
шень. Адже досліджувати сучасний стан право-
вого регулювання оплати праці необхідно у світ-
лі минулого заради майбутнього, оскільки щоб 
зро-зуміти сутність оплати праці треба дослідити 
історичний процес формування її правового ме-
ханізму. До того ж, на превеликий жаль, тільки 
дослідивши правовий вплив на оплату праці в 
історичному аспекті, лише з плином часу можна 
відповісти на питання щодо ефективності засто-
сування того чи іншого механізму регулювання 
оплати праці, оптимального поєднання методів 
та способів впливу на відносини винагороди за 
працю, що зайвий раз підкреслює актуальність 
даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Науково-тео-
ретичною основою дослідження стали праці 
М.Арястова [1], О.О.Глазунова [15], М.С.Гру-
шевського [2], О.О.Зіміна [3], А.Г.Манькова [13], 
І.М.Міклашевського [16], Б.О.Рибакова [12], 
Л.С.Таля [8], О.І.Чистякова [6, 7, 11] та інших учених. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне науко-
вому напрацювання названих дослідників, вина-
города за працю для них не була об’єктом спеці-
ального дослідження. Свою увагу вони здебіль-
шого зосереджували на аналізі економічних про-
цесів, котрі відбувались у суспільстві, а також на 
правовому регулюванні промислових відносин. 

Мета статті полягає в аналізі формування 
виключно механізму правового регулювання 
оплати праці на території сучасної України, по-
чинаючи з Х і закінчуючи ХVII століттям нашої 
ери, дослідженні тих способів і засобів, за допо-
могою яких тодішнє суспільство і держава впли-
вали на відносини винагороди за працю; вияв-
ленні тих чинників, які зумовлювали диференці-
ацію правового регулювання оплати праці. 

Виклад основного матеріалу. Значення 
винагороди за працю чудово усвідомлювали в 
Київській Русі. У X-XI століттях на Русі, безпе-
речно, домінувало натуральне господарство. Це 
означає, що все вироблялося для власних потреб, 
і лише надлишки надходили в продаж. Однак 
уже на той час у містах можна було помітити 
широкий розвиток торгівлі й ремесел. А для тор-
гівлі потрібні були платіжні засоби. У найдавні-
ший час на Русі такими загальноприйнятими за-
собами платежу (тобто грішми) була худоба, а 
згодом – „куни”, тобто кунячі, соболині та білячі 
хутра. Проте в X-XI століттях на Русі одночасно 
з кунами в обігу знаходились як злитки срібла, 
так і монети вітчизняного та іноземного карбу-
вання, що свідчило про розвиток не лише внут-
рішньої, але й жвавої міжнародної торгівлі. 

У цей час почала використовуватися вже і 
наймана праця. Так, згадку про окремі види ре-
місничої праці, наприклад, про організованих у 
виробничі артілі будівельників, знаходимо вже в 
XI столітті. Зокрема, в „Сказаніи о Борисе и Гле-
бе” записано, що, бажаючи збудувати церкву, 
князь Ізяслав (1054-1078 роки) закликає для цьо-
го „старейшину древоделям”, а старійшина, до-
мовившись із князем, „собра вся сущая под ним 
древоделя” і будує з ними замовлену церкву [1, 
c.87]. Окрім того, відповідно до „Сказанія о Бо-
рисе и Глебе”, в давньоруський період також іс-
нували такі об’єднання ремісників: корпорація 
городників, на чолі якої стояв старшина, – „ста-
рей огородьникьмъ” (у Вишгороді); корпорація 
„ізвозників”, що возила дерево з київської прис-
тані, та спеціальні промисловці, що виготовляли 
на продаж домовини (у Києві) тощо [2, c.11]. 

Отже, ремісники (теслі, городники, будіве-
льники мостів, перевізники й інші) вже в той час 
працювали за наймом. До нас дійшли також зга-
дки про норми оплати їхньої праці. Так, за збе-
реженим історичним переказом, коли Ярослав 
Мудрий вирішив побудувати в Києві Георгіївсь-
ку церкву (приблизно в 1051 році), то спочатку 
він не знайшов достатньої кількості будівельни-
ків. Князь запитав тивуна: „Отчего мало делате-
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лей?” Тивун відповів: „Люди бояться, що будуть 
позбавлені заплати” („найма”). Тоді задля біль-
шої певності князь наказав прилюдно возити ку-
ни на возах до сусідніх „комор Золотих воріт” і 
оголосити на торгу, що кожний одержить „за 
труд по ногате на день” [2, c.12]. Отже, ця історія 
не залишає сумнівів, що мова тут ішла про віль-
не поденне наймання будівельників. Порівнявши 
ці норми оплати праці з цінами часів „Руської 
Правди” („за барана – ногату”), переконуємося, 
що тодішня оплата вільнонайманої праці була 
досить високою: винагородою за роботу впро-
довж одного робочого дня можна було прохар-
чуватися разом із родиною впродовж цілого ти-
жня. Однак у тому ж столітті були відомі й від-
рядні системи оплати найманої праці. Так, у „Ру-
ській Правді” за Археографічним списком, в ре-
дакції 1016 року, ми знаходимо таку норму: в 
статті 25 „О поконе вирном”, визначено, скільки 
мостобудівник мав узяти грішми й натурою за 
виконання своєї роботи: „То ти урокъ Ярославль. 
А сей урокъ мостьником: аще помостивше мост, 
взяти от дела ногата, а от городници ногата” [3, 
c.7]. За надзвичайною лаконічністю цієї найдав-
нішої редакції статті не відразу стає зрозуміло, 
що мова йде тут про норму оплати денної праці 
мостобудівника. Але в зіставленні з вищенаведе-
ним розпорядженням того ж Ярослава Мудрого 
про оплату праці будівельників при будівництві 
Георгіївської церкви в Києві „по ногаті в день” 
стає зрозуміло, що це аж ніяк не випадкова для 
того часу розцінка. В іншій, більш великій, Про-
странній редакції „Руської Правди” за Карамзін-
ським списком, визначається і сама величина 
„відрядного уроку мостника”: „Мостнику, помо-
стившу мост, взяти емоу от дела, от 10 локоть, по 
ногате” (ст.97) [4, c.359]. Так, користуючись су-
часною термінологією, за денної норми вимо-
щення бруківки на 10 ліктів (приблизно 4,6 мет-
ра) помосту працівник отримував у винагороду 
„ногату”. Ця ж стаття „Руської Правди” за Сино-
дальним списком звучить так: „А се мостьникоу 
оуроци: помостивъше мост, взяти от 10 локтей 
по ногате; аже починить моста ветхого, то коли-
ко городень починить, то взяти емоу по куне от 
городне; а мостьникоу ехати самомоу с отроком 
на двоу коню, взяти 4 лоукна овса на неделю, а 
ести что можета” [4, c.132]. 

Отже, якщо за новий міст платили по нога-
ті від кожної городні, то за лагодження старого – 
лише по куну, тобто по 0,4 ногати. При цьому за 
один робочий день можна було полагодити дві-
три городні. Тут важливо, однак, відзначити, що 
на цю роботу доводилось виходити з конем (для 

доставки колод до місця роботи) і що, крім гро-
шової винагороди, як мостнику, так і його коню 
в цьому випадку належав безкоштовний корм на 
час усієї роботи. Про те, що саме входило до на-
туральної частини винагороди тогочасного ремі-
сника, можна судити за наступною статтею „Ру-
ської Правди” того ж Синодального списку: „А 
се оурочи городникоу: закладаюче городьня, ку-
на взяти, а кончавши ногата; а за корм і за воло-
гу, и за мясо, и за рыби – 7 кун на неделю, 7 хле-
бов, 7 оубороков пшена, 7 лоукон овса на 2 кони, 
имати же емоу донеле город съроубять, а соло-
доу дадять емоу одиноу 10 лоукон” [4, c.133]. 
Так, городник за кожну городню (або ланку мі-
ської стіни) грішми одержував 1 ногату і 1 кун, 
тобто по 3,5 куни, а крім того, на харчування 
грішми або натурою: хліб, м’ясо, рибу, пшоно й 
солод (на пиво або брагу). Для оцінювання вели-
чини винагороди за просту сільську працю в 
„Руській Правді” за Карамзінським списком є 
лише одна згадка в статті „О сиротьем вырять-
ке”: „А женка с дчерию, тем страды на 12 лет, по 
гривне на лето, 20 гривен и 4 гривны кунами” [4, 
c.354]. З цієї статті видно, що батрачка в селі в 
XII столітті одержувала по гривні кун за літо, на 
хазяйських харчах та іншому утриманні. Нагада-
ємо, що за купівельною спроможністю гривна 
кун була рівною 20 ногатам, і за неї можна було 
купити 20 баранів1. 

Отже, „Руська Правда” була не лише одні-
єю з історичних пам’яток правового регулюван-
ня суспільних відносин у Київській Русі, але і 
джерелом правового регулювання винагороди за 
працю. При цьому вона не лише містила норми 
оплати праці, але й окремі гарантії винагороди. 
Зокрема, згідно зі ст.110 Пространної редакції 
„Руської Правди” добровільний перехід у холоп-
ство супроводжувався укладенням угоди, яка 
згодом стала зародком консенсусного договору 
найму [5, c.8]. Відповідно до ст. 60 цього акта, 
„якщо пан віддасть свого наймита на заробітки 
іншому господарю, то має отримати від остан-
нього плату наперед. Такий працівник не стає 
холопом „ни за прокорм, ни за приданное”. Якщо 
працівник не дослужить до кінця строку, то від-
повідно до ст.111 Руської Правди він сам має 
винагородити свого господаря за те, що порушив 
угоду; якщо ж дослужить до кінця терміну – ні-
чого не має платити. 
                                                        
1 За цінами 1913 року ця сума становила 128 крб. зо-
лотом. У царській Росії батрачка отримувала, на пан-
ських харчах, за рік праці до 58 крб., відповідно ж за 
літній період роботи – 15 крб., тобто майже 12 % від 
винагороди XI-XII століття. 
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Ще одним джерелом правового регулювання 
оплати праці в Київській Русі стала Псковська Су-
дна грамота (1397-1467 роки), статті з 39 по 41 якої 
регламентували відносини винагороди за працю. 
Так, якщо двірний наймит до закінчення строку 
договору піде від господаря, то він зможе вимагати 
винагороду „по рахунку”, але лише за останній рік, 
незалежно від фактично відпрацьованого часу (ст. 
41) [6, c.364]. Натомість господар звільнявся від 
обов’язку оплатити працю наймита, якщо останній 
не завершив „обіцяної роботи”, заприсягнувши, що 
наймит роботи не виконав. 

Окремі елементи регулювання відносин 
оплати праці можна відшукати і в судебниках. Так, 
згідно зі ст.54 Судебника 1497 року, якщо наймит 
самовільно залишав „урок” до закінчення строку, 
то він утрачав право на будь-яку винагороду за 
свою працю. Судебник 1550 року містив надзви-
чайно оригінальну форму винагороди, хоча вона 
була характерною для Середньовіччя: „Наміснику 
дане для харчування місто з волостями або йому 
дані в харчування волості” [5, c.45]. 

Договори особистого винайму в давньору-
ський період оформлялися шляхом „запису”. 
Якщо письмової угоди не було укладено, то за-
кон дозволяв найманому працівнику вимагати 
винагороду за свою працю шляхом так званого 
„заклику”, тобто публічного оголошення своїх 
вимог під час торгів. Найманий працівник, укла-
вши договір з господарем на певний строк, міг 
піти від нього і раніше. У такому випадку він 
отримував винагороду за фактично відпрацьова-
ний час. Позовна давність за цією категорією 
спорів становила один рік [7, c.64]. 

Наступною правовою формою використан-
ня праці вільної людини того часу вчені назива-
ють закупництво. Сутність закупництва, яке, на 
думку Л.С.Таля, нагадувало швидше або договір 
позики, або договір найму праці, полягала в на-
данні закупом своєї робочої сили особі, котра 
видавала йому авансом певну суму грошей [8, 
c.283]. Згадку про винагороду за працю згідно з 
такою угодою знаходимо в діючих на території 
України Статутах Великого князівства Литовсь-
кого в редакції 1529 та 1566 років. Зокрема, від-
повідно до ст.7 глави 11 Статуту 1529 року, що 
має назву „Про зарахування закупам суми в ра-
хунок боргу за відпрацьований час”, „якщо хто-
небудь узяв у закуп селянина або селянку і не 
домовився з ними про розмір присівку1 або про 
                                                        
1 Присівком, згідно з великим тлумачним словником 
української мови, називалась „прибавка до грошової 
плати селянину у вигляді врожаю, який він збирає з на-
даної йому наймачем невеликої ділянки землі” [9, с.487]. 

те, за яку суму буде зараховуватись кожен рік 
роботи, то з належної суми грошей має бути ви-
рахувано селянину 15 грошей за рік, а жінці – 10 
грошей”. Тобто у тому випадку, коли людина в 
договорі закупу заздалегідь не обумовила розмір 
винагороди за свою працю, то оплата річної пра-
ці селянина мала становити 15 грошей, а селянки 
– 10 грошей. Отже, ці величини винагороди за 
працю фактично означають розмір мінімальної 
оплати тогочасної праці. Фактична ж, або серед-
ня, винагорода за працю була дещо вищою. Так, 
згідно зі ст.6 названого Статуту, „якщо вільна 
людина за вчинений злочин була віддана в нево-
лю і мусила відпрацювати певну суму, то за ко-
жен рік її праці селянину належить зараховувати 
20 грошей, а селянці – 15 грошей за умови отри-
мання ними присівку. Якщо ж присівок вони не 
отримували, то селянину кожен рік роботи зара-
ховується за півкопи грошей (25 грошей), а жінці – 
за 20 грошей” [10, c.45]. Багато це чи мало? Про 
купівельну силу тогочасних грошей дізнаємось зі 
ст.8 глави 12 Статуту Великого князівства Литов-
ського в редакції 1529 року, яка визначає розмір 
шкоди, яку належить відшкодувати власнику за 
крадіжку його свійської худоби. Отже, „якщо хто-
небудь украв … то має бути сплачено за … корову 
півкопи грошей, за свиню – 15 грошей, за барана 
або вівцю – 12 грошей”. Тобто на початку XVI 
століття за оплату своєї річної праці без присівку 
селянин міг придбати корову, а за винагороду з 
присівком – приблизно два барани. 

Відповідно до ст.275 глави X „Соборного 
Уложенія” 1649 року, дозволявся вступ на робо-
ту з метою „стеречь двор или лавки, или чего-
небудь” за порукою („по себе даст поруки”) [11, 
c.149]. На думку сучасних учених, цей акт рег-
ламентував лише один випадок особистого най-
му і покладав обов’язок лише на працівника – 
нести відповідальність за добросовісне виконан-
ня роботи. У цьому ж „Соборнім Уложенії” 
встановлено розмір заробітної плати окремих 
категорій служивих людей: „а на службі в полках 
приставом имати хоженого по приставной памя-
ти по две денги” [5, c.74-75]. 

Аналізуючи реалізацію названих норм 
оплати праці в давній період, можна зазначити, 
що з часом розмір реальної величини винагороди 
за працю мав тенденцію до зменшення. Так, у 
Псковському літописі зберігся запис про будівлю 
кам’яної стіни в місті Гдові, де 300 „найманців” 
у 1431 році за 163 календарних, або 140 робочих 
днів, заробили по 300 крб., тобто по 2,1 новго-
родських грошей за день праці. За тодішніми 
новгородськими цінами в XV столітті за 2,1 нов-
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городські гроші можна було купити вже полови-
ну барана, або близько 24 кг (1,5 пуда) жита, або 
від 1,5 до 3 ковриг печеного хліба [12, c.712]. Та-
ким чином, тодішня винагорода за працю була 
вже вдвічі меншою, ніж у X-ХII століттях. 

За свідченням Герберштейна, в 1517-1526 
роках простий поденник одержував 1,5 москов-
ської „деньги”, а ремісник – 2 „деньги” за день. 
За 2 „деньги” на початку XVI століття можна 
було купити 12 фунтів пшениці, або половину 
пуда жита, або четверту частину барана [13, 
c.42]. Отже, лише за одне століття (з 1430-их до 
30-их років XVI століття) щоденна заробітна 
плата ремісника зменшилась у своєму реальному 
значенні ще вдвічі, а за ціною хліба – навіть 
утричі. Потрібно, однак, пам’ятати, що XVI сто-
ліття, починаючи з 20–30-х років, було століттям 
„революції цін”, до того ж не лише в нас, але й 
на Заході, з тією лише різницею, що в нас ця ре-
волюція була значно глибшою. Якщо на Заході 
за століття в середньому ціни зросли у 2- 2,5 ра-
зи, то в нас ціна на худобу зросла в 2,5 рази, на 
хліб – у 4-4,5 рази, а в середньому по всіх інших 
товарах – у 3-4 рази [13, c.72]. 

Збереглися також відомості про оплату ре-
місничої праці за часів правління першого царя з 
роду Романових. У самому палаці Михайла Фе-
доровича Романова (1596–1645, правив з 1613 
року), крім звичайної двірні, щодня використо-
вувалася праця сотні вільнонайманих майстрів: 
кравців, кушнірів, шевців, іконописців тощо. Ча-
стина їх становила постійний персонал царських 
майстерень і називалася казенними майстрами. 
Інша частина – запрошувалася тимчасово, лише 
в сезонний розпал роботи, відповідної спеціаль-
ності з торговельних рядів і називалася торгове-
льними, або рядовими майстрами. Останні одер-
жували за свою роботу тільки поденний „корм” 
або, за відрядної роботи, „заделъну” плату, а ка-
зенні майстри, крім поденної плати, одержували 
ще й „річну платню”. Подібно цьому постійні 
працівники серед тогочасних іконописців нази-
валися „жалуваними” (вони одержували поден-
ний корм, і річну або місячну платню), а тимча-
сові іконописці – „кормовими” (вони одержували 
лише поденний корм). 

Тогочасні казенні майстри-кравці отриму-
вали оклад по 5 крб. на рік і поденний корм по 6 
грошей за день, а казенні кушніри – лише по 4 
крб. річної платні, але натомість щоденно на ха-
рчування їм видавалося до 8 грошей за день. Як 
видно зі збережених записів, поденний харч ви-
давався як за святкові дні, так і за той час, коли 
працівник не з власної вини роботу не викону-

вав. Тому кушніри за тиждень праці мали до 56 
грошей [14, c.110]. Якщо вважати, що в році ко-
рмових днів було не менше 360, то загальний 
річний заробіток казенного кравця становив 5 + 
10,8 = 15,8 крб., а казенного кушніра – 4 + 14,4 = 
18,4 крб., тобто в загальному праця кушнірів оці-
нювалася навіть дещо вище, ніж праця кравців. 
Тогочасні тимчасові працівники одержували по-
денного харчування звичайно більше, ніж постійні 
тієї ж кваліфікації. Наприклад, художники „на жа-
луванні” до 1643 року одержували по 6 грошей, а 
кормові – по 10 грошей на день; казенні кушніри й 
кравці – по 6-8 грошей, а торговельні – по 8-10 
грошей на день, чим і компенсувалося, очевидно, 
недоотримання ними річної винагороди за працю 
[15, c.62]. Отже, із розрахунку 360 днів „торговель-
ні” майстри на тимчасовій роботі могли одержати 
не менше 14-18 крб. заробітку за рік. 

Отже, на початку ХVII століття значної ві-
дмітності в оплаті праці робітників різної квалі-
фікації не спостерігалося. Наприклад, поряд із 
кравцями-„майстрами”, що одержували від 8 до 
10 грошей за день, до швейної роботи в потрібні 
моменти залучалися стрільці, пушкарі, конюхи, і 
їм теж платили ті ж 8-10 грошей поденного хар-
чу [14, c.105]. Навіть некваліфіковані „парни” та 
„робята”, котрі залучались до роботи у швейній 
майстерні, одержували по 6-8 грошей поденного 
харчування [14, c.117]. Отже, 8-10 грошей за 
день праці – це звична для 1613-1614 років норма 
поденної оплати праці ремісника й кушніра, теслі 
й шевця, кравця й муляра. Підмайстер муляра оде-
ржував 6 грошей за кожен день, але і зовсім неква-
ліфікований „ярига”, тобто простий чорнороб, який 
допомагав муляру, одержував ті ж 6 грошей по-
денних кормів. Цікаво, що й казенний переписувач 
нарівні з казенним кравцем одержував 5 крб. річної 
платні та по 6 грошей поденних харчів. За відряд-
ної оплати праці ремісники замість поденного 
грошового „корму” одержували грішми залежно 
від уроку „на харчь, на квасы, на муку и на сало” 
[14, c.46]. Перераховані тут продукти харчування 
становили прожитковий стандарт працівника поча-
тку XVII століття. 

Вважаємо, що на селі в ті часи доводилося 
також досить високо оплачувати вільнонайману 
працю саме тому, що там її не вистачало. Напри-
клад, у повідомленні воєводи Сеїтова від 1642 
року з царської економії Яблонова (Курської гу-
бернії) читаємо: „По твоему государеву указу 
велено мне, холопу твоему, в Яблонове пахать 
твоя государева десятинная пашня под ярь, так-
же и под рожь... охочими наемными людьми с 
поденным кормом, а твоего государева жалова-
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нья, поденного корму, велено мне давать за ра-
боту пахарем и жнецом и от молотьбы по 10 де-
нег, а бороно-волокам, государь, по 6 денег на 
день человеку..., а яблоновским, государь, слу-
жилым людям твоей государевой десятинной 
пашни в неволю пахать не велено. А в Яблонове, 
государь, охочих людей нет... И я, холоп твой, в 
Яблонове велел пахать твою государеву деся-
тинную пашню яблоновским стрельцам и каза-
кам и пушкарям в неволю” [16, c.68]. 

І хоча поденна винагорода за працю сільсь-
кого батрака в 5 коп. (10 грошей) відповідала нормі 
оплати тогочасного столичного висококваліфіко-
ваного майстра-ремісника, бажаючих на таку вина-
городу за працю в селі було не так легко знайти.     
І це зрозуміло, адже сільська біднота на той час 
майже всюди була закабалена. Холопів або кріпа-
ків неможливо було залучати до праці за наймом, 
тому що їхня праця використовувалася на інших 
правових підставах. Вільних від усякого „тягла” 
„бобирів” і „сиріт” було небагато, та й ті більше 
прагнули шукати роботу і заробіток у місті. Сіль-
ського пролетаріату (в сучасному змісті цього сло-
ва) не було, а міський пролетаріат знаходився лише 
в зародковій стадії свого становлення. 

Висновки. Дослідивши механізм правово-
го впливу на відносини оплати праці впродовж 
Х-ХVII століть можна зробити такі узагальнення. 
По-перше, для цього історичного періоду було 
характерним переважне побічне втручання дер-
жави в регулювання відносин оплати праці. Тоб-
то здебільшого розмір винагороди за працю ви-
значався самостійно між працівником і робото-
давцем. Натомість у цей час у провідних країнах 
Європи суспільство вже нормувало названі від-
носини, регламентуючи спочатку максимальну, а 
згодом – і мінімальну величину винагороди за 
працю. Такі дії були зумовлені інтересами того-
часного суспільства. Проте, внаслідок поступо-
вого розширення механізму правового впливу 
держави на відносини винагороди за працю, її 
реальна величина отримала стійку тенденцію до 
зниження. По-друге, оплата найманої праці на 
перших вітчизняних мануфактурах була в серед-
ньому значно вищою, ніж оплата праці ремісни-
ків. Для цього було кілька причин: продуктив-
ність праці на мануфактурах була більшою через 
досконаліший поділ праці, ніж у дрібному реміс-
ничому виробництві. До того ж відчувався істот-
ний дефіцит вільних кваліфікованих працівників, 
адже в період феодалізму капіталісти-заводчики 
не могли знаходити достатньої кількості робочих 
рук. Тому вони змушені були залучати до роботи 
іноземних майстрів. Використання ж праці іно-

земців змушувало наймача платити їм значно 
більше, ніж вітчизняним працівникам. Так, іно-
земні майстри отримували по 120 – 150 крб. за 
рік доти, поки їх не змогли замінити вітчизняні 
майстри з оплатою по 36 крб. на рік. По-третє, 
диференціація правового регулювання оплати 
праці тодішніх працівників залежно від рівня їх 
кваліфікації була неістотною, тобто незалежно 
від професії та рівня кваліфікації всі одержували 
приблизно рівну винагороду за свою працю. По-
четверте, заробітна плата виплачувалася перева-
жно в грошово-натуральній формі здебільшого 
за почасової системи оплати праці. 
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КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ 1997 РОКУ:  
ЗАГАЛЬНОКЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
У статті аналізується положення Конституції Республіки Польщі 1997 року, розкриваються її  юридичні 

властивості, особливості внутрішньої структури та змісту,  а також акцентується  увага на місці чинної польсь-
кої Конституції в системі джерел національного  конституціоналізму. 

Ключові слова: конституція, класифікація конституцій, Конституція Республіки Польщі 1997 року.   
 

Постановка наукової проблеми.  Процес 
побудови України як демократичної, правової та 
соціальної держави, формування в ній громадян-
ського суспільства, утвердження у свідомості 
громадян України загальноєвропейських демок-
ратичних цінностей ставлять на порядок денний 
питання творчого застосування конституційно-
правового досвіду зарубіжних країн. Запозичен-
ня такого досвіду видається особливо корисним 
у тих випадках, коли йдеться про ті європейські 
країни, які, з одного боку, вже мають у своєму 
активі реальні досягнення у сфері конституцій-
но-правових перетворень, а з іншого – в минуло-
му виходили із подібних до сьогоднішніх українсь-
ких політико-правових реалій. З огляду на це, дос-
від конституційно-правового розвитку Республіки 
Польщі видається надзвичайно корисним.  Адже 
сучасній Польщі за короткий час вдалося не тільки 
перейти від стану «соціалістичної ПНР» до сучас-
ної конституційної держави, а й провести консти-
туційну, адміністративну, судову, освітню та інші 
необхідні реформи. Вагоме місце в цьому процесі 
займає Конституція Республіки Польщі 1997 року 
(надалі – Конституція РП) [1]. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  
Окремі аспекти загальної характеристики  Кон-
ституції РП у вітчизняній правовій науці найшли 
своє відображення в працях М.О. Баймуратова, 
А.З. Георгіци, М.І. Марчука, О.Марцеляка,  
П.Стецюка, В.Шаповала та інших,  опублікова-
них в т.ч. і у наукових збірниках присвячених 
проблематиці конституцій України та Польщі [2; 
3; 4]. На дисертаційному рівні предметом дослі-
дження останніх років стали питання конститу-
ційних засад низки важливих державно-правових 
інститутів, зокрема Президента Республіки[5] та 
місцевого самоврядування[6]. Крім того, заслу-
говує на увагу також факт перекладу та публіка-
ції українською мовою тексту чинної польської 
конституції[7]. Однак на сьогодні достатньої 
уваги загалом питанням правової природи Кон-
ституції РП 1997 року, комплексного аналізу її 
структури та змісту в Україні не приділялося.    

У Російській Федерації окремі аспекти даної про-
блематики найшли своє відображення у працях 
В.А. Страшуна [8] та  В.І Чехаріної [9].  Серед 
польських авторів дана проблематика стала пред-
метом наукових досліджень  Збігнєва Вітковсько-
го, Мірослава Граната, Кшиштофа Екхартда, Ріха-
ртда Мояка, Павела Сарнецького, Кшиштофа Ско-
тніцкого, Веслава Скшидло, Анджея Шмитта та 
інших учених-конституціоналістів.  

Мета статті. Автор ставить перед собою 
завдання провести комплексний аналіз Консти-
туції РП як нормативно-правого акта і політич-
ного документа,  розкрити її  юридичні власти-
вості, особливості внутрішньої структури та змі-
сту основних конституційних положень,  а також 
місця Конституції РП у системі джерел польсь-
кого конституціоналізму. 

Виклад основного матеріалу.  Польща 
має багатий досвід демократичного розвитку, 
зокрема і в галузі конституційного будівництва. 
Її «Закон про управління» (мовою оригіналу - 
„Ustawa Rzadowa”) 1791 року по праву вважа-
ється не тільки  першою польською, а й однією з 
перших європейських конституцій у сучасному 
розумінні даного терміну [10]. Належний внесок 
у розвиток національної демократії, розбудови 
конституційної держави у свій час зробили поль-
ські конституції  1921, 1935 та 1952 (як Консти-
туція ПНР) років [11]. Однак після зникнення з 
політичної карти світу Радянського Союзу та 
країн соціалістичного табору, потреба нової кон-
ституції  в Польщі постала особливо гостро.  

Порядок підготовки та прийняття нової 
Конституції Польщі  був визначений у спеціаль-
ному (конституційному) законі  «Про порядок 
розробки та схвалення Конституції Республіки 
Польща» від 23 квітня 1992 року. Конституцію 
Республіки Польща повинні були схвалити Сейм 
і Сенат, об'єднані в Народні Збори. Право зако-
нодавчої ініціативи належало Конституційній 
Комісії Народних Зборів (56 членів Народних 
Зборів) а також Президентові Республіки Поль-
ща. До складу Конституційної Комісії входило 
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46 послів (депутатів Сейму) та 10 сенаторів. Для 
прийняття Народними Зборами Конституції не-
обхідним було, щоб проект Основного Закону 
пройшов два читання. Третє читання було перед-
бачено на випадок, коли Президент Республіки 
Польща скористався б із наданого йому права 
внесення пропозицій про зміни та доповнення 
Конституції. Конституційний Закон (23.04.1992) 
вимагав, щоб конституція була схвалена в тре-
тьому читанні 2/3 голосів присутніх на Народних 
Зборах його учасників. Президент Республіки 
Польща протягом 14 днів від дня ухвалення кон-
ституції повинен був призначити конституцій-
ний референдум. Конституція вважалася прийня-
тою на референдумі у разі, якщо за неї проголо-
сували більшість виборців, які взяли участь у 
голосуванні. Конституція РП була схвалена На-
родними Зборами 2 квітня 1997 року і пізніше 
передана на затвердження загальнонародним ре-
ферендумом, який відбувся 25 травня 1997 року. 
У референдумі взяли участь 12.139.790 громадян 
(42,86% всіх громадян, що мали право брати 
участь в голосуванні), з яких 6.398.316 (тобто 
53,45%) проголосувало за прийняття Конститу-
ції. Конституція РП набрала чинності 17 жовтня 
1997 року [3,с. 27]. 

Структурно Конституція РП складається і 
Преамбули та тринадцяти розділів, а саме: «Респу-
бліка»,  «Свободи, права і обов'язки людини і гро-
мадянина», «Джерела права», «Сейм і Сенат», 
«Президент Республіки Польща», «Рада Міністрів і 
урядова адміністрація», «Територіальне самовря-
дування», «Суди і трибунали», «Органи державно-
го контролю та охорони права», «Публічні фінан-
си», «Надзвичайні стани»,  «Зміна конституції» та 
«Кінцеві та перехідні положення».  

Конституція РП закріпила цілу низку кон-
ституційних засад – т.з.  «принципів побудови 
устрою держави», перелік яких вважається не 
вичерпним і зміст яких, в той чи інший спосіб,  
розкриваються в судовій практиці, практиці дія-
льності органів виконавчої влади та органів те-
риторіального самоврядування, а також – в наці-
ональній конституційно-правовій доктрині. Се-
ред останніх у польській юридичній літературі, 
як правило, називають - принцип республікансь-
кої форми правління, принцип демократичної 
правової держави, принцип автономії та взаємної 
незалежності та співпраці у відносинах між дер-
жавою та церквами і іншими релігійними органі-
заціями, принцип прав і свобод людини, принцип 
народного суверенітету, принцип політичної ре-
презентації, принцип поділу та рівноваги держа-
вної влади, принцип двопалатності парламенту, 

принцип парламентської форми правління, 
принцип незалежності судів і трибуналів, прин-
цип соціальної ринкової економіки, принцип де-
централізації публічної влади та місцевого само-
врядування тощо [3, с. 28]. 

Характеризуючи Конституцію РП, заува-
жимо, що вона увібрала в себе традиції не лише 
польського, але й закріпила основні досягнення 
сучасного європейського конституціоналізму. 
Так, у сфері регулювання прав і свобод людини 
та громадянина, заслуговує на увагу те, що осно-
вою цих прав і свобод  визначено  „природну та 
невідчужувану гідність людини" (ст. 30 Консти-
туції РП), оскільки Конституція РП говорить про 
людську гідність як джерело прав і свобод люди-
ни, як категорію, яка є непорушна, і її охорона є 
обов'язком публічної влади. Польський консти-
туцієдавець основному законі держави виділяє 
окремо особисті права та свободи, політичні, 
економічні, соціальні та культурні права та сво-
боди. Серед першої групи на особливу увагу за-
слуговують право на життя (ст. 38), право на судо-
вий захист (ст. 45), право на охорону приватного 
життя (ст. 47). З числа політичних прав і свобод 
варто виділити право на отримання інформації про 
діяльність публічних органів (ст. 61), право зако-
нодавчої ініціативи громадян (ст. 118 ч. 2). Серед 
соціальних прав на увагу заслуговують право влас-
ності (ст. 64), право соціального захисту в разі 
втрати працездатності (ст. 67), право охорони здо-
ров'я (ст. 68), право на освіту (ст. 70). 

Система організації державної влади Рес-
публіки Польща ґрунтується на поділі та рівно-
вазі законодавчої, виконавчої та судової влади. 
Законодавча влада належить Сейму та Сенату, 
виконавчу владу здійснює Президент і Рада Мі-
ністрів, а судову владу - суди та трибунали (ст. 
10 Конституції РП). 

До складу Сейму входять 460 послів (депу-
татів), які обираються на основі загальних, рів-
них, безпосередніх, пропорційних виборів шля-
хом таємного голосування (ст. 96 Конституції 
РП). Сенат складається зі 100 сенаторів, що оби-
раються на основі загальних, рівних, безпосеред-
ніх виборів шляхом таємного голосування (ст. 97 
Конституції РП). Обидві палати парламенту оби-
раються терміном на 4 роки. Порядок проведен-
ня виборів урегульовано у виборчому законі 
(Виборчій Ординації) від 12 квітня 2001 р. При 
цьому депутатський мандат (мандат парламента-
рія) вільний, оскільки парламентарій вважається 
представником усього польського народу, а не 
тільки своїх виборців. Вказівки виборців ні до 
чого його не зобов'язують останнього. Однак па-
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рламентарій зобов'язаний інформувати виборців 
про свою парламентську діяльність. 

До органів виконавчої влади належать Пре-
зидент Республіки Польща та Рада Міністрів Ре-
спубліки Польща. Глава держави обирається На-
родом на загальних, рівних, безпосередніх вибо-
рах шляхом таємного голосування. Кандидата на 
Президента можуть висунути принаймні 100.000 
громадян, що мають виборче право. Обраним 
вважається кандидат, за якого проголосують бі-
льше половини всіх виборців, які взяли участь у 
голосуванні. Якщо жодний з кандидатів не отри-
мав такої кількості голосів, проводяться повторні 
вибори. Тоді обраним вважається кандидат, за 
якого в повторному голосуванні проголосує бі-
льшість виборців, які взяли участь у голосуванні. 
Строк повноважень Президента Республіки 
Польща триває 5 років. Президентом може бути 
громадянин Республіки Польща, який досяг 35 
років і не є обмежений в дієздатності. Порядок 
проведення виборів Президента Республіки 
Польща визначено окремим законом.  

Рада Міністрів Республіки Польща є орга-
ном, який, відповідно до ст. 146 Конституції РП, 
здійснює внутрішню та зовнішню політику дер-
жави. До компетенції Ради Міністрів Республіки 
Польща належать усі справи не віднесені до 
компетенції інших органів (ст. 146 ч. 2 Консти-
туції РП). До складу Ради Міністрів належать: 
Прем'єр, віце-прем'єр, міністри, керівники комі-
тетів (ст. 147 Конституції РП).  

Суди та Трибунали в Республіці Польщі є 
владою, відокремленою та незалежною від зако-
нодавчої та виконавчої влад. Відправлення пра-
восуддя у Республіці Польща здійснює Верхов-
ний Суд, загальні суди, адміністративні суди, а 
також військові суди. 

Важливим елементом змісту сучасних єв-
ропейських конституцій-правових систем є  ная-
вність суду конституційної юрисдикції, функції 
якого в Республіці Польщі відведено Конститу-
ційному Трибуналу. Відповідно, частини першої 
ст. 190 Конституції РП рішення Конституційного 
Трибуналу мають загальнообов'язкову силу та є 
остаточними. Вони набирають чинності з момен-
ту їх проголошення. Новелами Конституції РП 
1997 року стало надання Конституційному Три-
буналу права прийняття остаточного рішення у 
справі. Це викликало спротив серед багатьох па-
рламентаріїв, тому, відповідно до ст. 239 перехі-
дних положень Конституції, протягом двох років 
з моменту її прийняття зберігався попередній 
порядок, який передбачав можливість скасуван-
ня Сеймом рішень Конституційного Трибуналу. 

Основним законом держави Конституційному 
Трибуналу було надано також право прийняття 
рішень у справі конституційної скарги, якою особа 
може оскаржувати неконституційність норматив-
них актів (ст.ст. 79 та 188 Конституції РП). Поряд з 
цим, відповідно до положень Конституції РП, Кон-
ституційний Трибунал утратив право тлумачення 
законів, яким був наділений з 1989 року.  

Чинній Конституції Польщі притаманні в 
тій чи іншій мірі майже всі загальновідомі су-
часному конституційному праву юридичні влас-
тивості конституцій як таких. Під останніми, як 
правило, сьогодні розуміють ті якісні особливос-
ті конституції, які відрізняють її від інших нор-
мативно-правових актів. При цьому здебільшого 
йдеться про таке: 1) установчий характер; 2) ви-
ща юридична сила; 3) конституція як юридична 
база поточного законодавства; 4) особливий по-
рядок прийняття і внесення змін; 5) підвищена 
стабільність; 6) програмний характер; 7) особли-
вий предмет правового регулювання; 8) підви-
щена степінь охорони з боку держави; 9) здат-
ність здійснювати ідеологічний вплив[12, с.54].   

Установчий характер чинної Конституції 
Польщі простежується, як мінімум, через призму 
декількох моментів. По-перше, це ситуація, 
пов’язана з ухваленням (прийняттям) самої Кон-
ституції. Адже частини третя та шістнадцята 
Преамбули Конституції говорять буквально таке: 
«/…/ми Польська Нація, - усі громадяни Респуб-
ліки /…./ вводимо Конституцію Республіки 
Польща /…/» [7].  Очевидно, що вжите в даному 
випадку слово «вводимо» означає «остаточне 
затвердження» тексту Конституції Республіки, 
що мало місце на загальнопольському референ-
думі  25 травня 1997 року. Звідси, незважаючи на 
те, що чинну Конституцію Польщі спочатку 
приймали обидві палати польського парламенту 
за законодавчою процедурою, а потім затвер-
джувалося на загально польському референдумі, 
остання за своєю правовою природою є радше 
актом установчої влади, а не законодавчої.  По-
друге, установчий характер Конституції РП (з 
тих же мотивів) проявляється і в процедурі вне-
сення до неї певних змін, оскільки  в окремих 
випадках передбачено для завершення даної 
процедури проведення т.зв. «затверджуючого 
референдуму» ( п.6, ст. 235 Конституції) [7]. І по-
третє, Конституція РП,  виходячи із свого  суспі-
льно-політичного призначення, може частково 
сама виконувати т.зв. «установчу» функцію по 
відношенню до різного роду державних і суспі-
льних інститутів, передбачаючи своїми поло-
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женнями їх появу чи безпосередньо встановлю-
ючи останніх.  

Частина сімнадцята Преамбули Конститу-
ції РП визначає її «основним закон для держави». 
Звідси пояснення ще однієї особливості Консти-
туції РП, яка характеризує її правову природу  з 
огляду, насамперед, на місця останньої в норма-
тивно-правовій системі держави. Конституція 
виступає основою (фундаментом) національного 
законодавства. Більшість її положень і норм є 
свого роду підґрунтям для прийняття відповід-
них законів і підзаконних нормативно-правових 
актів як у безпосередньо конституційному праві, 
так і в інших галузях правознавства. Так, стаття 
34 Конституції РП, яка говорить що 
«/…/польське громадянство набувається шляхом 
народження від батьків, що є польськими грома-
дянами, а інші випадки набуття польського гро-
мадянства визначаються законом» [7], фактично 
виступає основою для окремого (спеціального) 
закону про громадянство.  

 Стаття 8 основного закону Польщі гла-
сить, що Конституція є верховне право (найви-
щим законом – О.Р.) Республіки Польща і його 
приписи застосовуються безпосередньо, оскільки 
Конституція не встановлює інакше [7]. У даному 
випадку, фактично має місце визнання верховен-
ства конституційних норм над іншими нормати-
вно-правовими актами. Останнє, серед іншого, 
підтверджується також і повноваженнями Кон-
ституційного Трибуналу Республіки Польщі, пе-
редбаченими у ст.188 Конституції: «Конститу-
ційний Трибунал вирішує справи: про відповід-
ність законів та міжнародних договорів Консти-
туції /…/ про відповідність приписів права, що 
видаються центральними державними органами, 
Конституції, ратифікованим міжнародним догово-
рам та законам /…/ про відповідність Конституції 
мети або діяльності політичних партій /…/» [7].  
Крім того, теза вищенаведеної статті 8 Конституції 
Республіки Польща про те, що її «приписи засто-
совуються безпосередньо, оскільки Конституція не 
встановлює інакше», - є нічим іншим, як безпосе-
реднім підтвердження відомого «принципу прямої 
дії» конституційних норм. 

Конституція РП Польща має також підви-
щений ступінь стабільності в порівнянні з інши-
ми нормативно-правовими актами. Останнє за-
безпечується насамперед особливим порядком 
внесення змін до Конституції РП. Так, згідно з 
приписами розділу ХІІІ Конституції Республіки 
Польща «Зміни Конституції»,  проект закону про 
зміну Конституції можуть внести три суб’єкти: 
1) не менше як 1/5 «законної» кількості депутатів 

(т.б. – не менше як 92 депутатів Сейму); 2) Се-
нат; 3) Президент Республіки. Внесення змін до 
Конституції реалізується шляхом прийняття 
окремого закону, який в однакових (ідентичних) 
редакціях розглядається Сеймом, а після того – 
Сенатом.  При цьому перше читання проекту за-
кону про внесення змін до  Конституції може 
відбутися не раніше ніж на тридцятий день з дня 
надходження даного законопроекту до Сейму, а 
в Сенаті - в термін не більше як 60 днів.  

Закон про змін до Конституції РП прийма-
ється Сеймом більшістю не менше 2/3 голосів за 
наявності встановленого кворуму (обов’язкова 
присутність не менше половини від «законної» кі-
лькості депутатів, т.б. -  не менше 230 депутатів).  
Водночас при розгляді законопроекту про внесен-
ня змін до Конституції у Сенаті останній приймає  
рішення з цього приводу абсолютною більшістю 
голосів. Кворум у даному випадку визначений як 
не менше половини «законної» кількості сенаторів 
(тобто не менше 50 сенаторів).  

Якщо ж законопроект про внесення зміни 
до Конституції РП стосується положень розділів 
І, ІІ або ХІІ Конституції (відповідно розділи - 
«Республіка», «Свободи, права й обов’язки лю-
дини і громадянина», «Зміни до Конституції»), 
то не менше як 1/5 «законної» кількості депута-
тів Сейму, Сенат або Президент Республіки мо-
жуть у протягом  45 днів з дня прийняття Сена-
том даного законопроекту про внесення змін 
Конституції можуть вимагати проведення «за-
тверджуючого» референдуму. При цьому, такий 
референдум повинен призначити Маршалок 
Сейму  не пізніше 60 днів з часу звернення до 
нього з такою пропозицією. Такі зміни до Кон-
ституції вважатимуться прийнятими за умови, 
коли їх підтримає більшість від тих, що взяли 
участь у референдумі [7].   

Особливий порядок внесення змін до Кон-
ституції РП разом із наявністю повноважень 
Конституційного Трибуналу щодо перевірки на 
предмет конституційності законів та інших нор-
мативних актів, а також низка інших факторів, - 
усе це разом дає підстави стверджувати про ная-
вність у Польщі завершеної (повноцінної) систе-
ми правової охорони Конституції. Останнє ще 
раз підтверджує особливість юридичної природи 
Конституції РП як такої.   

З іншого ж боку, виходячи з примату без-
перервності розвитку  конституційної держави, а 
разом з нею і конституції як такої, нині чинний 
основний закон Польщі, як і будь-яка інша су-
часна конституція, має відповідати також певно-
му рівню розвитку конституційної теорії. На 
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цьому місці варто пригадати, що в сучасному 
конституційному  праві в такому випадку здебі-
льшого говориться про «еволюцію змісту кон-
ституцій». При цьому, як правило, виділяється 
три умовних періоди еволюції змісту конститу-
цій (три „хвилі” їхнього розвитку). Перший – 
період т.зв. «старих» конституцій (від кін. ХYІІІ 
– до поч. ХХ ст.),  другий – період «нових» кон-
ституцій (від 1918 по 1939 рр.), і третій – період 
«новітніх» конституцій (після 1945 року) [13, 
с29].   Відповідно,  і для кожного  із цих трьох 
періодів характерні свої особливості щодо архі-
тектоніки основних законів, сутності їхніх поло-
жень, методики викладення, використання поня-
тійного апарату і т.д.  

Так, для «старих» конституцій, характер-
ним був факт фіксації (закріплення) на найви-
щому нормативному рівні демократичних форм 
правління (республік, конституційних монархій), 
особистих та окремих політичних прав людини, а 
також закладення основ для функціонування та-
ких інститутів конституційної держави як  пар-
ламентаризму, виборного глава держави, місце-
вого самоврядування тощо.  Друга «хвиля» кон-
ституцій містила цілу низку новел щодо введен-
ня до предмета конституційного регулювання 
відносин економічного та соціального спряму-
вання, надання конституційного статусу  полі-
тичним партіям та профспілкам, закріплення ін-
ституту конституційного контролю. Для «тре-
тьої» хвилі конституцій характерним стало кон-
ституційне підсилення ролі держави у сфері еко-
номіки, розширення фіксації соціальної сутності 
держави,  поява т.зв. колективних прав людини і 
т.д. [14, с.63]. Виходячи з комплексного аналізу 
змісту положень Конституції Республіки Польщі 
1997 року, його внутрішньої архітектоніки, за-
стосованого понятійного апарату і т.д., останню 
можна віднести до третьої хвилі»  - групи т.зв. 
«новітніх» конституцій. 

У преамбулі Конституції Республіки 
Польщі 1997 року говориться про те, «польська 
нація» «/…/ продовжуючи найкращі традиції 
Першої та Другої Республіки, тих, що зо-
бов’язались передати майбутнім поколінням усе 
те цінне, що добуте більш ніж за тисячу років, 
/…/ пам’ятаючи про гіркий досвід часів, коли 
основні свободи та права людини були у нашій 
Вітчизні знехтувані, /…/ відчуваючи відповіда-
льність перед Богом /…/» ухвалює цю Конститу-
цію «/…/ на благо Третьої Республіки» [7, с…].  
Цим, як на наш погляд, конституцієводавець під-
твердив нерозривність польської державно-
правової традиції, а також визнав чинний  основ-

ний закон держави політичним та частково пра-
вовим спадкоємцем попередніх польських кон-
ституцій починаючи від Конституції 1791 року 
(першої Республіки) до Конституцій 1921 та 
1935 рр. (другої Республіки.). Крім того, з огляду 
на вищевикладене і на значення  Конституції Ре-
спубліки Польщі 1997 року для нормативно-
правової системи держави, останню сьогодні 
можна вважати також одним із основних 
(центральних) джерел сучасного польського кон-
ституціоналізму. 

Висновки. Конституція Республіки  Польщі 
1997 року належно врегулювала весь необхідний 
(на час її прийняття) комплекс суспільних відно-
син. Вона має найвищу юридичну силу по відно-
шенню до інших нормативно-правових актів дер-
жави та виступає основою національного законо-
давства. Цьому документу притаманна більшість  
юридичних властивостей, характерних для сучас-
них конституцій, а аналіз змісту його  положень, 
внутрішньої структури, понятійного апарату і т.д. - 
свідчить про те, що Конституція Республіки  
Польщі 1997 року належить до групи т.зв. «новіт-
ніх» європейських конституцій.  
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Summary 
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system of national constitutionalism sources. 
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Аннотация 

Анализируются положения Конституции Республики Польша 1997 года, раскрываются ее юри-
дические свойства, особенности внутренней структуры и содержания, а также акцентируется внима-
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ституционализма. 
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Дослідження присвячене історико-правовому аналізу правового статусу місцевих органів управління на 

Буковині у складі Румунії після проведення адміністративної реформи 1925 р. Особлива увага звертається на 
законодавче регулювання, організацію та компетенцію діючих на Буковині під час дослідженого періоду орга-
нів місцевої влади. 

Ключові слова: адміністративна уніфікація, префект, повіт, претор, директорат, нотар, сільська громада. 
 

Постановка проблеми. З проголошенням 
незалежності України в числі першочергових 
завдань державного будівництва постало питан-
ня реформування системи місцевих органів 
управління. Розв’язання цієї проблеми потребує 
дослідження не лише реалій сьогодення та світо-
вого досвіду, але й історичних особливостей те-
риторіальної організації місцевої влади у різних 
історичних регіонах України. Особливе місце в 
даній проблематиці належить дослідженню саме 
правового статусу місцевих органів управління, 
які діяли на Буковині під владою Румунії після 
проведення адміністративної реформи 1925 р. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Останніми роками зростає науковий інтерес до 
дослідження правового статусу органів місцевої 
влади, які діяли на Буковині у міжвоєнний пері-
од. Але, на жаль, на сьогодні відсутні комплексні 
дослідження з даної проблематики. Окремі аспе-
кти організації діяльності місцевих органів влади 
на Буковині у міжвоєнний період висвітлені у 
публікаціях українських науковців І.Піддубного 
[1] та Л.Якубової [7]. Значними досягненнями з 
даної проблематики не відзначається і румунська 
історіографія, де так само відсутні комплексні дос-
лідження із розглядуваної проблематики. Тому ос-
новними джерелами дослідження системи органів 
місцевого управління на Буковині після проведен-
ня адміністративної реформи 1925 р. стали норма-
тивно-правові акти та друковані засоби масової 
інформації того періоду («Glasul Bucovinei», 
«Monitorul Oficial»), архівні матеріали. 

Мета статті полягає в дослідженні системи 
органів місцевого управління, діючих на Буко-
вині після проведення у Румунії в 1925 р. адміні-
стративної реформи. 

З утворенням Великої Румунії постала по-
треба розробки нової системи адміністративно-

                                                        
 Велика Румунія – така назва румунської держави 
використовувалися у законодавчих актах після приєд-
нання до неї у 1918 р. нових територій. 

територіального устрою. Це було пов’язано із 
тим фактично, що у тодішній Румунії після при-
єднання у 1918 р. нових територій існували чо-
тири адміністративні системи управління (на Бу-
ковині – австрійська, Бессарабії – російська, 
Трансільванії – угорська і власне румунська у 
регаті), які протирічили одна одній, чим знищу-
валася надія на здійснення централізації влади та 
уніфікації адміністративно-територіального уст-
рою держави.  

Перспективи прискорення вирішення про-
блем уніфікації адміністративно-територіального 
устрою у всій Румунії з’явилися із прийняттям 29 
березня 1923 р. нової Конституції Румунії, згідно з 
якою вся територія країни поділялася на повіти, які 
складалися з громад. Щодо кількості та розміру 
повітів і громад указувалося, що вони "будуть 
встановлені за нормами, передбаченими у законах 
з адміністративної організації" [1, с. 83-84]. 

Проведення адміністративної реформи, за-
початкованої прийняттям березневої Конституції 
Румунії, супроводжувалося прийняттям закону 
про адміністративну уніфікацію від 14 червня 
1925 р. [17, с. 116]. 

Ст. 1 Закону про адміністративну уніфіка-
цію передбачала поділ території Румунії на такі 
адміністративні одиниці, як повіти та громади 
[13, с. 27; 17, с. 3]. З метою здійснення контролю 
за виконанням рішень вищих органів державної 
влади та кращої організації управління у повітах 
було передбачено їх поділ на волості (округи). 

Адміністративна реформа 1925 р. поділила 
територію Румунії на 70 повітів, з яких п’ять бу-
ли створені на Буковині [7, с. 298]. Рішення про 
такий поділ було прийнято на засіданнях спеціа-
льно створеної комісії з питань поділу Румунії на 
повіти 9-10 липня 1925 р. у Бухаресті [15]. 

Так, Буковина була поділена на: Черніве-
цький повіт (160000 населення, 5 волостей, 94 

                                                        
 Регат (старе королівство) – румунська держава до 
приєднання нових територій у 1918 р. 
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громади); Сторожинецький повіт (180000 насе-
лення, 4 волості, 64 громади); Радівецький повіт 
(160000 населення, 4 волості, 68 громад); Сучав-
ський повіт (155000 населення, 4 волості, 57 
громад); Кимпулунзький повіт (100000 населен-
ня, 4 волості, 42 громади) [16]. 

Кожен повіт мав свій герб. Герби для пові-
тів Буковини були встановлені спеціальним за-
коном, який був надрукований у «Віснику дер-
жавних законів» № 222 від 6 жовтня 1928 р. На-
приклад, герб для Чернівецького повіту виглядав 
наступним чином «Червоний щит з викоріненою 
срібною смерекою, обабіч по одній викоріненій 
золотій сосні, а з верху дві навхрест встановлені 
золоті шаблі.» [2]. 

Активізація у Румунії політичної діяльнос-
ті в другій половині 20-х рр. XX століття щодо 
децентралізації влади та створення на європейсь-
кий зразок органів місцевої влади мали результа-
том прийняття закону про організацію місцевих 
адміністрацій в 1929 р. Але даним законом за-
мість того, щоб децентралізувати владу на міс-
цях, було створено ще один додатковий орган 
влади з контролю за діяльністю місцевих орга-
нів. Так, у Румунії було створено сім центрів ін-
спекцій місцевого управління під назвою місце-
вих міністерських директоратів. Такий міністер-
ський директорат був створений й у Чернівцях (у 
населення краю отримав назву – другий мініс-
терський директорат). Почав діяти у 1930 р. До 
місцевого міністерського директорату входили: 
міністерський директор та керівники (шефи) мі-
сцевих органів виконавчої влади. Даний орган 
був виконавчим органом уряду на місцях. Мініс-
терським директором Чернівецького міністерсь-
кого директорату на підставі урядової постанови 
від 8 квітня 1930 р. був призначений Т. Саучук-
Савяну [4, арк. 1, 21]. Директор міністерського 
директорату (прирівнювався у ранзі до держав-
них субсекретарів – заступників міністра) та 
призначався за поданням Ради Міністрів коро-
лівським декретом. У підпорядкуванні директора 
були всі префекти повітів, на територію яких 
розповсюджувалася юрисдикція Чернівецького 
директорату [13, с. 150-151]. Міністерський ди-
ректорат Буковини був підконтрольний Мініс-
терству внутрішніх справ та керував всіма пи-
таннями політичного, економічного та соціаль-
ного життя краю [3, арк. 1]. Але у зв’язку із збі-
льшенням затрат на утримання органів управ-
ляння та бажанням з боку короля ще швидшими 
темпами централізувати владу міністерські дире-
кторати на Буковині були ліквідовані у 1931 р. 
Замість них були створені при Міністерстві вну-

трішніх справ окружні адміністративні інспектора-
ти із завданням управляти справами директоратів 
до повної їх ліквідації. Діяли адміністративні 
окружні інспекторати (із певними перервами) фак-
тично до проведення адміністративної реформи 
1938 р. Вони здійснювали контроль за діяльністю 
адміністративних установ краю, але їх повнова-
ження мали лише рекомендаційний характер. 

Організація та здійснення управління пові-
тами на Буковині покладалися на префектів. За 
румунським законодавством вони були предста-
вниками уряду у повітах, а не «служниками авс-
трійської королівської сім’ї», якими вони вважа-
лися за Австро-Угорщини [19]. Перше призна-
чення префектів на Буковині за румунським за-
конодавством було здійснено у травні 1919 р. 

Діяльність префектів на Буковині регулю-
валося законодавством старого королівства, яке 
вже не відповідало умовам, які склалися із приє-
днанням до Румунії нових територій. Це було 
пов’язано із тим, що префекти фактично володі-
ли абсолютною владою у повітах, що давало їм 
можливість зловживати своїм становищем. З 
цього приводу було багато скарг від населення. 

Наступні зміни в організації діяльності 
префектів відбулися із прийняттям закону про 
адміністративну уніфікацію 1925 р. Даним зако-
ном було спрощено процедуру заміни префектів, 
що раніше законодавством чітко не регламенту-
валося, чим зловживали префекти. Перший такий 
крок був зроблений вже 8 жовтня 1925 р., коли 
король Румунії підписав декрет про призначення 
нових префектів у повітах Буковини, щоб зняти 
суспільну напругу, викликану діяльністю деяких 
з префектів краю [18]. 

Новим законом префект був визначений як 
представник виконавчої влади у повіті та такий, 
що знаходиться у постійній співпраці з усіма мі-
ністерствами. Але підконтрольний префект був 
лише міністру внутрішніх справ. Він здійснював 
покладені на нього зобов’язання як особисто, так 
і через субпрефекта, претора, представників по-
ліції та нотарів. 

Префект призначався королівським декре-
том за поданням міністра внутрішніх справ. 
Префектом міг бути призначений громадянин 
Румунії, який мав відповідати загальним вимо-
гам, що ставилися до державних службовців: до-
сяг 30 р. та отримав диплом будь-якого вищого 
навчального закладу, визнаного у Румунії. 

Префект, крім того, що був представником 
центральних органів у повіті, виконував ще пов-
новаження голови адміністрації повіту. У зв’язку 
з цим він мав право здійснювати нагляд та конт-
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ролювати діяльність повітових органів місцевої 
влади та громад; забезпечувати виконання рі-
шень ради повіту та її виконавчого органу пос-
тійної делегації ради повіту; брати участь у засі-
даннях повітової ради як представник централь-
них органів в інтересах повіту; разом із постій-
ною делегацією ради повіту міг застосовувати 
заохочення та дисциплінарні стягнення до дер-
жавних службовців повіту відповідно до законо-
давства [17, с. 5]. Префект був шефом повітової 
поліції, його розпорядження поліції та жандар-
мерії були обов’язковими для виконання. 

Міністри могли наділяти префектів вико-
нувати окремі їхні повноваження у повітах. Так, 
наприклад, у 1926 р. міністр внутрішніх справ 
своїм розпорядженням наділив префектів на вла-
сний ризик у межах визначених законодавством 
правом проводити публічні торги у повітах [9].  

Законодавством префект був уповноваже-
ний видавати розпорядження. Якщо дані акти 
стосувалися питань виконання законодавства, 
забезпечення громадського порядку, безпеки 
держави, діяльності поліцейських органів, то во-
ни мали бути доведені до відома міністра внут-
рішніх справ до початку їх виконання. Всі решта 
розпоряджень (з аграрних, санітарних, ветерина-
рних і т. п. питань) видавалися після консульта-
цій з керівниками відповідних служб та за їхнім 
підписом також. Розпорядження префекта наби-
рали чинності з моменту оприлюднення, якщо 
інше не було передбачено румунськими закона-
ми та регламентами. Акти, прийняті префектом, 
могли бути оскаржені до міністра внутрішніх 
справ, який разом із вищою адміністративною 
комісією мав розглянути їх впродовж 10 днів, а у 
випадку необхідності проведення додаткових 
перевірок – 30 днів з прийняттям відповідного 
рішення. Наприкінці кожного року префект зві-
тував про стан справ у повіті перед міністром 
внутрішніх справ. 

Для допомоги в організації роботи у повіті 
префектові за його поданням міністром внутріш-
ніх справ призначалися один або два адміністра-
тивні службовці, що складали кабінет префекту-
ри. Коло діяльності визначалося спеціальними 
регламентами. 

Префект подавав заяви про відпустку або 
відставку міністру внутрішніх справ, а рішення 
про його заміщення та звільнення приймались 
виключно королем. Звільнення з посади префек-
та могло бути застосоване лише за грубі пору-
шення, допущені при виконані покладених на 
нього обов’язків (звільнення з посади префекта 
мало бути вмотивоване відповідним рапортом, 

який потім разом із декретом про звільнення 
опубліковувався). 

Зміни у правовому статусі префектів відбу-
лись у 1929 р. з прийняттям нового закону про ор-
ганізацію місцевих адміністрацій. Повноваження 
префектів були обмежені, їх позбавили статусу 
голів повітових адміністрацій [13, с. 142-142]. Але 
проведена реформа (збільшення кількості держав-
них службовців і витрат на їх утримання) вияви-
лась економічним тягарем для держави, що мало 
наслідком її скасування у 1931 р. та повернення 
попередніх повноважень префектам. 

У кожному повіті при префектові діяв спе-
ціальний координуючий орган – рада префекту-
ри. До її компетенції належала гармонізація дія-
льності органів управління повітом, організація 
співпраці між ними. Рада префектури скликалась 
префектом в приміщені префектури не рідше, як 
раз на місяць. 

В адміністрації повіту виділялися відділи: 
1. з адміністративних питань, до якого входили 
бюро з питань здійснення управління повітом, 
бюро з питань місцевого управління та статисти-
чне бюро; 2. фінансовий відділ, до якого входили 
бюро бухгалтерії повіту, бюро бухгалтерії гро-
мад, бюро економіки та публічних торгів, конт-
рольно-ревізійне бюро; 3. бюро інспекції; 4. ве-
теринарне бюро; 5. бюро канцелярії та архіву; 6. 
спеціальне бюро з мобілізаційних питань. 

Така організація управління повітом діяла 
до 1938 р., коли була проведена нова адміністра-
тивна реформа, яка змінила статус повітів, пере-
творивши їх на звичайні адміністративні одини-
ці, позбавлені статусу юридичних осіб [11, с. 21]. 
Ліквідовано було ради префектур. Префект за-
лишився представником Міністерства внутріш-
ніх справ у повіті. У випадку відсутності префек-
та його вже міг заміщати представник органів 
місцевої влади, не тільки субпрефект, але й один 
із преторів, визначений ним. Префект у повіті 
був найвищою посадовою особою від Міністерс-
тва внутрішніх справ з правом контролювати ді-
яльність нижчестоящих органів. Для найкращої 
організації влади на місцях він обов’язково мав 
проводити із преторами та представниками ін-
ших органів повіту раз на місяць наради. Так, 
наприклад, 11 січня 1938 р. префектом Черніве-
цького повіту було проведено у спільне засідан-
ня із преторами та примарями міських громад 
міст-нерезиденцій повіту з питань розгляду бю-
джетів сільських громад, санітарного стану у 
сільських та міських громадах [10, 14]. Префект 
міг накладати дисциплінарні та грошові стягнен-
ня (позбавити заробітної плати не більше, ніж за 
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десять днів) на преторів, примарів, нотаріусів та 
інших службовців повіту. Законом 1938 р. були 
розширені повноваження префекта щодо нагляду 
за дотриманням громадської безпеки та терито-
ріальної цілісності держави (він був особисто 
відповідальним за проведення мобілізації у пові-
ті на випадок війни [12]). Законом 1938 р. були 
змінені вимоги до кандидатів у префекти, якими 
могли бути призначені вже також претори, які 
мали університетську освіту або були дипломан-
тами центру підготовки адміністративних пра-
цівників, із стажем роботи на посадах претора 
або субпрефекта не менше шести років при умові 
успішного проходження передбаченого законо-
давством конкурсу [11, с. 29]. 

Із запровадженням королівської диктатури 
у Румунії у 1938 р. встановленим законодавством 
вимогам до префектів мало приділяли уваги, 
призначаючи префектів із складу військового 
командування краю. Так, у січні 1938 р. мініст-
ром внутрішніх справ префектом Чернівецького 
повіту був призначений полковник В.Іонеску – 
командир третього полку прикордонників [20]. 

У кожній префектурі повіту королівським 
декретом за поданням міністра внутрішніх справ, 
призначався субпрефект. Він допомагав префек-
ту у виконанні покладених на нього законодав-
ством обов’язків та заміщав його у випадку від-
сутності. Префект мав право частину своїх пов-
новажень спеціальним розпорядженням передати 
субпрефекту [17, с. 103]. Субпрефектом могла 
бути призначена особа, яка відповідала вимогам, 
потрібним, щоб стати державним службовцем, 
тобто мала диплом ліценціата права або була ди-
пломантом спеціальної школи з професійної під-
готовки службовців та п’ятирічний стаж роботи 
управляючим волості. 

Перші субпрефекти на Буковині були при-
значені у жовтні 1925 р. Ними були Д.Лумічану 
у Чернівецькому повіті, К.Боканча у Сторожине-
цькому повіті, К.Ісеческу у Радівецькому повіті, 
І.Мікля у Сучавському повіті та М.Микитович у 
Кимпулунзькому повіті [21]. 

З метою ефективнішого впровадження дер-
жавної політики в життя на місцях, повіти поділя-
лись на волості, на чолі яких були претори. Кіль-
кість волостей у кожному повіті та місце знахо-
дження резиденції волості визначалися розпоря-
дженням Міністерства внутрішніх справ після від-
повідних консультацій проведених з повітовими 
органами. Так, наприклад, із проведенням адмініс-
тративної реформи 1925 р. на території Буковини 
було створено 21 волость. Їх кількість була неста-
більною та постійно змінювалась, наприклад, у 

Сучавському повіті на 1927 р. було створено шість 
волостей замість чотирьох у 1925 р. [8]. 

Претор був представником органів вико-
навчої влади у волості та забезпечував виконан-
ня рішень, прийнятих радою повіту, постійною 
делегацією та центральними органами влади. Він 
був підконтрольний та підзвітний префекту, який 
мав право тимчасово наділити його деякими із 
своїх повноважень у межах волості [17, с. 104]. 

Правом призначати преторів був наділений 
уряд. Розподіл преторів по волостях здійснював-
ся префектом за погодженням із урядом. 

Претором міг бути призначений громадя-
нин, який відповідав вимогам встановлених до 
державних службовців: був дипломантом школи 
професійної підготовки службовців, або мав 
п’ятирічний стаж роботи нотарем. Але у зв’язку 
із відсутністю таких шкіл у Румунії до їх ство-
рення законодавством дозволялося призначати 
на посади преторів ліценціатів права або держа-
вознавства. 

Кандидати у претори для отримання мож-
ливості обіймати дані посади мали складати спе-
ціальний екзамен при адміністративній комісії, 
крім окремих випадків, передбачених законом. 
Про порядок складання даних екзаменів відпові-
дні оголошення друкувались у пресі з метою на-
дання можливості всім, хто бажає та відповідає 
всім визначених законодавством критеріям 
пройти конкурс. Наприклад, у газеті «Час» від 6 
жовтня 1928 р. було надруковано повідомлення 
про початок складання екзаменів для преторів 
при адміністративній комісії 1 листопада 1928 р. 
До даного екзамену могли бути допущені канди-
дати, «… які мали дипльоми з правничого факу-
льтету або державознавства. Прохання до запису 
треба висилати до Міністерства внутрішніх 
справ, дирекції персоналу та контролі, що най-
менше три дні перед іспитом. До прохання треба 
долучити 1. Витяг із метрики, 2. Диплом студій, 
3. Акт, котрий посвідчає, що вислужено в війсь-
ку. 4. Посвідка моральності, виставлена урядом 
громадським, 5. Лікарська посвідка, 6. Заяви про 
мови, що їх знає. Іспит складається з усної та пи-
семної праці. Питатимуть: 1. Конституційне та 
адміністративне право, 2. Право цивільної про-
цедури, 3. Право та процедуру карну, Кари, зло-
чини проступки, клясіфікації та загальні прінці-
пи, ріжні закони та спеціальні регуляміни із зага-
льної адміністрації.». 

Перше призначення на посаду претора бу-
ло тимчасовим, а призначені мали титул «тимча-
сових». Лише після спливу однорічного стажу 
роботи та належних рекомендацій, отриманих 
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від вищої адміністративної комісії, претори Мі-
ністерством внутрішніх справ призначалися на 
безстроковий термін (постійну основу). Претор 
мав обов’язково мешкати в громаді резиденції 
волості. Для допомоги ведення діловодства при 
ньому діяв секретар, який оплачувався із бюдже-
ту держави. Секретарем претора могла бути при-
значена особа, яка відповідала вимогам, постав-
лених до нотарів. 

Законодавством на преторів було покладе-
но зобов’язання контролювати та упорядковува-
ти діяльність органів управління громадами, 
стежити за моральним та матеріальним станом 
громадян тощо. Для цього він був наділений по-
вноваженнями шефа поліції волості правом на-
гляду за дотриманням правопорядку та безпеки 
держави у волості. Він був офіцером судової по-
ліції, а його розпорядження були обов’язковими 
для виконання органами поліції та жандармерії. 

Для виконання покладених на претора пов-
новажень він не рідше, як один раз на два місяці 
мав проводити наради із примарями, нотаріусами 
та іншими службовцями з метою спільного розг-
ляду питань, пов’язаних із життєдіяльністю во-
лості. А про проведену роботу він наприкінці 
кожного місяця звітував перед префектом. 

Зміни в організації управління волостями 
та зменшення їх кількості на Буковині мали міс-
це у 1929 р. з прийняттям закону про організацію 
місцевих адміністрацій 1929 р. [13, с. 142-143]. 
Волостю за новим законом керував вже прим-
претор як представник префекта. Призначався 
він за рекомендації директорату при наявності 
диплома ліценціата в праві та трьохрічного ста-
жу в державних органах – Міністерством внут-
рішніх справ. Допомагали у виконанні покладе-
них на нього обов’язків йому претори.  

Повноваження прим-претора були обмежені 
та зводилися до нагляду за діяльністю виконавчих 
органів сіл та сільських громад. Перевіряти їхню 
роботу він мав раз у триместр. Одним із його 
обов’язків було постійний нагляд за діяльністю та 
соціально-економічним станом сільського насе-
лення, про що мав доповідати префекту та голові 
делегації повітової ради. Але дані нововведення 
поступово були скасовані, як і посада прим-
претора внесеними змінами до адміністративного 
законодавства 1931 р. та 1936 р. [11, с. 2]. 

Чергові зміни у правовому статусі претора 
відбулися у 1938 р., коли було поставлено за-
вдання централізації влади на місцях. Територія 
волості вже визначалася королівським резиден-

том за поданням префекта повіту, що полегшу-
вало управління громадами. З метою найбільшо-
го сприяння у централізації влади на місцях було 
розширено коло повноважень преторів, навіть із 
наданням їм компетенції розглядати справи про 
скоєння правопорушень, відповідальність за які 
була не більше 1000 лей. Для допомоги при здійс-
ненні управління волостю претору було надано 
право створення канцелярії та мати як помічника 
одного нотаря. Претори отримали законодавчо за-
кріплені державою соціальні гарантії, серед яких і 
право на житло із зручностями (із освітленням, 
опаленням). Заробітна плата їм виплачувалася із 
бюджету Міністерства внутрішніх справ.  

Всі офіційні події, які відбувались на тери-
торії волості, мали здійснюватися з дозволу пре-
тора, і він мав головувати на них. У випадку від-
сутності претора його заміщав нотар або інший 
претор, делегований префектом. Для утримуван-
ня порядку у волості за претором залишилась 
функція інспектувати підконтрольні йому грома-
ди (але не менше одного разу на триместр). 

Претору було надано право застосовувати 
до підконтрольних органів та посадових осіб у 
випадках, визначених законом, дисциплінарні та 
грошові стягнення (позбавити заробітної плати 
не більше, ніж на п’ять днів). 

Своєрідними агентами центральних органів 
влади у сільських громадах були нотарі. Вони 
були уповноважені стежити за виконанням зако-
нів, постанов, інструкцій, виданих вищими орга-
нами влади, у сільських громадах. Законодавст-
вом на нотарів також був покладений обов’язок 
збирати та аналізувати статистичні дані із питань 
організації та життєдіяльності громади. 

На нотаря покладався обов’язок здійснюва-
ти загальний нагляд за дотриманням правопо-
рядку у сільській громаді, для чого він наділявся 
повноваженнями шефа адміністративної поліції 
громади, будучи при цьому і офіцером судової 
поліції (у визначених законодавством випадках 
виконував обов’язки, покладені на нього органа-
ми прокуратури з допиту свідків, огляду місця 
події тощо).  

Одним із головних завдань нотаря сільської 
громади було здійснення контролю за веденням 
діловодства з цивільних питань з правом контр-
асигнувати певні види актів, які визначались Мі-
ністерством юстиції [17, с. 106-106]. 

Нотар мав право брати участь у засіданнях 
ради громади без права ухвального голосу, на-
                                                        
 Королівський резидент (намісник) – глава області 
(цинуту) на які була поділена Румунія із встановлен-
ням королівської диктатури у 1938 р. 
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даючи тільки консультації та поради. У відсут-
ності секретаря ради сільської громади на нього 
покладались виконання його обов’язків. Посади 
нотарів у сільських громадах створювались пре-
фектами, він і призначав їх. 

Всі кандидати на посаду нотаря складали 
спеціальний екзамен. Перше призначення на по-
саду нотаря було тимчасовим. На постійній ос-
нові він міг бути призначений після двох років 
роботи та рекомендації вищої адміністративної 
комісії Міністерства внутрішніх справ. 

Адміністративні реформи 1929 р. та 1936 р. 
обмежили діяльність нотарів сільських громад, 
ліквідуючи більшість з них. Така тенденція на 
практиці спостерігалася до проведення адмініст-
ративної реформи 1938 р., коли було повністю 
відновлено статус нотарів як представників 
центральних органів влади у сільських громадах. 
Нова реформа передбачила, що вони мають діяти 
у кожній сільській громаді, а не на вибір, як було 
раніше, та призначалися вже королівським рези-
дентом, а не префектами [6, с. 46]. З встановлен-
ням влади королівського резидента на Буковині 
була відкрита спеціальна школа для підготовки 
нотарів у 1939 р. [5, с. 28]. 

Діяла на Буковині така організація місце-
вих органів управління до встановлення тут ра-
дянської влади у червні 1940 р. 

Висновки. Законом 1925 р. було уніфіко-
вано адміністративно-територіальний устрій Ру-
мунії та створено єдину систему місцевих орга-
нів управління у всіх повітах держави. Здійснен-
ня влади на місцях у повітах покладалося на 
префектів, волостях – на преторах, а у сільських 
громадах – на нотарів. Дані представники 
центральних органів влади на місцях були саме 
тим стержнем, на який покладалося втілення по-
літики вищих органів державної влади у життя. 
Для виконання покладених на них законодавст-
вом повноважень у життя вони наділялися майже 
необмеженою владою, яка поширювалася на те-
риторію, що належала до їх юрисдикції. 
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The system of regulatory bodies in Bukovina after the administrative unification in Romania in 1925  

 
Summary 

The study focused on historical and legal analysis of the legal status of local government in Bukovina as 
part of Romania after the administrative reform in 1925. Special attention is paid to the legislative regulation, 
structural organization and competency of local authorities acting in Bukovina during the studied period of time.  
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Система органов управления Буковиной после проведения  
административной унификации 1925 г. в Румынии 

 
Аннотация 

Исследование посвящено историко-правовому анализу правового статуса местных органов 
управления на Буковине в составе Румынии после проведения административной реформы 1925 г. 
Особое внимание обращается на законодательное регулирование, организацию и компетенцию дей-
ствующих на Буковине во время исследованного периода органов местной власти.  

Ключевые слова: административная унификация, префект, уезд, претор, директорат, нотар, 
сельская община. 
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ДЕКАНИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
РУМУНСЬКОГО ПЕРІОДУ (1918-1940 рр.) 

 
Автор статті намагається проаналізувати біографічні дані та науково-педагогічну діяльність деканів юри-

дичного факультету Чернівецького університету румунського періоду. Деканами того часу були: М. Гакман 
(1919-1921, 1938-1939), К. Редулеску (1921-1925), Г. Дрегенеску (1925-1927), А. Штефенеску-Ґалаці (1927-
1931), І. Ґіцеску (1931-1937) та І. Лунгуляк (1937-1938). Кожен із них залишив після себе велику науково-
педагогічну спадщину для розвитку юридичної освіти та науки в Румунії та на Буковині. 
 

Постановка проблеми. Історія юридично-
го факультету Чернівецького національного уні-
верситету ім. Ю. Федьковича складається із 
трьох періодів: австрійського (1875-1918 рр.), 
румунського (1918-1940 рр.) та українського 
(1991-2010 рр.). Кожен із цих етапів відзначаєть-
ся своїми науковими та педагогічними традиція-
ми, школами визнаних учених-юристів. Наймеш 
досліджений із них – румунський (період пере-
бування Буковини у складі Королівської Руму-
нії). А між тим, серед керівного професорсько-
викладацького складу даного періоду були ви-
знані румунські науковці, юристи-практики та 
педагоги, які зробили вагомий внесок у розвиток 
юридичної науки в Румунії та на Буковині.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Біо-
графістика професорсько-викладацького складу 
юридичного факультету Чернівецького університе-
ту румунського періоду його історії малодослідже-
на. Ця проблема розкрита у колективній праці “Че-
рнівецький університет. 1875-1995: Сторінки істо-
рії”, виданій до 120-річчя університету у Чернівцях 
[4]. Окремим персоналіям Чернівецького правни-
чого факультету присвячені праці А.З. Георгіци та 
М.В. Никифорака [2]. 

Дослідженням історії Чернівецького уні-
верситету міжвоєнного періоду займаються і ру-
мунські науковці. Комплексним дослідженням 
румунського періоду історії Чернівецького уні-
верситету є монографія М. Ґріґоровіце “Універ-
ситет у Чернівцях міжвоєнного періоду” [41]. 

Метою статті є дослідження науково-
педагогічної діяльності деканів юридичного факу-
льтету Чернівецького університету у 1918-1940 рр. 

Виклад основного матеріалу. Після вста-
новлення румунської влади на Буковині гостро 
постало питання про впровадження румунської 
мови в усі державні органи й установи. Це стосу-
валося і Чернівецького університету. Декретом 
короля Фердінанда І від 12 вересня 1919 р. Чер-
нівецький німецькомовний університет було ре-
організовано у румунський [4, с. 74]. З 1 жовтня 

1919 року усі факультети (теологічний, філософ-
сько-філологічний та юридичний) повинні були 
повністю перейти на румунську мову навчання 
протягом трьох років. Це негативно відобразило-
ся на професорсько-викладацькому складі, оскі-
льки абсолютна більшість його була австрійцями 
(єдиним викладачем-румуном на той час був 
К. Ісопеску-Грекул). За таких умов викладачі-
нерумуни визнали за краще залишити виклада-
цьку роботу.  Серед тих, хто припинив свою дія-
льність на юридичному факультеті, був і Євген 
Ерліх (один із основоположників соціології пра-
ва), якому рада юридичного факультету 22 жовт-
ня 1921 року остаточно відмовила у зарахуванні 
на професорську посаду через небажання викла-
дати румунською мовою. На вакантні місця були 
запрошені викладачі з університетів Румунії (Бу-
харестського та Ясського), випускники місцевого 
юридичного факультету та практики (судді, про-
курори, адвокати зі ступенем доктора права).  

Основна робота з організації діяльності юри-
дичного факультету Чернівецького університету та 
навчального-виховного процесу була покладена на 
деканів, які обиралися з числа штатних викладачів 
на два роки. Деканами правничого факультету у 
міжвоєнний період були Максиміліан Гакман 
(1919-1921, 1938-1939), Константін Редулеску 
(1921-1925), Георге Дрегенеску (1925-1927), Анас-
тасє Штефенеску-Ґалаці (1927-1931), Іон Ґіцеску 
(1931-1937) та Іoaн Лунгуляк (1937-1938).  

Максиміліан Гакман народився 1877 р. у с. 
Опришени Радівецького повіту Буковини у сім’ї 
священика. Правову освіту здобув у Лейпцигу та 
Берліні. Був кандидатом у адвокати, секретарем 
національного румунського консиліуму на Буко-
вині у 1918 р.  

Штатним професором на юридичному фа-
культеті Чернівецького університету став з 1919 
року. 15 жовтня 1919 року строком на три роки 
М. Гакман був призначений головою екзамена-
ційної комісії для проведення правничо-
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історичного державного екзамену у Чернівець-
кому університеті [1, с. 4]. 

З 1919 р. по 1921 р. М. Гакмана обирали 
деканом юридичного факультету Чернівецького 
університету [11, р. 43]. У 1938-1939 навчально-
му році він був останнім його керівником [7, р. 
10]. У 1921-1922 рр. був обраний ректором Чер-
нівецького університету. Двічі обирався до уні-
верситетського сенату. Вперше – 17 березня 1926 
року, у 1938-1939 навчальному році – знову [5, р. 
5; 7, р. 10]. Максиміліан Гакман займав і виборні 
адміністративні посади. Так, 24 червня 1923 року 
він був обраний сенатором від університету до 
румунського парламенту [11, р. 16, р. 43].  

Протягом тривалого часу на юридичному 
факультеті М. Гакман читав ряд спецкурсів: ко-
мерційне право, міжнародне публічне та приват-
не право [8, р. 73]. 

У різні роки входив до складу цілого ряду 
університетських комісій. У 1924-1925 рр. був 
членом бюджетної комісії юридичного факуль-
тету, а у 1937-1938 навчальному році його обра-
ли до складу комісії з питань медичного обслу-
говування студентів [9, р. 172; 11, р. 16]. 

Окрім науково-педагогічної діяльності на 
юридичному факультеті Чернівецького університе-
ту, професор Гакман брав активну участь у міжна-
родному науковому житті. Зокрема, у вересні 1935 
p. M. Гакман брав участь у Міжнародному конгресі 
права в Мюнхені, в 1936 р. – у роботі третього 
Конгресу Академії права в Берліні [2, c.5]. 

Учений займався активною культурно-
просвітницькою роботою з чернівецькою молод-
дю, проводив наукові конференції із студентсь-
кою спілкою “Junimea” (“Молодь”). У березні 
1944 року був обраний президентом Товариства 
румунської культури та літератури на Буковині, 
яке проіснувало, правда, нетривалий час.  

Друкувався у різних виданнях Буковини. 
Зокрема у журналі “Candela” (“Лампадка”), за-
снованому румунськими викладачами теологіч-
ного факультету ще за австро-угорських часів на 
Буковині у 1882 році під керівництвом митропо-
лита Сільвестра Мораріу [41, р. 123]. Дане ви-
дання охоплювало різноманітні питання: наукові 
повідомлення, рецензії, біографії [41, р. 50-51]. 
Співпрацював із багатьма румунськими видан-
нями, серед яких “Часопис публічного права”, 
“Румунські пандекти”, “Журнал товариств і ко-
мерційного права”. 

Перу М. Гакмана належить чимало науко-
вих і науково-методичних праць. Основні напря-
мки його наукової діяльності – це дослідження 
міжнародного публічного та приватного, комер-

ційного і вексельного права [41, р. 110]. На поча-
тку 30-х років М. Гакман видав двотомник “По-
рівняльне торговельне право” та монографію 
“Німецька дипломатія у міжвоєнний період” [24; 
25; 26]. У румунській академічній бібліотеці зна-
ходяться 17 його праць [41, р. 111]. У бібліотеці 
Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича зберігаються декілька істори-
ко-політичних нарисів, теоретико-правових дос-
ліджень та два трактати з міжнародного приват-
ного і публічного права та вексельного права [22; 
23; 27; 28; 29; 30; 31]. За заслуги перед румунсь-
ким королівством нагороджений орденом “Ко-
рона Румунії” [11, р. 43]. 

Загалом, науково-педагогічна діяльність 
М. Гакмана на посаді декана залишила помітний 
відбиток в історії розвитку юридичного факуль-
тету Чернівецького університету. За час його ке-
рівництва помітно активізувалась наукова діяль-
ність факультету, розширились його міжнародні 
зв’язки. Важливим кроком М. Гакмана був поділ 
факультету на зразок румунських університетів 
(Бухарестського, Ясського, Клужського) у 1921 
році на два відділення: юридичне та політико-
економічне. Помер професор М. Гакман у 1961 
році у м. Турда. 

Другим деканом юридичного факультету 
Чернівецького університету у міжвоєнний період 
став Константін Редулеску. Він обирався чотири 
рази поспіль (з 1921 р. по 1925 р.) [10, р. 14; 11, 
р. 43]. К. Редулеску народився 2 січня 1872 року 
у Бухаресті. Отримав ступінь доктора права у 
Брукселесі (Бельгія). Був заступником прокуро-
ра, суддею, а з 1894 року – адвокатом. На прав-
ничому факультеті Бухарестського університету 
працював на кафедрі криміналістики, криміналь-
ного права та процесу.  

З 1 жовтня 1920 року Редулеску став штат-
ним професором криміналістики у Чернівцях. З 
того часу читав адміністративне право, криміно-
логію, порівняльне кримінальне право та юриди-
чну психологію [8, р. 72; 41, р. 104-106]. 

К. Редулеску входив до складу різних уні-
верситетських комісій. У 1923-1925 рр. був за-
ступником голови дисциплінарної комісії на 
правничому факультеті та членом комісії з пи-
тань вступних випробувань, відповідальним за 
поселення студентів у гуртожитки і забезпечення 
їдалень [10, р. 16, р. 25, р. 26; 11, р. 15, р. 25]. 23 
                                                        
 Дисциплінарна комісія юридичного факультету за-
ймалася притягненням до дисциплінарної відповіда-
льності студентів та викладачів факультету за недо-
тримання правил поведінки, визначених Регламентом 
юридичного факультету. 
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червня 1926 року обраний членом університетсь-
кого сенату [6, р.15]. 

У 1936-1937 н. р. професор К. Редулеску 
отримав запрошення читати лекційні курси на 
юридичному факультеті Ясського університету 
(між університетський обмін викладачами на той 
час відповідав вимогам румунського законодав-
ства про вищу освіту). 

До кінця життя професор Редулеску займа-
вся науково-педагогічною діяльністю. Видав ку-
рси лекцій з криміналістики, кримінального пра-
ва та кримінального процесу, кримінального по-
рівняльного права [41, р. 113]. 

У фондах бібліотеки Чернівецького націо-
нального університету зберігається науково-
методичний двотомник “Кримінальне право і 
кримінологія для юридичного факультету у Чер-
нівцях”, а також декілька праць з кримінально-
порівняльного права [32; 33; 34; 35]. 

Під керівництвом К. Редулеску на юридич-
ному факультеті відкрилися нові кафедри і на 
кінець 1923 року їх кількість досягла семи [1, ф. 
216, оп. 3, спр. 190, арк. 8; 1, ф. 216, оп. 4, спр. 
36, арк. 11]. З його ініціативи організовувалися 
зустрічі з провідними зарубіжними вченими для 
зростання фахової майстерності викладачів фа-
культету. Так, 14 березня 1925 р. з лекцією “Ідея 
держави у працях Руссо, Канта  і Гегеля” на фа-
культеті  виступив  видатний  представник  фра-
нцузької  науки, декан юридичного факультету з 
м. Бордо Леон Дюгі. К. Редулеску дбав про під-
готовку й удосконалення лекційних курсів та про 
зміцнення матеріальної бази факультету. Помер 
К. Редулеску 3 липня 1938 року. 

Деканом юридичного факультету був і Ге-
орге Дрегенеску (1925-1927 рр.). Народився у 
1884 в м. Ґалаці. У 1913 р. в Берліні отримав сту-
пінь доктора права. Був адвокатом, прокурором і 
радником з правових питань асоціації захисту 
роботодавців Міністерства праці Румунії, членом 
сільськогосподарського комітету в Бухаресті, 
головою сільськогосподарського комітету в Чер-
нівцях, членом комісії з уніфікації права Румунії 
[5, р. 112; 6, р. 148]. 

З 1920 року – штатний професор публічно-
го права на юридичному факультеті Чернівець-
кого університету. У 1923-1924 та 1937-1939 на-
вчальних роках обирався до університетського 
сенату [10, р. 15; 9, р. 10; 7, р. 10].  

Протягом років викладання Г. Дрегенеску 
читав цивільне та цивільне порівняльне право 
[10, р. 9; 41, р. 104-105]; у 1935-1936 навчально-
му році почав читати новий курс “Вступ до при-
ватного права” [8, р. 72-72, 201, 337, 340].  

У 1924-1925 навчальному році Георге Дре-
генеску входив до складу університетського се-
нату з питань медичного обслуговування студен-
тів, а з 22 жовтня 1937 р. – до складу дисциплі-
нарної комісії факультету та до комісії фізичного 
виховання [11, р. 17; 9, р. 172]. 

26 червня 1926 року Г. Дрегенеску прийняв 
повноваження ректора-джерента. Цього ж року 
читав курс “Соціальна функція права” для попу-
ляризації правової освіти на Буковині [5, р. 185]. 

У 1937 р. і 1939 р. стажувався на кафедрах 
Берлінського, Паризького, Брюссельського, Празь-
кого, Віденського та Мюнхенського університетів. 

Г. Дрегенеску був редактором “Журналу 
права і політики”, заснованого 1919 року у Бухаре-
сті. У першому номері (липень-вересень 1919 р.) 
професор надрукував свої дослідження з цивільно-
правової проблематики, у другому (жовтень 1919 
р. – березень 1920 р.) – опублікував статтю “Зна-
чення правової енциклопедії і філософії права”. 
Велика роль Г. Дрегенеску у заснуванні  видання 
“Архів ІV”, який спочатку виходив у Бухаресті, а 
згодом і у Чернівцях [41, р. 123]. 

До наукової спадщини Георге Дрегенеску 
належать декілька досліджень з цивільного та 
цивільно-порівняльного права [14; 15]. Серед 
його праць є і пропозиції щодо реформування 
вищої юридичної освіти [17], навчальна програ-
ма з курсу “Цивільне порівняльне право” для 
юридичного факультету Чернівецького універси-
тету [16]. У бібліотеці Сучави знаходяться 16 
його праць [41, р. 109].  У бібліотеці Чернівець-
кого національного університету імені 
Юрія Федьковича зберігся ряд коротких повідо-
млень Г. Дрегенеску та декілька праць науково-
методичного характеру [12; 13; 18; 19; 20; 21]. 

За заслуги перед румунським королівством 
нагороджений орденом “Зірка Румунії” у ранзі 
офіцера. 

Період деканства Г. Дрегенеску відзначив-
ся в історії юридичного факультету покращен-
ням соціального забезпечення студентства. Він 
дбав про відкриття нових гуртожитків, піклував-
ся про належне забезпечення медичного обслу-
говування професійними лікарями. Це сприяло 
збільшенню чисельності студентів юридичного 
факультету. 

З 1927-1928 навчального року і до 1931 р. 
деканом юридичного факультету Чернівецького 
університету обирали Анастасє Штефенеску-
Ґалаці [6, р. 16]. Народився у 1881 році у м. Ґала-
                                                        
 Ректор-джерент (rector-gerent) – виконуючий 
обов’язки ректора на період до затвердження нового 
ректора. 
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ці. У 1908 р. став ліценціатом* права та філосо-
фії. Працював у бібліотеці Кароля І у Бухаресті.  

Університетську кар’єру розпочав у Черні-
вцях як професор-заступник у 1922 р., а з 1 січня 
1924 року – штатний професор на кафедрі полі-
тології та засобів масової інформації [11, р. 45]. 

У 1933-35 рр. А. Штефенеску-Ґалаці читав 
курс “Політика і преса”, а з 1937-1938 навчаль-
ного року – “Вступ до соціології у правовій нау-
ці”, “Енциклопедію права” [8, р. 73; 9, р. 173].  

А. Штефенеску-Ґалаці друкувався у різник 
наукових виданнях: “Юридичний часопис”, 
“Юридичний кур’єр”, “Демократія”, “Румунське 
життя”, “Румунський часопис”, а також у “Жур-
налі права і політики” [41, р. 123]. 

Основні напрямки його наукової роботи сто-
сувалися соціології права та політики. Деякі з його 
праць знаходяться й у бібліотеці Чернівецького 
національного університету [36; 37; 38; 39; 40].  

Незважаючи на матеріальні та фінансові 
труднощі у роки світової кризи (30-ті рр. ХХ ст.), 
у час деканства А. Штефенеску-Ґалаці на факу-
льтеті виходило видання: “Буковина. Журнал 
права, соціології та кримінології” (з 1928 року). 
Це сприяло пожвавленню наукової діяльності 
професорсько-викладацького складу юридичного 
факультету, виданню монографічних праць і ста-
тей у журналах. 

Найдовше на посаді декана юридичного 
факультету Чернівецького університету перебу-
вав Іон Ґіцеску. Він обирався шість разів поспіль 
(1931-1937 рр.) [8, р. 195]. Народився у 1886 році 
у м. Пітешті. Був професором фінансового права 
та статистики, доктором філософії (Гетінгенсь-
кий університеті, 1913 р.). Очолював кредитний 
банк у Чернівцях. 

Свою університетську кар’єру у Чернівцях 
розпочав з 1 листопада 1919 року. Штатним 
професором став з 1 січня 1924 р.  

Протягом багатьох років читав такі курси: 
фінанси і статистика, кримінальне право та ко-
мерційне кримінальне право і кримінологія [8, р. 
72; 9, р. 173-174]. 

У румунській академічній бібліотеці зна-
ходяться дві його праці: “Набуття права давності 
у римському та румунському праві” (дисертація 
на здобуття наукового ступеня ліценціата) та 
“Аграрні питання і кооперативи у Румунії” (ди-
сертація на здобуття наукового ступеня доктора 
права) [41, р. 110]. 

                                                        
* Ліценціат – перший науковий ступінь, який присуд-
жувався на третьому році навчання у вузі та дозволяв 
викладати у середньому навчальному закладі. 

За заслуги перед королівством нагородже-
ний орденом “Зірка Румунії” у ранзі командора 
[9, р. 168]. 

Діяльність Іона Ґіцеску на посаді декана 
була різноплановою. Так, у 1932 р. в університеті 
була проведена конференція, присвячена 300-
річчю з дня народження Д. Локка і Б. Спінози [1, 
ф. 14,  оп. 1, спр. 93, арк. 5-6; 1, ф. 216, оп. 4, спр. 
31, арк. 9-11]. У 1934 році була організована екс-
курсія для талановитих студентів-юристів у 
складі 23 осіб під керівництвом професорів факу-
льтету протягом різдвяних канікул, за час якої вони 
відвідали міста Тімішоара, Речіца, Трієст, Мілан, 
Париж, Ніццу, Монако, Монте-Карло, Рим та Ве-
нецію. За часів деканства І. Ґіцеску на юридичному 
факультеті навчалася найбільша кількість студен-
тів. Зокрема, у 1933-1934 н. р. кількість студентів 
досягла 1012, що складало 1/3 усього складу сту-
дентства Чернівецького університету [1, ф. 13, оп. 
2, спр. 63, арк. 1; 9, p. 114]. 

Шостим деканом юридичного факультету у 
Чернівцях у 1938 році став Іоан Лунгуляк. Наро-
дився у 1886 році в с. Ропча Сторожинецького 
повіту Буковини. Доктор права з 1911 р. З 1911 
по 1919 рр. працював адвокатом у фінансовій 
прокуратурі. 

З жовтня 1919 р. І. Лунгуляк розпочав уні-
верситетську кар’єру як професор-заступник на 
юридичному факультеті у Чернівцях, а з 1926 року 
став штатним професором з римського права. 

15 жовтня 1919 року строком на 3 роки був 
обраний членом університетської екзаменаційної 
комісії для правничо-історичного державного 
екзамену з румунського права [1, с. 4]. 

Протягом викладання на юридичному фа-
культеті читав римське та пандектне право [8, р. 
72; 9, р. 173]. 

У 1937-1938 навчальному році обирався до 
складу університетського сенату [9, р. 10].  

Наукову спадщину І. Лунгуляка складає 
ряд праць, серед яких: “Перешкоди для вищого 
посвячення у грецькій та уніатській церкві”, 
“Знецінення добра як проблема права”, “Римські 
витоки іпотеки в римському праві”. Остання бу-
ла габілітаційною роботою (abilitare) для отри-
мання звання доцента. Також І. Лунгуляк видав 
курс лекцій з римського права [41, р. 112] .  

Діяльність Іоана Лунгуляка на посаді декана 
юридичного факультету характеризувалась також 
розвитком міжнародних наукових зв’язків. Свід-
ченням цього є те, що 20 травня 1937 року на за-
прошення керівництва юридичного факультету 
відвідав університет і виступив з лекцією професор 
права Паризького університету Л. Лефюр.  
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Помер І. Лунгуляк у 1942 році у м. Сібіу. 
Висновки. Деканам належала велика роль 

в організації юридичної освіти і науки на факу-
льтеті. Кожен із згаданих вище деканів був відо-
мим науковцем, юристом-практиком і педагогом 
і кожен залишив після себе помітну науково-
педагогічну спадщину. Це дослідження з міжна-
родного публічного та приватного права, торго-
вельного та вексельного права (М. Гакман); кри-
мінально-порівняльного права, кримінального 
процесу та кримінології (К. Редулеску); цивіль-
ного та цивільно-порівняльного права, філософії 
права (Г. Дрегенеску); соціології права та полі-
тики (А. Штефенеску-Ґалаці); фінансового права 
(І. Ґіцеску);  римського права (І. Лунгуляк).  

Загалом 1918-1940 рр. були періодом зрос-
тання факультету, який підготував чимало дип-
ломованих юристів. У цьому теж, безсумнівно, 
вбачається заслуга керівників факультету.  
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THE DEANS OF THE FACULTY OF LAW OF CHERNIVTSI UNIVERSITY AS A PART  
OF ROMANIA (1918-1940) 

 
Summary 

The author of article aims to analyze the biography and scientific-educational practice of the deans of 
the faculty of law of Chernivtsi university of the Romania period. The deans of this period are: M. Hacman 
(1919-1921, 1938-1939), K. Redulesku (1921-1925), H. Drehenesku (1925-1927), A. Shtefenesku-Halatsi 
(1927-1931), I. Hitsesku (1931-1937) and I. Lunhuljak (1937-1938). Each of them has left a big scientific-
educational heritage for the development of the legal education and science of Romania and Bucovyna. 
 

Т.А. Грекул-Ковалик 
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Аннотация 
Автор статьи стремится проанализировать биографические данные и научно-педагогическую 

деятельность деканов юридического факультета Черновицкого университета в составе Румынии. Де-
канами того времени были: М. Гакман (1919-1921, 1938-1939), К. Редулеску (1921-1925), Г. Дрегене-
ску (1925-1927), А. Штефенеску-Ґалаци (1927-1931), И. Ґицеску (1931-1937) и И. Лунгуляк (1937-
1938). Каждый из них оставил после себя большое научно-педагогическое наследие для развития 
юридического образования и науки в Румынии и на Буковине. 
 
 
 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 518. Правознавство. 45 

IІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО  
 

 
УДК 342.511 

© 2009 р. О.Т. Волощук 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

 
КОНСТИТУЦІЙНА РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджується й аналізується одне з проблемних питань науки конституційного права – пробле-

ма визначення сутності повноважень Президента України, що носять прерогативний характер. 
Ключові слова: Президент України, інститут президента, конституційна роль Президента,  прерогативи, 

повноваження, компетенція державного органу (глави держави). 
 
Постановка проблеми. Упровадження в 

систему органів державної влади України поста 
Президента України, з одного боку, засвідчило 
готовність України не лише сприймати, а й вті-
лювати в життя передовий досвід правових ін-
ститутів розвинених демократичних країн, а з 
іншого, значно посилило увагу в нашому суспі-
льстві до інституту президента взагалі і, водно-
час, створило розмаїття поглядів серед науков-
ців, політиків й широкої громадськості загалом. 
Серед вітчизняних дослідників помітна відміт-
ність у підходах до характеристики цього інсти-
туту й, особливо, його місця в конституційно 
визначеному механізмі держави та функціональ-
ного спрямування. Проте нерідко критичні відгуки 
з’являються без проведення глибокого й усебіч-
ного аналізу політико-правової системи нашої 
держави, а, отже, й чинників, які впливають на її 
функціонування. У зв’язку з цим виникає гостра 
необхідність у більш детальному дослідженні 
проблем функцій і повноважень Президента 
України, а також конституційної ролі Президен-
та в Україні, що зумовлює існування власних 
повноважень глави держави. 

Ступінь розробленості проблеми. За 
останні роки у вітчизняній науковій літературі та 
суспільно-політичній періодиці значно посилив-
ся інтерес та увага до різних проявів президент-
ської влади та її правового статусу. Зокрема, 
конституційний інститут Президента активно 
розглядається у публікаціях, авторами яких є: 
В.Б.Авер’янов, Ф.Г.Бурчак, А.З.Георгіца, 
А.М.Колодій, Ю.М.Коломієць, Н.Р.Нижник, 
В.Ф.Погорілко, Ю.М.Тодика, М.В.Цвік, В.М.Ша-
повал, В.Д.Яворський та ін. За останні роки в 
Україні підготовлено та захищено ряд кандидатсь-
ких дисертацій (С.А.Агафонов, Д.М.Бєлов, 
О.В.Бойко, Р.П.Князевич, Н.Г.Плахотнюк, 
С.Г.Серьогіна, В.А.Шатіло та ін.). Одначе маємо 
констатувати, що більшість публікацій присвячені 

тільки окремим аспектам теми, низка дискусійних 
теоретичних питань потребує подальшого аналізу. 

Мета статті полягає у дослідженні й ана-
лізі прерогатив Президента України, передбаче-
них Конституцією України. 

Виклад основного матеріалу. Особливо-
сті конституційного статусу глави держави ви-
значають характер і обсяг повноважень, а ті – 
зумовлені існуючою в державі формою правлін-
ня. У напівпрезидентських республіках, до яких 
належить і Україна, президент є важливою лан-
кою у державному механізмі і відіграє чи не най-
головнішу роль у державно-політичному житті. 
Відповідно до цього Президент України наділе-
ний широким колом повноважень, вагомість і 
значущість яких у політико-правовому житті 
країни дає всі підстави вважати його одним з 
центрів зосередження державної влади. Недарма 
розділ V Конституції 1996 року, присвячений ха-
рактеристиці правового статусу Президента Украї-
ни, займає місце одразу після розділів, які характе-
ризують форми безпосереднього народовладдя та 
статус парламенту. До того ж, з усіх органів дер-
жавної влади тільки ці два органи не підпорядко-
вані й не підзвітні нікому, крім народу України, як 
носія суверенітету і єдиного джерела влади. 

Перш ніж досліджувати конституційну 
роль Президента України, спробуймо з’ясувати, 
що належить розуміти під «повноваженнями» 
та «компетенцією» державного органу (вклю-
чаючи, безумовно, і інститут Президента). На 
жаль, питання про співвідношення цих базових 
понять не знайшло серйозного теоретичного до-
слідження у працях сучасних авторів. 

У конституційно-правовій доктрині термін 
“повноваження” використовується для позна-
чення прав і обов’язків державного органу, орга-
ну місцевого самоврядування, посадової особи, 
інших суб’єктів суспільних відносин, встановле-
них нормативним юридичним актом [1, с. 429]. 
Ю.С.Шемшученко, наприклад, дає таку дефіні-
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цію цього поняття: “повноваження” – сукупність 
прав і обов’язків державних органів і громадських 
організацій а також посадових та інших осіб, закрі-
плених за ними у встановленому законодавством 
порядку для здійснення покладених на них функ-
цій… Термін “повноваження” близький за своїм 
значенням до терміна “компетенція” [17, с. 590]. 

Зазначимо, що ототожнення цих двох по-
нять – повноваження і компетенція – явище до-
сить поширене. Проте існує й інша точка зору. 
А.З.Георгіца, наприклад, визначає поняття “ком-
петенція” як здатність органу влади здійснювати 
конкретні повноваження стосовно предметів ві-
дання, визначених в конституції та інших актах, і 
яке знаходить своє втілення в його функціях. 
При цьому він наводить визначення терміна 
“компетенція”, що подається у французькому 
енциклопедичному словнику  “Larousse”, і в 
якому це поняття трактується як “здатність орга-
ну влади здійснювати певні дії, коло його повно-
важень у відомій справі” [5, с. 350]. Нарешті, в 
іншому сучасному довідниковому виданні тер-
мін “компетенція” розуміється як “коло повно-
важень будь-якого органу або особи” [20, с. 186]. 
Отже, поняття “компетенція” означає коло пов-
новажень. У такому розумінні ці два поняття 
можуть використовуватись як тотожні. 

Конституційна доктрина при визначенні 
прав і обов’язків президента виходить з існуван-
ня де-факто двох концепцій. Згідно з однією 
концепцією функцій президента, він є фігурою 
чисто представницькою і нібито символічною, 
позбавленою політичного впливу. За іншою кон-
цепцією, президент повинен тримати у своїх ру-
ках і охороняти постійні та незмінні інтереси 
держави, нації та режиму. На додаток до своїх 
прав і свобод внутрішнього і зовнішнього пред-
ставництва він володіє політичними функціями, 
які, не будучи чисто урядовими, справляють зна-
чний вплив на хід державних справ [14, с. 575].  

У конституційній доктрині обидві ці тен-
денції цілком слушно пов’язують, і з цим потрі-
бно погодитись, із процесом посилення урядової 
влади в сучасному світі [19, с. 225-226]. 

Як правило, у більшості держав націона-
льне законодавство наділяє Президента широки-
ми правами й обов’язками у різних сферах дер-
жавної діяльності. Водночас, і це також маємо 
визнати, практика функціонування конституцій-
ного механізму, реально існуюча політична ситу-
ація в кожній країні вносять значні корективи в 
здійснення цих повноважень. В одних країнах спо-
стерігається фактичне, а іноді і формальне обме-
ження повноважень Президента, які здійснюються 

за нього Урядом або Головою Уряду. В інших – 
відбувається розширення кола повноважень, яке 
часто виходить за межі, окреслені конституцією та 
чинним законодавством. Відповідно у першому 
випадку має місце фактичне обмеження повнова-
жень, котрими наділений Президент, а у другому – 
їх суттєве розширення [19, с. 225-226].  

Безумовно, мав рацію відомий дослідник 
проблеми М.О.Крутоголов, коли стверджував, 
що повноваження Президента Республіки (Фра-
нцузької – О.В.) побудовані на даний час не сті-
льки на конституційному тексті, скільки на під-
порядкуванні президентові парламентської біль-
шості. І зміна останньої буде мати наслідком 
зміну окремих повноважень і влади глави держа-
ви. Підтриманий у парламенті більшістю 
прем’єр-міністр зможе примусити президента 
повернути йому всі здійснювані на практиці гла-
вою держави, але не надані конституцією преро-
гативи щодо керівництва виконавчою владою 
[12, с. 135-136]. 

Ще одним непорушним правилом сучас-
них парламентських режимів є біцефальність 
(двоїстість) виконавчої влади, що включає гла-
ву держави і голову уряду. Перший, як правило, 
має обмежені повноваження або є номінальним 
утримувачем цих повноважень, тоді як реальна 
влада належить урядові та його голові [2, с. 60]. 
У державах зі змішаною республіканською фор-
мою правління існує двоїстість виконавчої вла-
ди, проте розподіл повноважень у кожній з них 
виглядає по-різному. Так, Конституція Російсь-
кої Федерації взагалі звільняє від контрасигну-
вання (від лат. сontra – проти і signare – позна-
чати – скріплення акта глави держави підписом 
прем’єр-міністра та/або відповідного міністра, 
без якого акт не набуває юридичної сили) [18, с. 
222] Президента РФ. Натомість ст. 19 Конститу-
ції Франції звільняє деякі акти Президента Рес-
публіки від контрасигнування (абз. I ст. 8, ст.ст. 
8, 11, 12, 16, 54, 56 і 61) [9, с. 415]. Так само у ст. 
106 Конституції України визначено коло актів 
глави держави (таких 13), що мають бути скріп-
лені підписами Прем’єр-міністра України та мі-
ністра, відповідального за акт та його виконання 
[10, с. 34]. І хоча інститут контрасигнування не 
сприймається однозначно (В.М.Шаповал, напри-
клад, пише про те, що його не варто пов’язувати 
з відсутністю у глави держави відповідних влад-
них повноважень [15, с. 322]; протилежної думки 
дотримується Ж.-П.Жакке, який стверджує, що 
звільнення від контрасигнування актів Президе-
нта означає, що глава держави володіє повнова-
женнями, які він здійснює без будь-якого конт-
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ролю [8, с. 281]), потрібно  виходити з того, що 
ще занадто рано вважати його тільки історичною 
традицією. Як свідчить світова й особливо вітчи-
зняна державно-правова практика, наявність 
контрасигнування деяких актів президента іноді 
(особливо у період, коли у президента немає під-
тримки парламентської більшості) суттєво ско-
вує дії глави держави, адже для того, щоб глава 
держави діяв, він повинен отримати згоду Уряду.  
У будь-якому випадку з цього не варто робити тра-
гедію, у принципі чимало повноважень глави дер-
жави мають бути поділені між ним та урядом. Що-
до своїх власних (одноособових) повноважень, то 
цей привілей залежить від ролі, яку йому відводить 
Конституція, і яка перетворює Президента у спра-
вжнього главу держави.  

Конституційна роль Президента України 
нормативно визначена у ст. 102 Конституції 
України 1996 р.: “Президент України є гарантом 
державного суверенітету, територіальної ціліс-
ності України, додержання Конституції України, 
прав і свобод людини і громадянина” [5, с. 30]. 
Цікаво зауважити, що у процесі підготовки і 
прийняття чинної Конституції України не було 
одностайної думки щодо формулювання цієї 
статті Конституції. У цілому ж проблема прези-
дентських повноважень слугувала предметом 
постійних дискусій учених-юристів [7]. Врешті-
решт, законодавці зупинилися на закріпленні ти-
тулу – глави держави.  

Президент України – глава держави. 
Чинна Конституція України вивела Президента 
України за межі класичної тріади гілок влади, 
встановивши для нього особливе, самостійне мі-
сце в державному механізмі. Як слушно зазна-
чають дослідники, використання терміна “глава 
держави” не означає, що Президент поставлений 
Конституцією над іншими органами державної 
влади. Його роль у державному механізмі поля-
гає в тому, щоб бути поряд з ними, забезпечуючи 
узгоджене функціонування всіх гілок влади, ви-
рішувати конфлікти, що виникають усередині 
державного механізму [11, с. 480]. 

 Конституювання такої ролі для Президен-
та України не є винятком, а швидше за все пра-
вилом для держав із напівпрезидентською фор-
мою правління. Як зазначав Ф.Г.Бурчак, у таких 
країнах глава держави певним чином дистанцію-
ється від виконавчої влади, яку уособлює уряд, 
хоча його повноваження багато в чому пов’язані 
саме з діяльністю виконавчої влади [4, с. 7]. Кон-
ституція України 1996 р. заснувала інститут “си-
льного” глави держави. Так, аналіз положень 
Основного Закону України (ст.ст. 106, 107, 113, 

115, 118, 119 та ін.) виявляє широкі повноважен-
ня, гарантії, можливості і процедури Президента 
стосовно виконавчої влади. Вони доповнюються 
поширеною практикою безпосереднього вирі-
шення Президентом конкретних управлінських 
питань і наявністю вертикалі виконавчої влади, 
вершиною якої є Президент. Усе це давало підс-
тави для висновку про те, що Президент до вне-
сення змін до чинної Конституції України фак-
тично був главою виконавчої влади. Крім того, 
конституційно і фактично Президент володіє та-
кож низкою повноважень у законодавчій і судо-
вій сферах. Мабуть, мав рацію В.Ф.Погорілко, 
коли стверджував, що дефініція Президента 
України за своїм змістом значно вужча, ніж її 
конституційне наповнення рештою норм розділу 
Конституції України, а також рядом статей, що 
містяться в інших розділах [13, с. 339].  

Президент України – гарант державного 
суверенітету, територіальної цілісності Украї-
ни, додержання Конституції України, прав і 
свобод людини і громадянина. Сформульовані 
у ч. 2 ст. 102 Конституції України приписи кон-
ституційно і фактично визначають функціональ-
ну роль Президента як глави держави, головний 
політико-правовий вектор його діяльності у най-
важливіших сферах державного і суспільного 
життя. Напрями цієї діяльності, на наш погляд, 
доцільніше розглядати окремо.  

Насамперед, з’ясуємо зміст терміна “га-
рант”. У соціогуманітарних науках це поняття 
трактується як поручитель (держава, організація, 
особа), який надає певні гарантії, тобто встанов-
лені законом зобов’язання і спостерігає за їх ви-
конанням. Виходячи з цього, конституційна роль 
Президента України як гаранта державного суве-
ренітету і територіальної цілісності країни поля-
гає в тому, що глава держави має використати 
надані Конституцією повноваження для забезпе-
чення існування України  як незалежної, самос-
тійної держави. У міжнародному плані йдеться 
про збереження “статусу кво” держави, неви-
знання будь-яких територіальних претензій до 
України з боку інших держав. Щодо внутріш-
ньодержавного аспекту, пов’язаного із територі-
альною цілісністю України, це передбачає вжит-
тя главою держави усіляких можливих заходів 
проти будь-яких проявів сепаратизму. Для того, 
щоб Президент України мав реальні можливості 
для гарантування державного суверенітету й те-
риторіальної цілісності України, Конституція 
наділяє його значними повноваженнями у внут-
рішньополітичній та зовнішньополітичній сфе-
рах (зокрема, є Верховним Головнокомандува-
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чем Збройних Сил України, очолює Раду націо-
нальної безпеки і оборони України, вносить до 
Верховної Ради України подання про оголошен-
ня стану війни та приймає рішення про викорис-
тання Збройних Сил України у разі Збройної аг-
ресії проти України, приймає рішення про зага-
льну або часткову мобілізацію та введення воєн-
ного стану в Україні або в окремих її місцевостях 
надзвичайного стану, зупиняє дію актів Кабінету 
Міністрів України та скасовує акти Ради Мініст-
рів Автономної Республіки Крим тощо).  

Відповідно до конституційної доктрини та 
практики конституційного будівництва на главу 
держави покладається обов’язок гарантувати до-
держання Основного Закону держави. Це озна-
чає, що Президент  насамперед має забезпечити 
такий стан, при якому всі органи держави вико-
нують свої конституційні обов’язки, не виходячи 
за межі своєї компетенції. Для цього він повинен 
звернутися до будь-якого органу влади з пропо-
зицією привести свої акти та дії у повну відпові-
дність до Конституції України. Цю роль Президен-
та належить розуміти і як гарантію всієї системи 
конституційної законності в Україні. Президент не 
може залишатися байдужим, якщо хоч один орган 
держави порушує або не дотримується Конститу-
ції. Це також вимагає від Президента постійної ту-
рботи про ефективність судової системи та здійс-
нення дуже багатьох інших акцій, які прямо не 
сформульовані в його повноваженнях. 

Як зазначають М.В.Баглай і Б.Н.Габричид-
зе, “функція гаранта Конституції передбачає ши-
роке право Президента діяти на свій розсуд, ви-
ходячи не тільки з букви, а й з духу Конституції і 
законів, надолужуючи прогалини в правовій сис-
темі і реагуючи на непередбачувані Конституці-
єю життєві ситуації. Дискреційна влада, немину-
ча у будь-якій державі, не є сама по собі пору-
шенням демократії і не чужа правовій державі, 
якщо, зрозуміло, дії глави держави не ведуть до 
репресій і широкого порушення прав людини, не 
підривають механізму суспільної злагоди і не 
ведуть до масової непокори владі. Дискреція не 
перекреслює конституційного права громадян на 
судове оскарження дій Президента” [3, с. 335]. 
Цілком зрозуміло, що і сам Президент не пови-
нен виходити за межі Конституції.  

Закріплення за Президентом України ролі 
гаранта прав і свобод людини і громадянина, як 
зазначають вітчизняні автори [11, с. 481], цілком 
логічно випливає з проголошення людини, її 
життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості 
й безпеки найвищою соціальною цінністю (ст. 3 
Конституції України). Оскільки саме права і сво-

боди людини та її гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави, то і для Пре-
зидента, який цю державу уособлює і представ-
ляє, ці соціальні цінності мають становити сер-
цевину його діяльності.  

Як гарант прав і свобод людини і громадя-
нина, Президент зобов’язаний розробляти і про-
понувати закони, а у випадку їх відсутності 
приймати укази на захист прав і свобод окремих 
категорій громадян (військовослужбовців, пенсі-
онерів та ін.), або спрямовані на боротьбу з орга-
нізованою злочинністю. Крім того, Президент 
України уповноважений з названих позицій оці-
нювати зміст діяльності відповідальних і підкон-
трольних йому органів, а також керівників дер-
жавних структур. В арсеналі Президента України 
є й такі інструменти забезпечення прав громадян, 
як вирішення питань громадянства, політичного 
притулку здійснення помилування тощо. 

На завершення розгляду цієї проблеми за-
значимо, що Конституція України оминає ще 
одну важливу роль Президента. Як правило, він є 
главою своєї політичної партії. Президент воло-
діє достатніми можливостями для здійснення 
свого партійного лідерства. У науковій літерату-
рі досить обґрунтовано вказують, зокрема, на 
його право проводити призначення на вищі дер-
жавні посади. Президент може підтримати полі-
тичну або виборчу кампанію своїх партійних 
прихильників [6, с. 110]. Між тим, і сам Прези-
дент потребує підтримки з боку своєї партії/ бло-
ку партій. У цьому зв’язку слушну думку висло-
влює Жан Шарло щодо Президента Франції. Він 
пише: “Система виборів Президента Республіки 
загальним прямим голосуванням і абсолютною 
більшістю голосів (більше половини поданих 
голосів) призводить до того, що ніяка політична 
партія не буде достатньо сильною, щоб домогти-
ся перемоги свого кандидата, спираючись лише 
на голоси “своїх”.  Так, що для перемоги будь-
який кандидат на пост Президента повинен бути 
здатний створити навколо себе коаліцію на осно-
ві своєї програми. Отже, хоча він належить до 
одної з партій, Президент стає арбітром у спорах 
між партіями, що складають його президентську 
більшість” [16, с. 2-3]. Сказане у повній мірі мо-
жна віднести і до взаємовідносин Президента з 
політичними партіями в Україні.  

Нарешті відзначимо, що, крім вищезгада-
них повноважень Президента, які мають преро-
гативний характер, тобто належать виключно 
йому, значна частина повноважень у різних сфе-
рах державного життя стикається із повноважен-
нями інших органів державної влади. Ця сума 
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президентських повноважень, будучи збалансо-
ваною із повноваженнями інших органів держа-
вної влади, утворює систему співробітництва та 
взаємних противаг у цілях недопущення однобі-
чних авторитетних рішень. У науковій літературі 
зустрічаються різні групування цих повнова-
жень. Зокрема, за специфікою предметів компе-
тенції та взаємовідносин з іншими органами 
державної влади М.В.Баглай та Б.Н.Габричидзе 
поділяють повноваження Президента на такі ос-
новні групи: а) Президент і Парламент; б) Пре-
зидент і Уряд; в) Президент і судова влада [3, с. 
343-347] та інші повноваження.  

Висновок. Президент як глава держави у 
змішаній (напівпрезидентській, президентсько-
парламентські чи парламентсько-президентсь-
кій) республіці, у тому числі і в Україні, володіє 
широкими повноваженнями у різних сферах 
державного і суспільного життя. В одних випад-
ках ці повноваження мають прерогативний хара-
ктер, тобто належать виключно йому, в іншому 
разі стикаються із повноваженням ще якого-
небудь із органів державної влади, що, природно, 
вимагає вирішення державних справ у взаємодії 
на засадах принципу розподілу влад. 
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THE CONSTITUTIONAL ROLE OF THE PRESIDENT IN UKRAINE 
 

Summary 
In this article one of problem questions of a science of a constitutional law – a problem definition of 

essence of powers of the President of Ukraine which have prerogative character is discovered and analyzed. 
Keys: The Рresident of Ukraine, institute of the president, the constitutional role of the president, a 

prerogative, power, the competence of a state structure (head of the state). 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В УКРАИНЕ 

 
Аннотация 

Исследуется и анализируется один из проблемных вопросов науки конституционного права – 
проблема определение сущности полномочий Президента Украины, которые носят прерогативный 
характер.   

Ключевые слова: Президент Украины, институт президента, конституционная роль президента, 
прерогативы, полномочия, компетенция государственного органа (главы государства). 
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ЗМІСТОВЕ ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ НОРМ ПРО АВТОНОМІЮ ВОЛІ  

В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 
 

Cтаття присвячена розгляду питання обмеження територіальної сфери дії норм про автономію волі в мі-
жнародному приватному праві. 

Ключові слова: міжнародне приватне право, автономія волі, принцип. 
 
Постановка проблеми. Сучасною тенден-

цією українського ринку є стрімка активізація 
торговельно-економічного співробітництва віт-
чизняних підприємств різних організаційно-
правових форм із зарубіжними партнерами. Така 
кардинальна зміна виявила очевидні протиріччя 
між потребами у професійному супроводженні 
зовнішньоекономічного обігу і реальним рівнем 
правових знань його учасників, яке виступило 
фактором появи низки різних труднощів юриди-
чного характеру у здійсненні зовнішньоекономі-
чної діяльності. Однією із таких проблем є вста-
новлення застосовного права до угод, що опосе-
редковують міжнародний обмін товарами, робо-
тами чи послугами. Сучасним способом розв’я-
зання даної проблеми є реалізація гнучкої колі-
зійної норми – норми про автономію волі. Однак 
навіть визначаючи застосовне право за угодою 
сторін, учасники зовнішньоекономічного обігу 
не захищені від можливих проблем, пов’язаних із 
територіальною дією колізійної норми, в тому 
числі і про автономію волі. 

Ступінь наукової розробки проблеми  до-
зволяє зробити висновок про те, що на сьогодні 
відсутні комплексні дослідження присвячені тери-
торіальному обмеженню автономії волі. Теоретич-
ному дослідженню даної проблеми в українській 
науці міжнародного приватного права майже не 
приділялось уваги. Частково проблему автономії 
волі досліджував Кисіль В. І. Окремі питання розг-
лядалися такими зарубіжними авторами, як: Мосс 
Д. К., Філіпов А.Г., Тригубович Н.В. та ін. 

Мета статті. За допомогою порівняльно-
правового методу, з'ясувати випадки та наслідки 
територіального обмеження дії норми про авто-
номію волі при реалізації принципу автономії 
волі в міжнародному приватному праві, а також 
проаналізувати міжнародно-правове регулюван-
ня даної проблеми. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Змістовим є обмеження територіальної сфери 
дії норм про автономію волі. Характерна його 
ознака – незастосування іноземного права в силу 
тієї чи іншої причини: через зворотне відсилан-
ня, обхід закону (fraus legis), застереження про 
публічний порядок та дію імперативних норм 
вітчизняного правопорядку. Всі ці причини є 
змістовими умовами незастосування автономії 
волі у міжнародному приватному праві, які приз-
водять до того, що сфера дії автономії волі, по 
суті, обмежується територією України або тери-
торією тієї країни, застосування правових норм 
якої не буде порушенням вітчизняних норм про 
згадані вище обмеження автономії волі. 

Відношення автономії волі та зворотного 
відсилання може бути виражене або через їх 
прямий зв’язок в одній статті закону, наприклад, 
у § 11 федерального закону Австрії «Про міжна-
родне приватне право» 1978 року, який назива-
ється «Вибір права». В абз. 1 цього параграфа 
автономія волі формулюється в негативній фор-
мі, шляхом поєднання двох проблем: цієї про-
блеми та проблеми зворотного відсилання: «Ви-
бір права сторонами не розповсюджується, у ви-
падку сумніву, на відсилочні норми вибраного 
правопорядку» [2, с. 159]. Крім того, в абз. 2. 
цього параграфа, на відміну від ч. 2 ст. 5 МПрП-
Закону, де вживається вираз «… явно вираженим 
або прямо випливати з дій  сторін  правочину,  
умов правочину  чи обставин справи…»,[1] ви-
користовується лаконічне й абстрактне поняття 
«конклюдентний вираз» [2, с. 160]. Пункт 3 цьо-
го параграфа, як і ч. 5 українського закону, мо-
жуть бути зрозумілі, якщо для їх аналізу викори-
стати поняття ex tunc (зворотно діючий) та ex 
nunc (від нині діючий): особливо важливий цей 
момент є для австрійського закону, де нечітко 
визначено правове положення третьої особи піс-
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ля наступного вибору права з погляду нанесеної 
шкоди. На підставі українського закону зробити 
це легше, оскільки в ньому ці поняття виражені: 
«... вибір прав або заміна раніше обраного права, 
які зроблені після вчинення правочину, мають 
зворотну дію (ex tunc) і є дійсними з моменту 
вчинення правочину (на перший погляд це ex 
nunc, хоча насправді це ex tunc)» [2, с. 159].  

Якщо взяти до уваги, що § 11 австрійсько-
го закону доповнюється § 5, який називається 
«Зворотне і наступне відсилання», то аналогічна 
правова ситуація є в Ліхтенштейні, де формулю-
вання ст. 5. Відсилка до матеріальної норми; зво-
ротне відсилання Загальних положень закону 
Ліхтенштейну «Про міжнародне приватне пра-
во»: «Якщо визначене іноземне право, то засто-
совуються його матеріальні норми (правові нор-
ми, за винятком відсилочних норм). Це [правило] 
не діє, якщо відсилочні норми іноземного права 
оголошують визначеним ліхтенштейнське право; 
в цьому випадку застосовуються матеріальні но-
рми ліхтенштейнського права (зворотне відси-
лання)» [2, с. 406, 407] доповнюється положен-
нями ст. 11, яка подібна до положеннь про поєд-
нання автономії волі та зворотного відсилання § 
11 згаданого вище австрійського закону. Подібно 
вирішується ситуація і в Чехії (§ 9. Вибір права 
та § 35. Зворотне відсилання і відсилання до за-
кону третьої держави). 

Якщо в австрійському, ліхтенштейнському 
чи чеському колізійному законі маємо накопи-
чення норм щодо автономії волі і зворотного від-
силання, оскільки існує, крім синкретично сфор-
мульованої норми про автономію волі, також 
спеціальна норма про зворотне відсилання, то у 
відповідних законах інших країн проблеми авто-
номії волі та зворотного відсилання логічно 
об’єднуються в рамках єдиної системи нормати-
вного акта про міжнародне приватне право, на-
приклад, ст. 14 та ст. 116 федерального закону 
«Про міжнародне приватне право» Швейцарії.   

Відношення автономії волі і обходу закону 
часто формулюється в статті про обхід закону. 
При цьому формулювання відповідного поло-
ження може бути абстрактним, наприклад, ст. § 8 
(1) Указу Угорщини № 13 «Про міжнародне при-
ватне право» (1979 р.): «Не може застосовува-
тись іноземне право в тому випадку, коли воно 
прив’язується до іноземного елементу, створено-
го сторонами штучно або шляхом симуляції з 
метою обходу іншим шляхом застосовуваної но-
рми закону (обманна прив’язка)» [2, с. 231] чи ст. 
21 «Обхід закону» ЦК Португалії (1966 р.): «При 
застосуванні колізійних норм не враховуються 

фактичні склади і права, що створені з обманним 
наміром обійти застосовуваність того закону, 
який в інших обставинах був би компетентним» 
[2, с. 480], – а може бути конкретнішим, напри-
клад, 1 реч. ч. 1 ст. 10. МПрП-Закону: «1. Право-
чин та інші дії учасників приватноправових  від-
носин, спрямовані  на підпорядкування цих від-
носин праву іншому,  ніж те, що визначається 
згідно із цим Законом,  в обхід його  положень,  є 
нікчемними». 

Застереження про публічний правопоря-
док, як правило, не формулюється в одній статті 
з автономією волі. Зв’язок автономії волі із за-
стереженням про публічний порядок найчастіше 
виражається логічним шляхом. Так, негативне 
застереження про публічний порядок ст. 3 Глави 
2. Міжнародне приватне право ЦК Греції: «По-
ложення іноземного права не застосовуються, 
якщо його застосування суперечить добрим зви-
чаям або в цілому публічному порядку» [2, с. 
292] кореспондується із ст. 25. Зобов’язання із 
договору, в якій формулюється принцип автоно-
мії волі. А ось аналогічне застереження із п. 1 ст. 
16 Закону Італії № 218 «Реформа італійської сис-
теми міжнародного приватного права» (1995 р.): 
«Іноземне право не застосовується, якщо наслід-
ки його застосування суперечать публічному по-
рядку» [2, C. 326] співвідноситься із відповідним 
положенням Римської конвенції від 19 червня  
1980 року «Про право, застосовуване до договір-
них зобов’язань», відсилання до якої зроблено в 
ст.57 італійського закону (це ст. 3 конвенції). 

Позитивно сформульоване застереження 
про публічний порядок, яке досить рідко зустрі-
чається, крім Франції: ст. 3 ЦК Франції – «Зако-
ни, що стосуються благоустрою (police) і безпе-
ки, обов’язкові для всіх, хто проживає на терито-
рії [Франції]. 

Нерухомість, навіть та, якою володіють іно-
земці, підпорядковується французьким законам. 

Закони, що стосуються громадянського 
стану і здатності [право- і дієздатність] осіб, роз-
повсюджуються на французів, навіть тих, що 
знаходяться в іноземній державі» та ст. 6 ЦК 
Франції: «не можна порушувати приватними 
угодами закони, що зачіпають суспільний поря-
док і добрі звичаї» [2, с. 594] є за своєю суттю 
обмеженням уже згаданого вище положення про 
те, що договір, тобто погоджена автономна воля 
сторін, є для них законом (ст. 1134). 

Автономія волі, як проблема, тісно 
пов’язана із іншою проблемою міжнародного 
приватного права – дією імперативних норм. Пі-
дтвердженням цього є п. 5 ст. 1210. Вибір права 
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сторонами договору Розділу IV. Міжнародне 
приватне право Частини третьої ЦК РФ: «Якщо 
із сукупності обставин справи, що існували на 
момент вибору права, що підлягає застосуванню, 
випливає, що договір реально пов’язаний тільки 
з однією країною, то вибір права іншої країни не 
може зачіпати дію імперативних норм країни, з 
якою договір реально пов’язаний» [4, с. 6]. Крім 
того, в російському ЦК є ст. 1192, яка безпосере-
дньо стосується застосування імперативних 
норм, та яка є іншим аспектом проблеми відно-
шення імперативних норм і автономії волі. Ана-
логом російської ст. 1192 є, наприклад, ст. 10 
закону Венесуели «Про міжнародне приватне 
право»: «Незалежно від передбаченого в даному 
законі, в обов’язковому порядку застосовуються 
імперативні положення венесуельського права, 
які були прийняті для регулювання обставин 
справи, пов’язаних з різними правовими систе-
мами» [2, с. 252].              

Попередня проблема відношення автономії 
волі і дії імперативних норм межує із проблемою 
відношення автономії волі та принципу більш 
тісного зв’язку. Згадана вище ст. 25 ЦК Греції: 
«Відносини за договором визначаються за пра-
вом держави, якій сторони підкорились. У відсу-
тності цього застосовується право держави, яке, 
із урахуванням особливих обставин, є для дого-
вору належним» [2, с. 292], є класичним виражен-
ням поєднання автономії волі і принципу найбільш 
тісного зв’язку в міжнародному приватному праві. 
Принцип більш тісного зв’язку може також бути 
способом обмеження автономії волі, наприклад, 
відповідно до § 1 ст. 25 Закону Польщі «Про між-
народне приватне право»: «У галузі договірних 
зобов’язань сторони можуть підпорядкувати свої 
відносини вибраному ними праву, якщо воно має 
зв’язок із зобов’язанням» [2, с. 473].  

Отже, в національних джерелах міжнародно-
го приватного права існує не тільки тенденція пе-
реходу від невизнання до визнання автономії волі, 
а й тенденція все більш детальнішого та повнішого 
регулювання автономії волі, яка має дві форми: 
прямо виражену в законі та логічно виражену, що 
дозволяє в першому випадку застосувати грамати-
чне тлумачення граматичних норм, а в другому – 
логіко-систематичне тлумачення.  

Тенденція переходу від невизнання до ви-
знання автономії волі характерна також для най-
більш сучасних міжнародно-правових джерел 
міжнародного приватного права, насамперед, для 
Римської конвенції (ст. 3 та інші) та Міжамери-
канської конвенції (ст. 7 та інші), а також і для 

Гаазької конвенції (ст. 7(2) та інші), яка не на-
брала чинності.  

Усі ці конвенції містять детальне регулю-
вання проблеми вільного вибору застосовуваного 
права. Так, зокрема, А.Г. Філіпов зазначає, що «всі  
три Конвенції займають схвальну позицію в пи-
танні про необмеженість вибору права і про підпо-
рядкування різних частин договору різним право-
порядкам (depecage). З урахуванням аналогічних 
положень та інших конвенцій, наприклад, Гаазької 
конвенції про право, застосовуване до міжнародної 
купівлі-продажу рухомих матеріальних речей 1955 
року, ймовірно, вказаний підхід до розуміння авто-
номії волі належить вважати таким, що встановив-
ся у світовій практиці» [3, с. 458, 459].  

Отже, з погляду змісту норми щодо авто-
номії волі в різних країнах, а також у згаданих 
вище та інших міжнародних колізійних конвен-
ціях, можуть бути сформульовані: 

По-перше, в позитивній або негативній 
формах: норма формулюється як колізійна нор-
ма-принцип  або формулюються виключення із 
обсягу застосування цієї норми.  

По-друге, автономія волі може бути сфор-
мульована як колізійна норма-принцип lex 
voluntatis або як двостороння колізійна норма з 
прив’язкою lex voluntatis.  

По-третє, автономія волі може бути визна-
чена або відкрито, або приховано (латентно), що 
потребує відповідного граматичного чи логіко-
систематичного тлумачення. 

Отже, на основі проведеного вище порів-
няння можна категорично стверджувати, що тен-
денцією сучасного міжнародного приватного 
права є повноцінне визнання автономії волі, тоб-
то перехід від невизнання, зокрема, в деяких кра-
їнах Латинської Америки, до повсюдного ви-
знання вільного вибору права як способу вира-
ження колізійно-правової свободи.  

 
Список літератури 

 
1. Закон України «Про міжнародне прива-

тне право» від 23.06.2005 р., № 2709-IV // Відо-
мості Верховної Ради. – 2005. – № 32. – Ст. 422. 

2. Международное частное право: Иност-
ранное законодательство / Предисл. А.Л. Маков-
ского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. 
Муранов. – М.: Статут, 2000. – 892 с. 

3. Филиппов А. Г. Некоторые аспекты ав-
тономии воли в российском международном час-
тном праве: Актуальные проблемы гражданского 
права / Под ред. М.И. Брагинского. – М.: Статут, 
1998. – 464с. 



С.М. Задорожна 

54 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 518. Правознавство. 

4. ЦК РФ // Международное частное право. 
Сборник нормативных актов / Сост. Г.К. Дмитрие-

ва, М.В. Филимонова. –  3-е изд., исп. и доп. – М.: 
ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – 584 с. 

 
 
Стаття надійшла до редколегії 14 вересня 2009 року. 
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії Н.С. Кузнєцовою. 

 
S.M. Zadorozhna  

The consequences of sphere of action of the conflict of law norms of autonomy  
іn the international private law 

 
Summary 

In the given article the consequences of the territorial sphere of action of the conflict of law norm of 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема территориального ограничения норм про автоно-

мию воли в международном частном праве. Исследуются нормы разных правовых систем, показано 
отношение национальной системы права по данному вопросу. 
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МЕТА І ЗАСІБ – ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

Розглянуто значення юридичних засобів і мети та їх впливу на ефективність трудового права. Акценту-
ється увага, що властивості юридичних засобів і мети, виступають факторами, котрі впливають на характер 
правового регулювання трудових відносин, багато в чому визначаючи його результати і ступінь ефективності. 
Грамотне використання даних феноменів є важливою умовою удосконалення роботи і підвищення результати-
вності трудового права.  

Ключові слова: мета, засоби в трудовому праві, ефективність правового регулювання. 
 

Постановка проблеми. Соціальна політи-
ка держави, як і будь який управлінський процес 
немислима без постановки визначеної мети, за-
вдань, та без застосування адекватних даним на-
прямкам засобів.  Проблема вибору мети і засо-
бів є актуальною передусім для правотворчої ді-
яльності, в процесі якої, законодавчим органом 
необхідно окреслити чіткі орієнтири і закріпити 
на нормативному рівні відповідні юридичні за-
соби і механізми, що будуть гарантувати їх прак-
тичну реалізацію. Процес підбору засобів і окре-
слення мети пронизує весь процес правового ре-
гулювання, результативність роботи якого зале-
жить у значній мірі від того, наскільки грамотно 
визначена мета і підібрані засоби її досягнення.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Зауважимо, що дана тема була предметом дос-
лідження як у працях учених-теоретиків, так і 
вчених галузевого спрямування: Н Г. Алексан-
дрова, С.С. Алєксєєва, А.М. Генкіна, С.Я. Го-
ловіної, В.М. Горшенева, П.С. Елькинда, Т.А. 
Казакевича, Т.В. Кашаніної, Д.М. Керимова, 
С.А. Комарова, В.В. Лазарева, Р.З. Лівшиця,  
А.В. Малько, Н.Г. Матузова, В.І. Нікітинсько-
го, О.Т.Панасенко,  О.І. Процевського, П.М. 
Рабіновича,І.С. Самощенко, Н.Н. Трубнікова,  
Ю.А. Тихомирова, Р.О.Халфіної, Д.М. Чечот, 
А.Ф. Шебанова, Л.С. Явича. 

При даній обставині найбільш системному 
аналізу як на галузевому, так і на загальнотеоре-
тичному рівні були піддані аспекти, що 
пов’язувалися з проблемою  мети у праві. Про-
блема ж юридичних засобів у якості самостійно-
го предмету наукового аналізу ще не отримала 
достатнього наукового дослідження.  

Мета статті полягає у дослідженні правових 
категорій у трудовому праві та їх впливу на ефектив-
ність правового регулювання трудових відносин.  

Виклад основного матеріалу. Побудова 
правової, демократичної, соціальної держави не-
можлива без ефективної правової політики.        
А ефективність правової політики залежить від  

правильно обраної мети і юридичного інструме-
нтарію, завдяки якому досягається обрана мета. 
У сучасний період якісного оновлення всіх сфер 
життя суспільства використання юридичних за-
собів набуває особливої важливості. Передусім 
це пов’язується з кризою правового регулюван-
ня, порушенням відповідності між законодавчо 
проголошеними положеннями та їх дією, між 
юридичним і фактичним змістом права. У свій 
час, характеризуючи державність перехідного 
періоду, В.В. Сорокін зазначав, що перехідний 
період характеризується прийняттям багаточисе-
льного законодавства, але багатьом нормам, що 
містяться в ньому не судилося реалізуватися. 
Перехідне законодавство містить масив цікавих 
положень і інститутів, але юридична практика 
перетворює їх на фікцію. У результаті створю-
ється лише видимість інтенсивного формування 
нової правової системи. [1, с.11]. Дана аксіома не 
втратила своєї актуальності  до нині. 

Залежно від того, наскільки мета реалізо-
вана на практиці, наскільки, як правило, і вирі-
шується питання щодо ступеня ефективності 
правових норм. Ми цілком погоджуємося з дум-
кою В.В. Лазарева про те, що, визнаючи досяг-
нення мети мірилом ефективності, оголошуючи 
саму мету критерієм ефективності, неможливо 
відмовити в цих якостях засобам, що ведуть до 
вказаної мети, в силу їх діалектичної єдності та 
взаємозумовленості. [2, с.97].Разом з тим необ-
хідно також враховувати за допомогою яких за-
трат досягається вказана мета. На дану обстави-
ну вказували в своїх працях А.С. Пашков, Л.С. 
Явич [3, с. 41]. 

Звісно, ступінь ефективності правового ре-
гулювання залежить від впливу цілого ряду фак-
торів, частина яких відноситься до процесу пра-
вотворчості, а частина – до процесу практичної 
реалізації правових приписів. 

Так, Закон України «Про зайнятість насе-
лення» від 1.03.1991 р. визначає правові, еконо-
мічні й організаційні основи зайнятості населен-
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ня України, і його захисту від безробіття, а також 
соціальні гарантії з боку держави в реалізації 
громадянами права на працю [4]. Практична реа-
лізація даного правового припису залежить від 
ряду факторів: від рівня зайнятості та рівня без-
робіття в країні, розмірів фінансування заходів, 
що передбачені Програмою зайнятості населення 
на відповідні роки, від повноцінної роботи служб 
зайнятості, роботи координаційних комітетів спри-
яння зайнятості населення і т.д. Як бачимо з наве-
деного прикладу, результат, який буде досягнутий 
у кінцевому рахунку, багато залежить від того, на-
скільки грамотно мета і засоби її досягнення бу-
дуть закріплені на законодавчому рівні. 

Особливе значення у справі підвищення 
ефективності трудового права має грамотне за-
кріплення мети в тексті нормативних актів. Мета 
може встановлюватись у різних формах. Так, 
поширеною є вказівка на мету прийняття закону 
в преамбулі або ж зазвичай в одній із перших 
статей документа. Так, у преамбулі Закону «Про 
загальнообов’язкове соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, які спричинили втрату пра-
цездатності» визначено правову основу, еконо-
мічний механізм та організаційну структуру за-
гальнообов’язкового державного соціального 
страхування громадян від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які 
призвели до втрати працездатності або загибелі 
застрахованих на виробництві [5]. 

Доволі часто мета закріплюється в різного роду 
державних програмах, концепціях, які сприяють 
комплексному вирішенню тієї чи іншої проблеми.  

Наприклад, Державна програма розвитку 
системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, психіч-
ними захворюваннями та розумовою відсталістю 
на період до 2011 року, затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 
року; концепція подальшого реформування 
оплати праці в Україні, схвалена Указом Прези-
дента України від 25.12.2000 р. 

Як видимо із наведених прикладів, мета 
нормативно правового акту формулюється зако-
нодавцем у формі завдань – напрямків, шляхом 
вказівки на загальну направленість діяльності 
щодо реалізації акту на практиці. Водночас варто 
відзначити, що законодавець, приймаючи право-
вий акт, не завжди чітко формулює мету, а інко-
ли він її просто не вказує. 

Гарантією успішного досягнення мети є її 
забезпеченість необхідним юридичним інстру-
ментарієм. Саме юридичні засоби здійснюють 

найбільший вплив на майбутній результат, тому 
головним напрямком підвищення ефективності 
права є удосконалення його інструментальної 
бази. Саме засоби виступають у якості з’єдную-
чої ланки між суб’єктом мети й об’єктом його 
діяльності, спрямованої на досягнення визначе-
ного результату. Без засобів мета нереальна, не-
здійснена, як і за відсутності мети існуючі засоби 
не призводять до будь-якого результату. Більше 
того, за наявності як мети, так і засобів необхідна 
ще діяльність, яка за допомогою засобів перетво-
рює мету в результат. Маючи на меті знайти підхо-
дящу роботу, громадянин може звертатися як до 
органів державної служби зайнятості, так і безпо-
середньо до роботодавця – юридичної чи фізичної 
особи. У даному випадку громадянин здійснює 
діяльність щодо пошуку підходящої роботи. Реалі-
зувати свою мету він може шляхом такого право-
вого засобу, як трудовий договір (контракт). 

Як бачимо, мета і засоби співвідносно єди-
ні. Мета по відношенню до засобів виступає пер-
винною категорією. Як справедливо зазначав 
Гегель, мета є всезагальне, керівне, і ми наділені 
засобами, діяльність яких ми визначаємо відпо-
відно до цієї мети[6, с.48].     

Завдяки засобам мета, що реалізувалася, на-
буває визначеності, конкретності й об’єктивності. 
Мета трудового законодавства визначає ті правові 
засоби, за допомогою котрих вона досягається.   

Трудове законодавство переживає період 
глибокого реформування, яке повинно перестро-
їти існуючу систему правових засобів і механіз-
мів у відповідності з новими орієнтирами, зроби-
ти трудове право ефективним. За останні роки 
була суттєво оновлена законодавча база. Прийня-
та велика кількість нормативних актів, передбача-
ючих правові засоби, котрі на практиці показали 
свою ефективність. Проте негативною характерис-
тикою трудового законодавства є так званий дефі-
цит засобів, відсутність дієвих правових механізмів 
їх реалізації, наявність у них засобів, що є явно за-
старілими, неадекватними сучасній ситуації. 

Зауважимо, що трудове право має переду-
сім соціальну спрямованість, оскільки основним 
завданням трудового права є ефективний захист 
прав і інтересів працівників у процесі  виконання 
їх трудової функції. Указана мета постійна і, як 
видно, стійкою в часі.(з прийняття КЗпП УРСР) 
Специфіка засобів її досягнення повинна залежа-
ти від тих об’єктивних умов, у яких розвивають-
ся соціальні відносини. 

КЗпП  УРСР, прийнятий у 1971 році, зазнав 
численних змін і доповнень, (як уже багаторазо-
во і справедливо зазначалось багатьма вченими-
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трудовиками як на науково-практичних конфе-
ренціях, так і круглих столах Соціально-захисна 
діяльність держави в умовах ринкових відносин: 
Матеріали науково-практичної конференції, м. 
Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р.; Міжнаро-
дна науково-практична конференція «Гарантії 
прав суб’єктів трудових правовідносин в умовах 
ринкової економіки» 29-30 вересня 2006 року.; 
збірник матеріалів круглого столу «Проблеми 
правового забезпечення праці та соціального за-
хисту населення України в сучасних умовах» 30 
березня 2007 року.) та за багатьма параметрами 
не відповідає реаліям сьогодення, нездатний аде-
кватно реагувати на соціально-економічну ситу-
ацію в суспільстві. Юридичні засоби захисту 
прав працівника, які застосовувались у СРСР і  
були зорієнтовані на регулювання трудових від-
носин на державних підприємствах, стали не-
сприйнятні для України з розвитком ринкових 
механізмів. Значна їх частина не спрацьовує на 
підприємствах приватної форми власності. 

Наприклад, такий важливий правовий засіб 
як трудовий договір (контракт) на підприємствах 
приватної форми власності та з фізичними осо-
бами-роботодавцями, як правило, не укладається. 
Таким особам видається свідоцтво про право на 
заняття підприємницькою діяльністю, що в пода-
льшому позбавляє такого «працівника» від ряду 
пільг і гарантій, що властиві трудовим відносинам: 
щорічна основна, додаткові відпустки, доплати, 
надбавки і т.д. Ситуацію ускладнює відсутність 
юридичної відповідальності роботодавця за пору-
шення вимог ст.3, 24ЗКЗпП України.  

Отже, передбачене законом  зобов’язання в 
належному оформленні трудових відносин не 
гарантовано ефективними правовими механізма-
ми, а тому часто ігнорується. А це призводить до 
свавілля роботодавця: роботодавець може заста-
вити такого «працівника» працювати деінде і 
скільки йому заманеться. У випадку відмови 
працівника від запропонованих умов, як правило, 
настає звільнення, для якого неважко знайти від-
повідні підстави.  

До сьогодні остається відкритим питання 
про захист працівників щодо невиплати або за-
тримки виплати заробітної плати. Звісно, вказану 
проблему неможливо розв’язати без нормалізації 
економічної ситуації в країні, однак, не є секре-
том, що причиною невиплати заробітних виплат 
є так зване нецільове використання грошових кош-
тів, самовільне їх використання керівниками підп-
риємств за мовчазною згодою з головними бухгал-
терами, на інші (далекі від інтересів працівників) 
потреби. У такій ситуації закріплення юридичної 

відповідальності за потрібні діяння суттєво знизи-
ло їх число. Про що і були внесені доповнення до 
КК України Верховною Радою статтею 175, який 
закріпив таку відповідальність. 

У трудовому законодавстві сьогодні існує 
маса прогалин в засобах, котрі здійснюють нега-
тивний вплив на їх ефективність, перетворюють 
трудові права у збірник декларацій і лозунгів, які 
слугують формальними атрибутами демократич-
ності права. Тому необхідно посилити законода-
вчу роботу у бік створення юридичних засобів, 
що будуть адекватні наміченим завданням. 

Нові правові засоби повинні бути направ-
лені на реалізацію конкретної мети, слугувати 
вирішенню поставлених завдань. Використовую-
чи конкретні юридичні засоби, необхідно знати 
як їх зпівставити, щоб вони у своїй взаємодії 
призвели до більш ефективних результатів у 
сфері трудових відносин. 

У зв’язку з цим особливого значення в за-
конотворчій діяльності набуває використання 
правових режимів. Саме цінність правового ре-
жиму полягає в тому, що він є особливим ком-
плексом, системою юридичних інструментів, яка 
створює у відповідній сфері, що регулюється, 
визначену ступінь сприяння чи несприяння для 
здійснення інтересів суб’єктів права, покликану 
забезпечити стійке регулювання будь-якої групи 
соціальних відносин, визначеної частки суспіль-
ного життя, що особливо важливо в період гли-
бокої правової реформи [7, с.17-18]. 

Для ефективного впливу на трудові відно-
сини правовий режим повинен мати визначену 
структуру, яка б створювала особливу юридичну 
атмосферу, необхідну для вирішення поставле-
них законодавцем завдань. 

В залежності від мети регулювання, право-
вий режим в одному випадку повинен бути сти-
мулюючим, в іншому – обмежуючого плану. 

Заборона праці в трудовому праві та прого-
лошення свободи трудового договору суттєво 
розширила рамки юридичної самостійності 
суб’єктів правовідносин і стимулюючі начала 
права. З переходом від державного до договірно-
го регулювання трудових відносин важливого 
значення набув такий важливий правовий засіб, 
як колективний договір, що має важливе значен-
ня для визначення специфіки діяльності конкре-
тного підприємства. Форми системи оплати пра-
ці, доплати, надбавки – передбачаються в колек-
тивному договорі. Подібні заходи безумовно 
стимулюють позитивну правову активність 
суб’єктів і повинні слугувати ефективному фун-
кціонуванню механізму ринкової економіки. 
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Отже, послідовне удосконалення інструме-
нтальної бази трудового права, правильної ви-
значеності мети є важливими умовами підви-
щення ефективності механізму правового регу-
лювання. 

Висновки: 1. Юридичні засоби і мета – 
об’єктивно існуючі феномени правового життя, що 
є важливими елементами як правової політики 
держави так і механізму правового регулювання. 

2. Мета з юридичної точки зору є передба-
чувана і гарантована державою модель соціаль-
ного стану або процесу, до досягнення якої за 
допомогою юридичних засобів, прагнуть 
суб’єкти правотворчої і правореалізуючої   дія-
льності. Багатогранні за своїми ознаками юриди-
чні засоби функціонують на нормативному рівні 
так і в правореалізуючій сфері, характеризують 
механізм правового регулювання в цілому так і 
окремі правові засоби.  

3. Одним із шляхів підвищення ефективності 
дії трудового права є удосконалення інструмента-
льної основи, пошук найбільш оптимальних варіа-
нтів встановлення мети і засобів в юридичних но-
рмах при розробці законодавчих положень. 
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N.D. Getmantseva 
Aim and means  -  legal instruments of efficiency of labour law 

Summаry 
In the following article has been discussed the meaning of the methods and aim, and its influence at ef-

fectiveness Labour law. The main, is that property of legal methods and aim, they appear as factors, which 
are under the influence of the character of legal regulation labour’s attitudes, they define it’s results and de-
gree of effectiveness. Literate using the following phenomena are the main condition of improving labour 
and raising the effectiveness of labour.  

Key words: the main, methods in the Labour Law, effectiveness of legal regulation.  
 

Н.Д. Гетьманцева 
Цель и средство – правовой инструментарий эффективности трудового права 

Аннотация 
Рассмотрено значение юридических способов и цели и их влияния на эффективность трудового 

права. Акцентируется внимание, что свойства юридических средств и цели выступают факторами, кото-
рые напрямую влияют на  характер правового регулирования трудовых отношений, во многом определяя 
его результаты и степень эффективности. Грамотное использование данных феноменов является важ-
нейшим условием  совершенствования работы и  повышения эффективности трудового права. 

Ключевые слова: цели, средства в трудовом праве, эффективность правового регулирования. 
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КРИТЕРІЇ ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ‘ЄКТНОСТІ ПРАЦІВНИКА 
 

Досліджуються питання правового статусу фізичної особи – працівника. Визначається поняття трудової 
правосуб‘єктності працівника як суб‘єкта трудового права, розглядаються її основні критерії. Здійснюється 
аналіз змісту трудової правосуб‘єктності. Проводиться диференціація трудової правосуб‘єктності працівника в 
залежності від здійснення прав та обов‘язків при дотриманні певних умов, визначених законодавством. Робить-
ся пропозиція конкретизувати сфери та межі недієздатності особи в трудовому праві. Аналізується сучасне за-
конодавство про працю щодо укладення трудових договорів з фізичними особами. 

Ключові слова: правосуб‘єктність, працівник, правоздатність, дієздатність, віковий критерій, вольовий 
критерій. 

 
Постановка проблеми. Проголошення 

Конституцією України права кожної людини на 
вільне розпорядження своєю здатністю до праці 
істотно змінює правовий статус фізичної особи 
як суб‘єкта трудового права. Відповідно до ст. 3 
Конституції України, права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість дія-
льності держави. Держава відповідає перед лю-
диною за свою діяльність. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним 
обов‘язком держави. Найважливішим після Кон-
ституції України у соціальному аспекті законо-
давчим актом в Україні, що закріплює права та 
обов‘язки роботодавців і працівників, є Кодекс 
законів про працю. КЗпП України визнає фізич-
них осіб як працівниками, так і роботодавцями.  

Проблема критеріїв правосуб‘єктності пра-
цівника є багатоплановою як з теоретичної, так і 
з практичної точки зору. Правосуб‘єктність пра-
цівника дозволяє всебічно проаналізувати стано-
вище працівника як суб‘єкта трудового права. 
Трудова правосуб‘єктність – це перший самос-
тійний елемент змісту юридичного статусу пра-
цівника. Даний елемент органічно входить до 
структури правового становища суб‘єктів трудо-
вих та інших безпосередньо пов‘язаних з ними 
відносин, адже ці суб‘єкти не можуть не мати 
трудових прав і обов‘язків. За відсутності трудо-
вої правосуб‘єктності не буде ні самого праців-
ника як суб‘єкта трудового права, ні його юри-
дичного статусу. Трудова правосуб‘єктність пра-
цівника зумовлена його специфікою як суб‘єк-та, 
що реалізує свою здатність до праці. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблемам правосуб‘єктності фізичних осіб в 
трудовому праві з окремих аспектів приділяли 
увагу такі вчені, як Н.Г. Александров, Л.Я. Гінц-
бург, Б.К. Бегічев, Ю.П. Орловский, О.В. Смір-
нов. Окремі питання проблеми правосуб‘єктності 
фізичних осіб досліджували такі вчені, як Н.Б. 

Болотіна, О. Заржицький, Д.Мир-городський, 
П.Д. Пилипенко, І.М. Якушев, О.М. Ярошенко. 

Метою статті є аналіз правосуб‘єктності 
працівника, як елемента змісту його юридичного 
статусу, та визначення критеріїв його право-
суб‘єктності. 

Виклад основного матеріалу. Правосуб‘єк-
тність є специфічною властивістю, якістю суб‘єкта 
права. «Логічно правосуб‘єктність – це умова мож-
ливості правовідносин», - справедливо зазначає 
Л.Я. Гінцбург [1, c. 186]. Правосуб‘єктність є пере-
думовою участі особи в правовідносинах, володін-
ня нею певними правами і обов‘язками. На думку 
Є.А. Флейшиц, потрібно вже бути суб‘єктом права, 
щоб потім набути конкретних прав і стати 
суб‘єктом юридичних обов‘язків [2, c. 263].  

Значний внесок у вчення про трудову пра-
восуб‘єктність вніс професор Б.К. Бегічєв. У 
праці «Трудова правоздатність радянських гро-
мадян» він детально досліджував трудову право-
суб‘єктність громадян у процесі її розвитку. Б.К. 
Бегічєв визначив трудову правосуб‘єктність як 
правове поняття, що виражає здатність громадян 
мати трудові права й обов‘язки, а також володіти 
конкретними трудовими правами і обов‘язками, 
котрі безпосередньо випливають із закону [3, c. 
74]. Подібну дефініцію подає Ю.П. Орловський: 
на його думку, трудова правосуб‘єктність є пра-
вовою категорією, що виражає наявність прав і 
обов‘язків, які безпосередньо випливають із за-
кону, здатність громадян бути суб‘єктами трудо-
вих правовідносин і набувати своїми діями права 
і створювати для себе обов‘язки, пов‘язані зі 
вступом у ці правовідносини [4, c. 254]. 

У сучасних працях трудова правосуб‘єкт-
ність розглядається інакше: як здатність мати й 
особисто здійснювати трудові права й обов‘язки, 
які належать особі, здатність виступати в якості 
суб‘єкта трудового права.  
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Трудова правосуб‘єктність є способом ви-
значення кола осіб, які можуть бути носіями тру-
дових прав і обов‘язків, виступати в якості 
суб‘єктів трудового права. У той же час суб‘єкт 
трудового права в силу тих чи інших обставин мо-
же і не реалізувати свою трудову правосуб‘єктність 
і, відповідно, не стати суб‘єктом певного правовід-
ношення в сфері трудового права.   

С.М.Братусь висловив думку, що право-
суб‘єктність не є вродженою якістю людини, а 
суспільною властивістю індивіда, яка надається 
людям та їх організаціям відповідно до потреб 
розвитку суспільних відносин [5, c.41]. Отже, 
трудова правосуб‘єктність – це соціально-юри-
дична характеристика, яка повинна враховувати 
інтереси всього суспільства.  

Зміст трудової правосуб‘єктності праців-
ника складають правоздатність та дієздатність.   
У теорії радянського трудового права вважалося 
загальновизнаним, що трудова правоздатність і 
трудова дієздатність єдині і неподільні. Так, 
професор Н.Г. Александров виходив з того, що 
трудові право- і дієздатність, на відміну від циві-
льних право- і дієздатності, утворюють єдину 
властивість, що визнається за фізичною особою 
[6, c. 172-173]. С.П. Маврін підкреслює, що «жо-
дна з норм трудового права взагалі не дає підстав 
для диференціації трудової правоздатності та 
трудової дієздатності» [7, c. 298].  

Отже, трудова правосуб‘єктність – це перед-
бачена нормами права здатність особи мати й осо-
бисто здійснювати трудові права й обов‘язки, а 
також нести трудоправову відповідальність. 

Будучи суб‘єктами трудового права, всі фі-
зичні особи повинні мати фактичну здатність до 
праці, яка залежить від сукупності тих можливо-
стей, які має людина та які вона виявляє у трудо-
вій діяльності. Практика показує, що фактична 
здатність до праці виникає досить рано, прибли-
зно на четвертому – п‘ятому році життя. Незва-
жаючи на це, трудове законодавство визнає фі-
зичних осіб суб‘єктами трудового права не з мо-
менту появи у них фактичної здатності до праці, 
а з виникненням здатності до праці як юридичної 
категорії, тобто трудової правосуб‘єктності. Тим 
не менше, фактична здатність до праці - основа 
трудової правосуб‘єктності.  

У теорії трудового права в якості умов тру-
дової правосуб‘єктності розглядаються віковий і 
вольовий критерії. Вольовий критерій пов‘я-
зується з психічним станом індивіда. Окремі ав-
тори виділяють також третій критерій - фізичний 
стан особи. На думку більшості вчених, трудова 
правосуб‘єктність зовсім не залежить від психіч-

ного і фізичного стану індивіда. Так, професор 
Н.Г. Александров стверджував: «Визнання за 
недієздатним відповідно до норм цивільного 
права трудової дієздатності не є парадоксом» [8, 
c.186]. Навпаки, професор О.В. Смирнов писав, 
що «наявність деякої фактичної здатності до 
праці душевнохворого або недоумкуватого, ви-
знаного недієздатним, не має породжувати ілю-
зій щодо його працездатності ... Громадянин, ви-
знаний недієздатним, не може стати суб‘єктом 
права на працю, оскільки через відсутність у ньо-
го дієздатності він не може володіти трудовою 
правосуб‘єктністю» [9, c.25]. Дві ці протилежні 
позиції спробував зблизити професор Б.К. Бегічев, 
який наголошував, що даний «критерій трудової 
правоздатності має дуже відносне значення. Стан 
психіки особи не впливає на стан трудової правоз-
датності в цілому, а позначається на одному з її 
елементів» [10, c.180]. Професор С.П. Маврін про-
понує розв’язати цю проблему на законодавчому 
рівні, шляхом прийняття відповідного законодав-
чого акту [11, c. 314].  

Викликало суперечку і розуміння фізично-
го стану особи як умови трудової право-
суб‘єктності. Так, Б.К. Бегічев указував на те, що 
фізичний стан особи, навіть абсолютна втрата 
здатності працювати (з причини інвалідності), не 
впливає і не повинна впливати на трудову право-
здатність [12, c.167]. Професор В.М. Скобелкін 
дотримується іншої позиції, стверджуючи, що 
фізичний стан особи впливає на обсяг її трудової 
правоздатності. Він вважає, що «повного збігу за 
обсягом між трудовою правоздатністю і трудовою 
дієздатністю може й не бути. Скажімо, здатність до 
володіння правом на працю у інваліда I групи збе-
рігається, а здібності до реалізації цього права за-
звичай не буває. Юридична здатність до реалізації 
права знаходиться тут у прямій залежності від фі-
зичної здатності працювати» [13, c.165].  

Особи, які визнані інвалідами і втратили 
здатність до виконання певної роботи, за реко-
мендацією певних медичних органів можуть 
брати участь в інших видах робіт. Так само ду-
шевнохворі люди, які зберегли здатність до пра-
ці, володіють трудовою правосуб‘єктністю, за 
винятком випадків, коли у зв‘язку із хворобою 
вони повністю втратили працездатність (напри-
клад, не у змозі усвідомлювати свої дії, не мо-
жуть розумно виражати свою волю та ін.). Якщо 
ж вони володіють трудовою правосуб‘єктністю, 
то можуть вступати в трудові правовідносини і 
бути їх суб‘єктом. 

На наш погляд, навіть повна втрата працез-
датності не означає, що особа згодом, відновив-
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ши її повністю або частково, не зможе укласти 
трудовий договір. Безумовно, здатність до пос-
тійної систематичної праці у психічно хворих з 
різними видами захворювань розрізняється іноді 
значною мірою, тому така особа у сфері трудово-
го права, за загальним правилом, володіє право-
суб‘єктністю і тому є дієздатною, тобто вона ці-
лком може власними діями набувати та здійсню-
вати трудові права і обов‘язки. Однак потрібно 
визнати, що в реальному житті обсяг можливос-
тей у такої особи в порівнянні зі здоровою лю-
диною менше.  

У тих галузях права, де правоздатність і 
дієздатність являють собою відносно відокрем-
лені прояви правосуб‘єктності, правоздатність 
взагалі не знаходиться в якій би то не було зале-
жності від стану здоров‘я. Потрібно враховувати 
те, що галузева трудова правосуб‘єктність фізич-
них осіб – це самостійна категорія трудового 
права, тому відрізняється від цивільної правозда-
тності та дієздатності.  

Отже, можна сказати, що в якості єдиної 
необхідної умови трудової правосуб‘єктності 
виступає віковий критерій, тоді як від вольового 
(психічного) критерію і критерію фізичного ста-
ну особи залежить лише обсяг трудової право-
суб‘єктності в частині особистого здійснення 
трудових прав і виконання обов‘язків. Дані мір-
кування підтверджуються позицією вітчизняного 
законодавця. У Кодексі законів про працю Укра-
їни відсутній вольовий (психічний) критерій і 
критерій фізичного стану особи як умови трудо-
вої правосуб‘єктності.  

 Тим не менше, вольовий (психічний) 
критерій має значення при конституюванні умов 
укладення та припинення трудового договору. 
Наприклад, відповідно до п. 1 ст.12 Закону Укра-
їни «Про державну службу», не можуть бути об-
раними або призначеними на посаду в держав-
ному органі та його апараті особи, які визнані у 
встановленому порядку недієздатними. 

КЗпП України не передбачає такої підстави 
припинення трудового договору, як визнання пра-
цівника повністю непрацездатним відповідно до 
медичного висновку. З наведених положень закону 
зовсім не випливає, що трудова правосуб‘єктність 
припиняється внаслідок визнання особи непраце-
здатним у встановленому законом порядку. Поки 
відсутня спеціальна законна процедура визнання 
недієздатною особи в трудовому праві, можна 
стверджувати, що трудова правосуб‘єктність при-
пиняється тільки в разі смерті особи або оголо-
шення громадянина померлим у судовому порядку 
на підставі ст. 46 ЦК України.  

У ст. 188 КЗпП України проводиться дифе-
ренціація вікового критерію початку трудової 
правосуб‘єктності. За загальним правилом, укла-
дення трудового договору допускається з особа-
ми, які досягли віку 16 років. З цього правила та 
ж стаття КЗпП України містить винятки, коли 
трудова правосуб‘єктність виникає в більш ран-
ньому віці за наявності додаткових умов: а) за 
згодою одного із  батьків  або  особи,  що  його  
замінює, можуть, як  виняток,  прийматись  на  
роботу  особи,  які  досягли п‘ятнадцяти років; б) 
для підготовки молоді до продуктивної праці до-
пускається прийняття на роботу учнів загальноо-
світніх шкіл, професійно-технічних і середніх 
спеціальних навчальних закладів для  виконання  
легкої  роботи, що  не завдає шкоди здоров‘ю і 
не порушує процесу навчання, у вільний від на-
вчання час по досягненні ними чотирнадцятирі-
чного віку за згодою  одного  з батьків або особи, 
що його замінює. 

Отже, при укладанні трудового договору 
відповідно до ч. 2 ст. 188 КЗпП України повинні 
бути дотримані такі необхідні умови: неповнолі-
тній, який досяг 14-річного віку, є учнем; пропо-
нована йому робота відноситься до розряду лег-
кої праці, що не завдає шкоди здоров‘ю; перед-
бачена трудовим договором робота виконується 
лише у вільний від навчання час і не порушує 
процесу навчання; на укладення трудового дого-
вору з неповнолітнім, які досягли 14-річного ві-
ку, отримано згоду одного з батьків або особи, 
що його замінює.  

Отже, трудова правосуб‘єктність осіб у віці 
від 14 до 15 років з‘являється за наявності склад-
ного фактичного складу, що включає згоду одно-
го з батьків або особи, що його замінює.  

 Складніше питання щодо юридичної ква-
ліфікації трудової діяльності малолітніх. У теорії 
трудового права мають місце різні погляди на це 
питання. Так, В.М. Скобелкін заперечує існуван-
ня особливого різновиду трудової правоздатності 
малолітніх і визначає її як появу або наявність 
окремих елементів правосуб‘єктності [15, c.160]. 
З даної проблеми Б.К. Бегічев зазначав, що окре-
мі прояви трудової правоздатності малолітніх є 
винятковою правоздатністю [15, c. 154-156].  

 Така правоздатність малолітніх відрізня-
ється великою своєрідністю. Вона, в основному, 
полягає в тому, що в даній правоздатності знахо-
дить своє відображення визнання за малолітніми 
можливості вступати в трудові правовідносини, 
пов‘язані виключно з одним видом діяльності - 
художньо-артистичними виступами малолітніх.  
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Отже, на наш погляд, під винятковою пра-
восуб‘єктністю належить розуміти можливість 
осіб, що допускається трудовим законодавством, 
які не досягли чотирнадцятирічного віку, при 
дотриманні певних умов, виконувати трудові 
функції, пов'язані з реалізацією здатності до ху-
дожньо-артистичної діяльності . 

Установлений ст. 188 КЗпП України віко-
вий критерій виникнення трудової правосуб‘єк-
тності цілком відповідає міжнародним правовим 
стандартам у сфері праці. Згідно з п. 3 ст. 2 Кон-
венції МОП № 138 «Про мінімальний вік для 
прийому на роботу» від 26 червня 1973 року, за 
загальним правилом, мінімальний вік прийому 
на роботу не повинен бути нижчим, ніж вік за-
кінчення обов‘язкової шкільної освіти та, в будь-
якому випадку, не може бути нижчим ніж 15 ро-
ків. Крім того, ст. 7 зазначеної Конвенції перед-
бачає, що національним законодавством чи пра-
вилами може допускатися прийняття на роботу 
за наймом або на іншу роботу осіб у віці від 13 
до 15 років для легкої роботи, що не виявиться 
шкідливою для їхнього здоров‘я або розвитку, не 
завдасть шкоди навчанню. Компетентний орган 
влади визначає ті галузі діяльності, де прийняття 
на роботу може допускатися відповідно до вище-
зазначених умов цієї статті, та встановлює умо-
ви, за яких може виконуватися така робота. Від-
повідно до ст. 8 даної Конвенції, для участі у ху-
дожніх виступах компетентний орган влади після 
консультацій з відповідними організаціями робо-
тодавців і працівників може в окремих випадках 
допускати винятки з заборони прийняття на ро-
боту осiб молодше встановленого мінімального 
віку. Такий допуск має бути оформлений шляхом 
видачі спеціального дозволу, в якому обмежу-
ється тривалість робочого часу і встановлюються 
умови, за яких може виконуватися робота за 
наймом або інша робота [16, cт.ст.7-8].  

 Відносно диференціації трудової право-
суб‘єктності професор Н.Г. Александров запро-
понував використовувати поняття спеціальної 
трудової праводієздатності. Її службову роль він 
вбачав у тому, щоб доповнювати загальну трудо-
ву праводієздатність [17, c.193-194]. На підтрим-
ку цієї конструкції висловилася К.Я. Ананьєва, 
на думку якої, «для укладення трудового догово-
ру про роботу в якості лікаря, медичної сестри, 
фельдшера необхідно володіти спеціальною тру-
довою правоздатністю» [18, c.7]. Ідею Н.Г. Алек-
сандрова в даний час розвиває професор С.П. 
Маврін, який вважає за необхідне використову-
вати категорію «спеціальна трудова право-
суб‘єктність», яка характеризується обмеженням 

можливості осіб виступати учасниками тих чи 
інших трудових правовідносин або особливим 
порядком реалізації здатності до праці.  

Для виникнення деяких видів трудових 
правовідносин недостатньо одиничного факту, а 
необхідне настання їх сукупності (юридичної 
складу). Як справедливо зауважив А.Є. Пашерс-
тник, «для вступу в конкретні трудові правовід-
носини, крім правоздатності, потрібно ще наяв-
ність певного фактичного складу» [19, c.30]. 
Тобто заміщення посад, що вимагають спеціаль-
ної освіти, особою, яка має диплом, відбувається 
не в силу того, що вона володіє додатковою пра-
восуб‘єктністю, а тому, що мають місце всі еле-
менти юридичного складу як підстави виникнен-
ня правовідносин. Так ми переходимо з площини 
правосуб‘єктності у площину юридичних фактів. 
Наявність диплома, посвідчення і т.п. являє собою 
юридичний факт, який як такий не тягне виник-
нення трудових правовідносин, але, будучи скла-
довою частиною передбаченого законодавством 
юридичного складу, створює можливість виник-
нення цих відносин. Особа, що має, приміром, ди-
плом, не набуває ще конкретних прав і обов‘язків, 
але вона може набути ці права та обов‘язки, якщо, 
реалізувавши свою правосуб‘єктність, вступить у 
правові відносини.  

Деякі вчені виділяють таке поняття як «об-
межена трудова правосуб‘єктність». Так, А.Є. 
Пашерстник стверджує, що про обмеження тру-
дової правосуб‘єктності можна говорити тоді, 
коли обсяг наданих громадянам прав звужується 
внаслідок вчинення ними злочину (обмежена 
трудова правосуб‘єктність). При цьому «обсяг 
трудової правосуб‘єктності може бути тимчасово 
обмежений тільки судом ...». Б.К. Бегічев обме-
ження трудової правосуб‘єктності трактує як по-
збавлення на певний строк у нормативному або 
індивідуальному порядку права громадянина, 
який вчинив злочин, обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю [20, c.204]. Окремі 
автори розглядають обмеження трудової право-
суб‘єктності як суб‘єктивний чинник диференці-
ації трудової правосуб‘єктності та вид спеціаль-
ної трудової правосуб‘єктності.  

За своєю юридичною природою обмеження 
трудової правосуб‘єктності являє собою позбав-
лення права, а саме: передбачене законом позба-
влення права обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю.  

Висновок. Трудова правосуб‘єктність, бу-
дучи елементом змісту юридичного статусу пра-
цівника, є умовою, передумовою володіння тру-
довими правами й обов‘язками. 
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Загальна трудова правосуб‘єктність пра-
цівника органічно випливає з наданої всім фізи-
чним особам рівної можливості застосовувати 
свої здібності до праці, та за своєю суттю це пе-
редумова для участі у трудовій діяльності на ос-
нові трудового договору, заснована на двох ос-
новних критеріях: віковому та вольовому стані 
фізичної особи.   

У трудовому законодавстві України прово-
диться тільки диференціація вікового критерію 
початку трудової правосуб‘єктності, в якості 
єдиної необхідної умови трудової правосуб‘єкт-
ності виступає саме віковий критерій.    

Водночас, у Кодексі законів про працю 
України відсутній вольовий критерій і критерій 
фізичного стану особи як умови трудової право-
суб‘єктності. Від вольового критерію і критерію 
фізичного стану особи залежить обсяг трудової 
правосуб‘єктності в частині особистого здійс-
нення трудових прав і несення обов‘язків.  

Трудова правосуб‘єктність працівника мо-
же бути диференційована на три основні види: 1) 
загальна правосуб‘єктність, тобто здатність фі-
зичної особи бути носієм трудових прав, своїми 
діями набувати і реалізовувати трудові права й 
обов‘язки та нести юридичну відповідальність за 
трудові правопорушення; 2) спеціальна право-
суб‘єктність – здатність особи своїми діями, у 
встановленому законом особливому порядку, 
набувати і здійснювати особливі (спеціальні) 
трудові права й обов’язки а також нести трудоп-
равову відповідальність; 3) виняткова право-
суб‘єктність (осіб до 14-ти років), під якою на-
лежить розуміти можливість осіб, що допуска-
ється трудовим законодавством, які не досягли 
чотирнадцятирічного віку, при дотриманні пев-
них умов, виконувати трудові функції. 

Загальна трудова правосуб‘єктність пра-
цівника як елемент його правового статусу може 
бути поділена на повну (з 16-ти років) і неповну 
трудову правосуб'єктність (з 14-ти років). При 
неповній трудовій правосуб‘єктності працівника 
обмежується такий елемент її структури, як 
«можливість самостійно розпоряджатися своєю 
здатністю до праці»: крім вільного волевиявлен-
ня, при неповній трудовій правосуб‘єктності 
працівника потрібні додаткові чинники для її 
реалізації. Як особливу форму загальної трудової 
правосуб‘єктності необхідно визначити обмеже-
ну правосуб‘єктність працівника (обсяг якої був 
обмежений за рішенням суду). 

Трудову правоздатність як частину трудо-
вої правосуб‘єктності можна лише обмежити у 
контексті позбавлення можливості виконання 

певних видів трудової діяльності з урахуванням 
фізичного або психічного стану.  

Оскільки у трудовому праві відсутня спеці-
альна законна процедура позбавлення дієздатно-
сті, пропонуємо розв’язати цю проблему законо-
давчим шляхом, за допомогою конкретизації 
сфер і меж недієздатності в акті, яким громадя-
нин визнається недієздатним. Трудова недієздат-
ність як повна неможливість для фізичної особи 
в ході реалізації трудових правовідносин може 
бути реальною в тому випадку, якщо в рішенні 
суду прямо встановити, що громадянин не здат-
ний виконувати жоден вид трудової діяльності 
внаслідок спеціально визначених обставин.  
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Criteria labour legal personality of workers 

 
Summary 

Іnvestigates the legal status of a natural person - an employee. Define the notion of working the law 
employee as the subject of labor law, are considered its main criteria. The analysis of the contents of labor 
law. A differentiation of the personality of the employee labor, depending on the implementation of the 
rights and obligations under certain conditions defined by law. An offer is made to specify the scope and 
boundaries of the incapacitated person in employment law. The modern labor legislation on labor contracts 
with individuals. 

Keywords: labour legal personality, the worker, legal capacity, capability, age criterion, volitional criterion. 
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Критерии трудовой правосубъектности работника  
 

Аннотация 
Исследуются вопросы правового статуса физического лица - работника. Определяется понятие тру-

довой правосубъектности работника как субъекта трудового права, рассматриваются ее основные крите-
рии. Осуществляется анализ содержания трудовой правосубъектности. Проводится дифференциация тру-
довой правосубъектности работника в зависимости от осуществления прав и обязанностей при соблюде-
нии определенных условий, определенных законодательством. Делается предложение конкретизировать 
сферы и границы недееспособности лица в трудовом праве. Анализируется современное законодательст-
во о труде относительно заключения трудовых договоров с физическими лицами. 

Ключевые слова: правосубъектность, работник, правоспособность, дееспособность, возрастной 
критерий, волевой критерий. 
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КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ З УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ І УГОД 
 

Розглянуто питання правового регулювання колективних переговорів по укладенню колективних договорів та 
угод. Право на колективні переговори – це різновид прав у трудовому законодавстві, що має складну структуру, 
об’єднуючи цілий ряд повноважень, кожне з яких повинно забезпечуватися кореспондуючим обов’язком другої 
сторони соціального партнерства. Метою колективних переговорів є підготовка проектів договорів і угод з метою 
врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів сторін соціального 
партнерства шляхом укладення колективних договірв, угод. 

Ключові слова: колективні переговори, соціальне партнерство, колективні договори та угоди, професійні спілки. 
 
Постановка проблеми. На сучасному ета-

пі розвитку суспільства спостерігається децент-
ралізація правового регулювання трудових від-
носин у зв’язку з значним розширенням договір-
ного методу, що сприяє демократизації суспільс-
тва і включення працівників і роботодавців  в 
процес створення правових норм. Останні беруть 
участь у правовому регулюванні  шляхом веден-
ня колективних переговорів з укладення колек-
тивних договорів угод. Колективні переговори – 
це не просто форма соціального партнерства, а 
основоположний  принцип  у сфері праці відпо-
відно до Декларації щодо основоположних 
принципів і прав у сфері праці 1998 року. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженням питання колективних переговорів 
по укладенню колективних договорів та угод за-
ймалися: Н.Д. Гетьманцева, Г.С. Гончарова, В.В. 
Жернаков, П.І. Жигалкін, В.І. Прокопенко, О.І. 
Процевський, Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян та ін.  

Та  в юридичній літературі сучасного періоду 
ще не отримав достатнього висвітлення ряд питань 
пов’язаних з правовим регулюванням колективних 
переговорів. Тому актуальність дослідження  не 
викликає сумнівів, адже існує необхідність удо-
сконалення та розвитку правового регулювання 
колективних переговорів.  

Мета дослідження полягає у комплексному 
аналізі питань щодо правового регулювання ко-
лективних переговорів і розробці положень 
спрямованих на удосконалення колективно-
переговорного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Незважаю-
чи на Конвенції та Рекомендації МОП щодо ко-
лективних переговорів, ратифіковані УРСР, наці-
ональним законодавством не передбачувалась дія 
міжнародних договорів, а також ведення колектив-
них переговорів [1, c. 257]. У працях з трудового 
права радянського періоду право на колективні 
переговори теж  не отримало необхідного теорети-
чного обґрунтування. Це пояснюється тим, що за 

законом, чинним на той час, укладення колектив-
ного договору, а, відповідно, і колективні перего-
вори були обов’язком адміністрації підприємства, 
організації.  

Конвенція № 154  “Про сприяння колекти-
вним переговорам” 1981 р.  ратифікована Украї-
ною вже за часів незалежності у 1994 р. і стала 
частиною національного законодавства. У нині 
діючому Кодексі законів про працю України ст. 
14 закріплено право на колективні переговори. 
Дана норма є відсилочною, оскільки вказує, що 
процес проведення колективних переговорів рег-
ламентується Законом України “Про колективні 
договори і угоди” від 1 липня 1993р. [2]. 

Закон не містить визначення терміна “ко-
лективні переговори”, тому, щоб з’ясувати його, 
необхідно звернутися до міжнародної практики, 
якою вироблено дане поняття. Згідно з положен-
нями Конвенції МОП № 154 “Про сприяння ко-
лективним переговорам”, колективні переговори 
– “це всі переговори, що проводяться між під-
приємцем, групою підприємців або однією чи 
кількома організаціями підприємців, з одного 
боку, та однією чи кількома організаціями 
працівників – з другого, з метою: визначення 
умов праці й зайнятості; та(або) регулювання 
відносин між підприємцями й працівниками; 
та(або) регулювання відносин між підприємцями 
чи їхніми організаціями й організацією чи 
організаціями працівників”. 

Вважаємо за необхідне для запобігання ін-
терпретації або викривленому розумінню даного 
правового явища у новому Трудовому кодексі 
ввести норму, якою закріпити його визначення: 
“Колективні переговори – це переговори, які про-
водяться  в процесі договірного регулювання сто-
ронами соціального партнерства, їх представника-
ми з метою задоволення виробничих, трудових і 
соціально-економічних інтересів учасників соціа-
льно-партнерських відносин, результатом яких є 
укладення колективних договорів та угод”. 



Г.А. Трунова 

66 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 518. Правознавство. 

Метою колективних переговорів як форми 
соціального партнерства є підготовка проектів 
договорів  і угод з метою врегулювання вироб-
ничих, трудових і соціально-економічних відно-
син та узгодження інтересів сторін соціального 
партнерства шляхом укладення колективних до-
говорів, угод.  

 Правом на ведення колективних перегово-
рів і укладення колективних договорів і угод за-
лежно від рівня колективних переговорів у ролі 
суб’єктів  виступають: 

1) сторонами генеральної угоди виступають 
професійні спілки, які об'єдналися  для  ведення  
колективних переговорів і укладення генеральної 
угоди, з одного боку та об’єднання організацій ро-
ботодавців з всеукраїнським статусом в особі упо-
вноважених ними органів, – з другого. Однак на 
практиці Генеральна угода укладається за участю 
третьої самостійної сторони – держави в особі Ка-
бінету Міністрів України; 

2) сторонами угоди на галузевому рівні  є  
профспілки чи  об'єднання профспілок або інших  
представницьких  організацій  працівників,  які 
мають відповідні повноваження, достатні для  
ведення  переговорів, укладення угоди та реалі-
зації її норм на більшості підприємств, що вхо-
дять у сферу їх дії та організації роботодавців та 
їх об'єднання в особі уповноважених ними  орга-
нів, що об'єдналися в межах відповідної галузі 
(кількох галузей); 

3) угода  на  регіональному  рівні  уклада-
ється між   місцевими органами  державної  вла-
ди або регіональними об'єднаннями підприємців,  
якщо вони мають відповідні повноваження, і 
об'єднаннями  профспілок  чи  іншими уповно-
важеними трудовими колективами органами. На 
практиці регіональні угоди укладаються також за 
участю органів місцевого самоврядування; 

4) колективний  договір   укладається    між    
власником або уповноваженим ним органом з 
однієї сторони і однією  або  кількома профспіл-
ковими чи іншими уповноваженими на предста-
вництво трудовим колективом  органами,  а  у  
разі  відсутності  таких  органів   – представни-
ками  працівників,  обраними  і  уповноваженими  
трудовим колективом [3; 4]. 

Закон “Про колективні договори і угоди” 
передбачає, що за наявності  на підприємстві кі-
лькох профспілок чи їх об’єднань або інших 
уповноважених трудовими колективами на пред-
ставництво органів вони повинні сформувати 
спільний представницький орган для ведення 
переговорів і укладення угоди або колективного 
договору. Порядок та умови формування єдиного 

представницького органу законом не визначені. 
Проте в п.3 ст. 4 Закону зазначено, що у разі не-
досягнення згоди у спільному представницькому 
органі угода  вважається  укладеною,  якщо  її  
підписали    представники профспілок  чи  їх  
об'єднань  або  інші  уповноважені    трудовим 
колективом на  представництво  органи,  до  яких  
входить  більше половини найманих працівників 
держави, галузі, території. Можемо зробити ви-
сновок, що кожна профспілка та інший уповно-
важений трудовим колективом на представницт-
во орган вправі направити в такий представниць-
кий орган для переговорів своїх представників 
залежно від чисельності їх членів. Таке рішення 
відповідає практиці МОП, згідно з якою можливе 
надання права на переговори тій профспілці, яка 
представляє певну частину  працівників або їх 
відносну більшість. 

Зміст права на колективні переговори 
включає право будь-якої сторони соціального 
партнерства не раніш як за три місяці до закін-
чення строку дії колективного договору, угоди 
або у строки, визначені цими документами, роз-
почати процес переговорів, письмово повідоми-
вши іншу сторону про їх початок. Отже, процес 
ведення колективних переговорів не може трива-
ти більше трьох місяців.  

Крім того, як справедливо відзначаєють 
В.С. Венедиктов [5, c. 75] та Н.Б. Болотіна [6, c. 
664-665], законодавство не містить норми, яка 
зобов’язує одну з сторін розпочати переговори, 
що на практиці призводить до того, що на дер-
жавних підприємствах робота з підготовки коле-
ктивного договору часто запізнюється, а на при-
ватних підприємствах колективні договори, як 
правило, не укладаються. На останніх часто від-
сутня профспілка, а працівники в умовах безро-
біття, цінуючи своє робоче місце, не порушують 
питання про укладення колективного договору. 
Власник же по суті не зацікавлений в укладенні 
колективного договору. Перевірками офіційно 
встановлено, що непоодинокі випадки, коли 
профспілкові комітети не ініціюють укладення 
нових договорів і не пролонгують раніше укла-
дених. Виходить так, що на папері і договори 
нібито є, а насправді від них ніякої користі [7, c. 
75; 8, c. 664-665].  

Закон містить норму про відповідальність 
сторін за ухилення від участі в колективних пе-
реговорах [55; 81, c. 19],  проте не покладає 
обов’язку на жодну зі сторін соціального парт-
нерства розпочати колективні переговори шля-
хом надсилання письмового повідомлення другій 
стороні. Дане положення цілком відповідає ра-
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тифікованій Україною Європейській соціальній 
хартії. У  частині 2 ст. 4 Хартії   визначено, що 
здійснення  права на справедливу винагороду 
досягається шляхом “вільного” укладання колек-
тивних договорів, що відповідають національним  
умовам  [9, c. 14-21].  

Право на колективні переговори складне за 
змістом і включає: правомочності з визначення 
порядку ведення переговорів, що оформлюється 
відповідним протоколом; створення робочої ко-
місії з розробки проекту колективного договору, 
угоди; переривання переговорів  з  метою  про-
ведення консультацій,   експертиз,   отримання   
необхідних   даних    для вироблення відповідних 
рішень і пошуку компромісів; право на отриман-
ня інформації для ведення переговорів, а також 
право на створення умов у вигляді компенсацій 
особам, які беруть участь у робочій комісії. 

Зміст та структура майбутнього колектив-
ного договору, угоди визначається  сторонами, а 
в законі міститься обов’язковий мінімум питань, 
які повинні бути предметом обговорення в про-
цесі колективних переговорів. 

Проект колективного договору обговорю-
ється  в трудовому колективі і виноситься на ро-
згляд загальних  зборів  (конференції) трудового 
колективу. 

У разі якщо збори (конференція) трудового  
колективу відхилять проект колективного дого-
вору або окремі його  положення, сторони  від-
новлюють  переговори  для  пошуку необхідного 
рішення. Термін цих переговорів не повинен  
перевищувати 10 днів. Після цього проект у ці-
лому виноситься на розгляд  зборів  (конферен-
ції) трудового колективу. 

Після схвалення проекту колективного дого-
вору   загальними зборами  (конференцією) трудо-
вого колективу  він  підписується уповноваженими 
представниками сторін не пізніш як через 5 днів з 
моменту його схвалення, якщо  інше  не   встанов-
лено  зборами трудового колективу. 

Угода  підписується уповноваженими пред-
ставниками сторін не пізніше як  через 10  днів піс-
ля завершення колективних переговорів [10]. 

Висновки. Отже, право на колективні пере-
говори – це різновид колективних прав у трудово-
му законодавстві, що має складну структуру, 

об’єднуючи цілий ряд повноважень, кожне з яких 
повинно забезпечуватися кореспондуючим обо-
в’язком другої сторони соціального партнерства. 

Вважаємо за необхідне для запобігання інте-
рпретації або викривленому розумінню даного 
правового явища у новому Трудовому кодексі вве-
сти норму, якою закріпити його визначення: “Ко-
лективні переговори – це переговори, які прово-
дяться  в процесі договірного регулювання сторо-
нами соціального партнерства, їх представниками з 
метою задоволення виробничих, трудових та соці-
ально-економічних інтересів учасників соціально-
партнерських відносин, результатом яких є укла-
дення колективних договорів та угод”. 
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G.A. Trunova  
Collective negotiations on conclusion collective bargaining and agreements. 

 
Summary 

In the following article had been developed questions of legal regulation collective negotiations on 
conclusion bargaining and agreements. The right  for collective negotiations – is differentiation of collective 
right in Labour legislation   that has difficult structure which connect the whole row of powers every of 
which have to guarantee opposite side of social partnership. The aim of collective negotiations is showing 
interest in preparation drafts of contracts and agreements interests of sides social partnership by the way of 
conclusion collective bargaining and agreements. 

Key words: collective negotiations,  social partnership,  collective bargaining and agreements, labour union. 
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Коллективные переговоры по заключению коллективных договоров и соглашений 

 
Аннотация 

Рассмотрены вопросы правового регулирования коллективных переговоров по заключению ко-
ллективных договоров и соглашений. Право на коллективные переговоры – это разновидность колле-
ктивных прав в трудовом законодательстве, что имеет сложную структуру, которая объединяет це-
лый ряд полномочий, каждое из которых должно обеспечиваться обязанностью противоположной 
стороны социального партнерства. Задание коллективных переговоров  проявляется в подготовке 
проектов договоров и соглашений с целью урегулирования производственных, трудовых и социаль-
но-экономических отношений и согласование интересов сторон социального партнерства путем за-
ключения коллективных договоров, соглашений. 

Ключевые слова: коллективные переговоры, социальное партнерство, коллективные договора и соглашения. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, 
НА ЯКІЙ РОЗТАШОВАНИЙ БУДИНОК, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ 

 
У статті аналізуються існуючі наукові погляди вчених, а також вітчизняне законодавство (земельне і ци-

вільне) стосовно приватизації земельної ділянки, яка знаходиться під житловим будинком, що знаходиться у 
спільній власності. 

 
Постановка проблеми. Реалії сьогодення 

висувають на перший план вітчизняної правової 
науки проблему приватизації земельної ділянки, 
на якій розташований будинок, що знаходиться у 
спільній власності. І це не випадково. Чинне зе-
мельне законодавство України одним із способів 
набуття права власності громадянами на земель-
ні ділянки виділяє приватизацію земель. У  літе-
ратурі приватизацію земель визначають як важ-
ливу складову формування засад ринкової еко-
номіки в Україні, спрямованої на розширення 
сфери застосування інституту права приватної 
власності на землю [12,с. 118]. Фахівцями у галу-
зі земельного права неодноразово зазначалося, 
що якщо земельна ділянка і розташоване на ній 
нерухоме майно належать різним   суб'єктам, їх 
права обов'язково знаходяться в колізії і повніс-
тю водночас реалізовані бути не можуть [8, с.83]. 
А це, в свою чергу і породжує різного роду спо-
ри та конфлікти. Зокрема, певну увагу привертає 
останнім часом виникнення земельних спорів, 
пов'язаних з набуттям права приватної власності 
шляхом приватизації земельної ділянки громадя-
нами, на якій розташований будинок, що знахо-
диться у їх спільній власності. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ця 
проблема є порівняно «новою» для юридичної 
науки, і водночас малодослідженою. Вимушені 
констатувати, що тільки окремі аспекти привати-
зації земельних ділянок були предметом дослі-
дження вчених, зокрема, Андрейцева В. І., Кули-
нича П. Ф., Мірошниченка А. М., Шульги М. В. 
та ін. Комплексних праць з цієї проблематики в 
Україні немає. Між тим деякі теоретичні аспекти 
залишаються  відкритими  та потребують окре-
мого вивчення. 

Отже, метою статті є узагальнення істори-
чних поглядів у літературі зі зазначеної пробле-
ми, а також виділення особливостей приватизації 
земельної ділянки, на якій розташований буди-
нок, що знаходиться у спільній власності.  

Виклад основного матеріалу. Прийнято 
вважати, що приватизація являє собою сукуп-
ність дій та заходів, спрямованих на трансфор-

мацію форми власності земель, при якій відбува-
ється перехід земельних ділянок з публічної вла-
сності, суб'єктами якої є держава та територіаль-
ні громади, у приватну власність фізичних та 
юридичних осіб [7, c.89]. Порядок приватизації 
земель встановлений Земельним кодексом Укра-
їни та іншими нормативно-правовими актами. 
Незважаючи на те, що в сучасних умовах зміни 
земельного законодавства спрямовані наче б то 
на спрощення процедури приватизації, однак 
проблемними і досить спірними залишаються 
питання, що стосуються приватизації земельної 
ділянки, яка знаходиться під житловим будинком 
(садибного типу), що перебуває у спільній влас-
ності громадян, та земельної ділянки, необхідної 
для його обслуговування. При цьому, як показує 
практика, особливості приватизації, зазначених 
земельних ділянок, обумовлені правом власності 
на будівлі і споруди, які розташовані на них, і 
знаходяться у спільній власності. 

Відповідно до Земельного кодексу України 
право приватної власності на землю може нале-
жати одній або декільком особам. Тобто у випа-
дку наявності декількох власників на одну земе-
льну ділянку виникає право спільної власності. 
Воно поділяється на: право спільної сумісної 
власності та право спільної часткової власності. 
Так, згідно зі статтею 86 Земельного кодексу 
України земельна ділянка може знаходитись у 
спільній власності з визначенням частки кожного 
з учасників спільної власності (спільна часткова   
власність) або без визначення часток учасників   
спільної власності (спільна сумісна власність). 
Різниця між двома видами спільної власності  
насамперед  полягає у  визначеності часток спів-
власників у праві на майно. Спільна власність, як 
правило, вважається частковою. Спільна частко-
ва власність передбачає, що частки учасників у 
праві на майно наперед чітко визначені. Припи-
нення відносин спільної власності здійснюється 
шляхом виділу своєї частки учасниками спільно-
го майна. У спільної сумісної власності частки 
співвласників наперед не визначені. Вони визна-
чаються лише у разі припинення спільної влас-
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ності. Сумісна власність є видом спільної влас-
ності, яка виникає щодо майна між подружжям, 
членами фермерського господарства, членами 
особистого селянського господарства, співвлас-
никами багатоквартирного будинку. Співвласни-
ки мають рівне право на все спільне майно в ці-
лому, а не на частку в ній, оскільки сумісна влас-
ність на майно є безчастковою, тому розпоряджен-
ня частиною спільного майна здійснюється за зго-
дою всіх співвласників [13, c. 35]. Як у спільній 
сумісній, так і у спільній частковій власності також 
може перебувати і житловий будинок. Співвласни-
ки такого будинку (скажімо, фізичні особи) мають 
право на приватизацію земельної ділянки для об-
слуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибної ділянки). 

Однак така приватизація має певні особли-
вості, які іноді ускладнюють сам процес прива-
тизації. Пунктом „г" статті 121 Земельного коде-
ксу України передбачено, що громадяни України 
мають право на безоплатну передачу їм земель-
них ділянок із земель державної та комунальної 
власності для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибної ділянки). Разом з тим, Зе-
мельним кодексом України не передбачена мож-
ливість приватизації земельної ділянки для буді-
вництва та обслуговування частини житлового 
будинку. Крім того, необхідно відзначити, що 
об'єктом земельних правовідносин Земельний 
кодекс України визначає саме земельну ділянку, 
а не її частину. А отже, співвласник житлового 
будинку не наділений правом окремо приватизу-
вати частину земельної ділянки. Це свідчить про 
те, що волевиявлення та надання згоди щодо   
приватизації такої земельної ділянки (тобто на-
буття права спільної часткової власності) мають 
викласти у відповідному договорі, засвідченому 
нотаріально, всі співвласники будинку. Якщо ж 
будинок знаходиться у спільній частковій влас-
ності, то при приватизації земельної ділянки ви-
никає необхідність визначення її часток. На 
жаль, земельне законодавство не передбачає 
єдиного порядку та підстав, за якими може бути 
визначений розмір часток земельної ділянки, яка 
приватизується співвласниками житлового буди-
нку. Хоча ч. 4 ст. 120 Земельного кодексу Украї-
ни встановлено, що при переході права власності 
на будівлю та споруду до кількох осіб право на 
земельну ділянку визначається пропорційно до 
часток осіб у праві власності жилого будинку, 
будівлі або споруди. Як показує практика, така 
ситуація є причиною виникнення чисельних зе-
мельних спорів щодо визначення відповідних 

земельних часток при приватизації зазначених 
земельних ділянок. Позиція Державного коміте-
ту з питань земельних ресурсів України з цього 
приводу зводиться до того, що співвласники самі 
повинні визначити, за яким принципом землев-
порядна організація повинна розрахувати ці час-
тки: відповідно до площі, яку займає кожна час-
тина будинку, чи відповідно до її вартості; від-
повідно до фактичного користування, яке скла-
лося, чи за іншим принципом [6, с.44]. Зазначені 
положення, на наш погляд, мали б знайти своє 
відображення в земельному законодавстві, що оп-
тимізувало б визначення розміру часток земельної 
ділянки, щодо набуття спільної сумісної власності 
або спільної часткової власності. При цьому необ-
хідно звернути увагу на те, що всі ці принципи є 
досить різноплановими і не забезпечені відповід-
ними правовими засадами, згідно з якими мав би 
застосовуватися той чи інший принцип визначення 
розміру часток земельної ділянки. 

Разом з тим цивільне законодавство (ст. 
357 Цивільного кодексу України) передбачає   
визначення часток в праві спільної часткової 
власності. При цьому частки в праві спільної ча-
сткової власності вважаються рівними, якщо ін-
ше не встановлено договором співвласників або 
законом. Співвласник житлового будинку може 
здійснити в установленому законом порядку за 
свої кошти певну добудову без згоди інших спів-
власників, якщо це не порушує їх прав. Така до-
будова стане власністю співвласника, який її 
здійснив, але вона в подальшому не буде вплива-
ти на розмір часток співвласників у праві спіль-
ної часткової власності.  

Ст. 370 Цивільного кодексу України вста-
новлена можливість виділення частки з майна, 
що знаходиться у спільній сумісній власності. До 
того ж частина третя даної статті містить поси-
лання на ст. 364, якою передбачений порядок 
виділення частки. Зокрема, зазначається, що до-
говір про виділення частки з нерухомого спіль-
ного майна укладається в письмовій формі й під-
лягає нотаріальному посвідченню. 

Очевидно, що норми даних статей Цивіль-
ного кодексу України (ст. 370; 364) можна засто-
сувати як аналогію при приватизації земельних 
ділянок для обслуговування житлового будинку, 
який належить на праві спільної часткової влас-
ності. А відповідно розмір часток нерухомого 
майна є одним із критеріїв визначення розміру 
часток земельної ділянки, яка підлягає привати-
зації. Зокрема, положення п. 21 Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України від 16.04.2004 № 
7 «Про практику застосування судами земельно-
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го законодавства при розгляді цивільних справ» 
[11, с.27] вказують на те, що порядок користу-
вання спільною земельною ділянкою, у тому чи-
слі тією, на якій розташовані належні співвлас-
никам жилий будинок, господарські будівлі та 
споруди, визначається насамперед їхньою уго-
дою залежно від розміру їхніх часток у спільній 
власності на будинок, а суд відповідно до ст. 88 
ЗК повинен брати до уваги цю угоду при вирі-
шенні спорів як між ними самими, так і за учас-
тю осіб, які пізніше придбали відповідну частку 
в спільній власності на землю або на жилий бу-
динок і для яких зазначена угода також є обов'я-
зковою. Це правило стосується тих випадків, ко-
ли жилий будинок було поділено в натурі. 

Наявність такої угоди сприяла б спрощен-
ню ситуації, однак, слід зазначити, що на прак-
тиці такі угоди укладаються досить рідко. Тому 
при приватизації земельної ділянки для обслуго-
вування житлового будинку, господарських буді-
вель та споруд (присадибної ділянки) часто вини-
кають спори про встановлення порядку користу-
вання земельною ділянкою співвласників житлово-
го будинку. При вирішенні такого спору постає 
необхідність з'ясувати можливість оптимального 
користування будинком і здійснення догляду за 
ним, розташування господарських будівель, пло-
дово-ягідних насаджень співвласників, можливість 
проходу з вулиці на подвір'я тощо. 

Якщо до вирішення судом спору між спів-
власниками жилого будинку розмір часток у спі-
льній власності на земельну ділянку, на якій роз-
ташовані будинок, господарські будівлі та спо-
руди, не визначався або вона перебувала у кори-
стуванні співвласників і ними не було досягнуто 
угоди про порядок користування нею, то як за-
значається в Постанові Пленуму Верховного Су-
ду України від 16.04.2004 № 7 «Про практику 
застосування судами земельного законодавства 
при розгляді цивільних справ» суду при визначенні 
частини спільної ділянки, право на користування 
якою має позивач (позивачі), слід виходити з роз-
міру його (їх) частки у вартості будинку, господар-
ських будівель та споруд на час перетворення спі-
льної сумісної власності на спільну часткову чи на 
час виникнення останньої [11, с.27]. 

Отже, в процесі приватизації співвласники 
житлового будинку до заяви про безоплатну пе-
редачу їм у приватну власність земельної ділян-
ки повинні додавати угоду, підписану кожним 
співвласником та нотаріально завірену, про ви-
значення розміру частки кожного співвласника в 
земельній ділянці, яка приватизується. 

Володіння, користування та розпоряджен-
ня земельною ділянкою, що перебуває у спільній 
частковій власності, здійснюються за згодою всіх 
співвласників згідно з договором, а у разі недосяг-
нення згоди - у судовому порядку. Разом з тим ко-
жен з учасників спільної часткової власності має 
право вимагати виділення належної йому частки із 
складу земельної ділянки як окремо, так і разом з 
іншими учасниками, які вимагають виділення, а у 
разі неможливості виділення частки – вимагати  
відповідної компенсації. 

Якщо співвласники бажають надалі вико-
ристовувати земельну ділянку з визначенням 
меж, вони можуть замовити проект поділу земе-
льної ділянки. Кадастровий план із визначеними 
межами додається як невід'ємний додаток до 
угоди про визначення розміру частки кожного 
співвласника в земельній ділянці. 

У разі зміни співвласника або набуття пра-
ва спільної власності на земельну ділянку орган, 
який здійснює державну реєстрацію прав на не-
рухоме майно та їх обмежень, також вносить 
зміни до державного акта на право власності на 
землю щодо співвласників земельної ділянки. 

На учасника спільної часткової власності 
на земельну ділянку покладається відповідаль-
ність перед третіми особами за зобов'язаннями, 
пов'язаними із спільною земельною ділянкою, а 
тому він повинен брати участь у сплаті податків, 
зборів і платежів, а також у витратах по утри-
манню і зберіганню спільної земельної ділянки. 

При продажу учасником належної йому 
частки у спільній частковій власності на земель-
ну ділянку інші учасники мають переважне пра-
во купівлі частки відповідно до закону (ст. 362 
ЦК України). 

Відчуження частини земельної ділянки з 
виділенням її в окрему земельну ділянку здійс-
нюється після отримання її власником державно-
го акта, що посвідчує право власності на сфор-
мовану нову земельну ділянку [3, Ст. 396]. В та-
кому випадку мова йтиме про виділення частини 
будинку в окреме домоволодіння з наданням 
окремої юридичної адреси. То ж і приватизація 
буде здійснюватись не частини земельної ділян-
ки, яка знаходиться у спільній частковій власно-
сті, а окремої земельної ділянки. Однак, як пока-
зує практика, не кожна земельна ділянка може 
підлягати поділу, а отже, мабуть, і не кожна зе-
мельна ділянка може підлягати приватизації на 
праві спільної часткової власності. Дані питання 
потребують досконального вивчення з подаль-
шим врегулюванням на законодавчому рівні. Га-
даємо, що більш вдалим щодо врегулювання за-
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значених питань є земельне законодавство Росій-
ської Федерації. Зокрема, відповідно до Земель-
ного кодексу Російської Федерації   (ст. 6) самос-
тійним об'єктом земельних відносин виступають 
частини земельних ділянок. Крім того, російське 
земельне законодавство розмежовує подільні та 
неподільні земельні ділянки. Зокрема, поділь-
ність забудованих земельних ділянок визнача-
ється можливістю формування ділянок, які за-
йняті об'єктами нерухомості, необхідних для їх 
використання та обслуговування [10, с.15]. З 
урахуванням зазначеного, в сьогоднішніх умо-
вах, на наш погляд, було б доцільно також внес-
ти певні зміни до земельного законодавства 
України. По-перше, вбачається, що окремим 
об'єктом земельних відносин, окрім земельної 
ділянки, було б доцільно визнати і її частину. 
Тим більше, що в Законі України «Про оренду 
землі» [4] (ст. 8) вказується на можливість пере-
дачі орендарем у суборенду не лише земельної 
ділянки, але і її частини. По-друге, оптимізувало 
б процес приватизації введення на законодавчо-
му рівні поняття подільних та неподільних земе-
льних ділянок. Так, наприклад, навряд чи можна 
вважати подільною земельну ділянку, яка знахо-
диться безпосередньо під житловим будинком, 
на відміну від земельної ділянки для обслугову-
вання житлового будинку (присадибної ділянки), 
який знаходиться у спільній частковій власності. 
При цьому визначення часток земельної ділянки 
можна здійснити, застосувавши принцип, закла-
дений ч. 4 ст. 120 Земельного Кодексу України, а 
саме: пропорційно до часток осіб у праві власно-
сті жилого будинку, будівлі або споруди, про що 
повинна бути укладена угода між співвласника-
ми будинку та засвідчена їхніми підписами, або 
ж на підставі іншого принципу, який теж пови-
нен бути визначений на законодавчому рівні. 

Разом з тим, не завжди поділ земельної ді-
лянки для обслуговування житлового будинку 
може бути здійснений з урахуванням інтересів 
всіх співвласників, що в свою чергу викликає 
відповідні спори з означеного приводу. В даному 
випадку мова йде про те, що навіть не кожна зе-
мельна ділянка для обслуговування житлового 
будинку (присадибна ділянка) може бути поділь-
ною. А отже, поділ такої ділянки може спричи-
нити невиправдане обмеження земельних прав 
того чи іншого співвласника житлового будинку. 

Наведені положення стосовно приватизації 
земельної ділянки, яка знаходиться під житловим 
будинком (садибного типу), що знаходиться у 
спільній власності, та земельної ділянки необ-
хідної для його обслуговування, свідчать про 

взаємозв'язок майнових та земельних відносин, а 
саме: розмір майнової частки у вартості будинку 
впливає на визначення розміру частки земельної 
ділянки, яка підлягає приватизації. Така ситуація 
обумовлена тим, що у вітчизняному законодав-
стві продовжує реалізовуватись принцип пріори-
тету права власника нерухомості над правами 
власника земельної ділянки. З цього випливає, 
що право на житловий будинок, будівлю чи спо-
руду є первинним по відношенню до набуття 
права на земельну ділянку. Однак це стосується 
тієї ситуації, коли житловий будинок уже знахо-
диться у спільній частковій власності, а право 
власності на земельну ділянку ще не набуто. Ра-
зом з тим, останні зміни в земельному законо-
давстві свідчать про те, що в сьогоднішніх умо-
вах набуття права на земельну ділянку є первин-
ним по відношенню до набуття права на житло-
вий будинок, будівлю або споруду. Про це свід-
чить частина друга пункту 6 ст. 120 ЗК, яка вка-
зує на те, що укладення договору, який передба-
чає набуття права власності на жилий будинок, 
будівлю або споруду, може бути здійснено після 
присвоєння земельній ділянці кадастрового но-
мера. А відповідно до Порядку присвоєння када-
стрових номерів земельним ділянкам, затвер-
дженого наказом Держкомзему України від 
15.02.2010 № 168 кадастровий номер земельної 
ділянки - це індивідуальний цифровий код (но-
мер) земельної ділянки, що не повторюється на 
території України, який формується підчас про-
ведення кадастрової зйомки, відображається на 
кадастровому плані земельної ділянки та доку-
ментації із землеустрою та присвоюється їй при 
здійсненні державної реєстрації [9]. Кадастровий 
номер зберігається за земельною ділянкою про-
тягом усього часу її існування, забезпечує уніка-
льність ідентифікації земельної ділянки в держа-
вному земельному кадастрі і державному реєстрі 
земель, та зазначається на чергових кадастрових 
планах, у відомостях автоматизованої системи 
державного земельного кадастру, документах, 
що посвідчують право на земельну ділянку, до-
говорах, угодах, витягах, охоронних зобов'язан-
нях, свідоцтвах, повідомленнях та довідках. 

Кадастровий номер земельної ділянки вва-
жається присвоєним з моменту відкриття Позе-
мельної книги на відповідну земельну ділянку. 
Поземельна книга відкривається у день держав-
ної реєстрації та видачі документа, що посвідчує 
право на земельну ділянку. 

Висновки. Механізм приватизації земель-
ної ділянки, на якій розташований будинок, що 
знаходиться у спільній частковій власності, має 
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бути визначений на законодавчому рівні, окрес-
ливши конкретні принципи його здійснення та 
оптимізований шляхом врахування останніх  
змін земельного законодавства. 
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Features of privatization of lot land, which the located house which is in common property 
 

Summary 
In the article analyzed existent scientific looks of scientists, and also national legislation (land and civ-

il laws), in relation to privatization of lot land, which is under a dwelling-house which is in common proper-
ty. 
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на правах общей собственности 

 
Аннотация 

В статье анализируются существующие научные взгляды ученых, а также отечественное зако-
нодательство (земельное и гражданское) относительно приватизации земельного участка, занятого 
жилым домом, на правах общей собственности.     
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ПОВЕРНЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ОГЛЯНУТИХ І ДОСЛІДЖЕНИХ СУДОМ  
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Проведено комплексний аналіз передумов, підстав та порядку зберігання та повернення речових доказів, 

що були оглянуті та досліджені судом у процесі відправлення правосуддя у цивільних справах. На підставі про-
веденого дослідження розроблено та запропоновано власні рекомендації по вдосконаленню чинного законодав-
ства України з метою оптимізації процедури відправлення правосуддя в цивільних справах судами загальної 
юрисдикції всіх рівнів. 

Ключові слова: речовий доказ; речові докази, що швидко псуються; речові докази, що є предметами вилуче-
ними з цивільного обігу або обмежено оборотоздатні; зберігання речових доказів; повернення речових доказів. 

 
Постановка проблеми. Попри достатню 

кількість наукових досліджень, які безпосеред-
ньо або опосередковано присвячені питанням 
повернення оглянутих судом речових доказів, 
залишається неузгодженим питання щодо перед-
умов та самої процедури передачі таких речей 
відповідним особам. Насамперед викликає чима-
ло зауважень законодавче трактування підстав 
повернення різних видів речових доказів учасни-
кам цивільних процесуальних правовідносин, 
коли три статті ЦПК України встановлюють три 
окремих порядки для вчинення таких дій. Немає 
єдності щодо окреслених питань і в наукових 
колах дослідників цивільного процесуального 
права різних років. 

Ступінь наукової розробки проблеми. До 
дослідження різних питань цивільного процесуа-
льного права, пов’язаних з оглядом, зберіганням 
та поверненням речових доказів в різні часи зве-
рталися вчені-представники різних процесуаль-
них шкіл та напрямків. Зокрема, в дореволюцій-
ній Росії, до складу якої тривалий час входила і 
частина нашої держави, проблеми речових дока-
зів висвітлювалися такими авторами, як Є. В. 
Васьковський [4], А. Х. Гольмстен [6], Т. М. Яб-
лочков [21]. У радянський період основополож-
ною була праця В. І. Коломицева, де речові дока-
зи порівнювалися з письмовими, в результаті 
чого науковець розробив досить детальне розме-
жування різновидів доказів у цивільному проце-
суальному праві [11]. Перебувають речові докази 
у центрі наукових досліджень наших сучасників, 
таких як О. В. Баулін [2], І. В. Бурков [3], А. А. 
Власов [5], Л. М. Звягінцева [10], І. В. Решетні-
кова [15; 17], Т. В. Сахнова [16], М. С. Шакарян 
[7]. Вітчизняні процесуалісти також не залиша-
ються осторонь розробки теоретичних питань і 
практичного вдосконалення порядку та процеду-

ри використання речових доказів (М. І. Балюк 
[1], В. В. Комаров [12; 14], С. Я. Фурса [9; 18] 
тощо [19]). Не меншає кількість наукових розро-
бок у цій царині і за кордоном [8]. Урегульоване 
це питання і нормами чинного цивільного проце-
суального законодавства України, зокрема Поря-
док передачі судом речових доказів, які є об'єк-
тами, що вилучені з цивільного обороту або об-
межено обороноздатні (затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 1.03.2006 р. 
№ 236) визначає механізм передачі судом цих 
речових доказів підприємствам, установам чи 
організаціям, які мають право на здійснення за-
ходів щодо подальшого поводження з такими 
об'єктами [13]. 

Враховуючи наведене вище, метою цього 
наукового дослідження є аналіз положень чинно-
го цивільного процесуального законодавства на 
предмет узгодження змісту окремих норм циві-
льного процесуального кодексу України, що сто-
суються повернення речових доказів відповідним 
особам. Для досягнення поставленої мети у стат-
ті необхідно виконати такі завдання: 

 Проаналізувати чинні положення вітчиз-
няного цивільного процесуального законодавст-
ва, що врегульовують окремі питання повернен-
ня досліджених судом речових доказів відповід-
ним суб’єктам цивільних процесуальних право-
відносин, 

 У ході проведеного аналізу виявити існую-
чі неузгодженості та прогалини у нормативному 
закріпленні основних правил повернення зацікав-
леним особам оглянутих судом речових доказів. 

 На підставі здійсненого дослідження за-
пропонувати власні шляхи подолання існуючих у 
цивільному процесуальному законодавстві недо-
ліків щодо підстав, передумов і порядку повер-
нення речових доказів належним особам. 
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Виклад основного матеріалу. Питання 
повернення речових доказів після їх огляду та 
дослідження судом надзвичайно важливе в умо-
вах сьогодення. Проте до висвітлення окремих 
моментів дослідження, зберігання та повернення 
речових доказів особам, від яких вони були ви-
лучені, або особам, щодо яких суд ухвалив від-
повідне рішення, зверталися процесуалісти ще 
дореволюційної Росії. Зокрема А. Х. Гольмстен 
наголошував на тому, що суд сам не повинен був 
вживати заходів для пошуку та доставки у судо-
ве засідання речових доказів, а також не мав пе-
рейматися їх поверненням зацікавленим особам 
[6, с. 86]. Продовжував ці міркування Т. М. Яб-
лочков, який відзначав, що речові докази мали 
бути доставлені до суду сторонами у справі, за 
винятком випадків, коли вони зберігалися у сто-
ронніх осіб чи у відповідних установах, котрі і 
повинні були слідкувати за отриманням назад 
оглянутих судом речових доказів [21, с. 200]. 
Схожі міркування висловлювали й інші вчені-
процесуалісти тих часів [4, с. 420-428].  

За радянських часів підхід законодавця до 
питання повернення речових доказів їх власни-
кам суттєво змінився і значного поширення діс-
тало правило, за яким передання речових доказів 
було можливе не тільки особам, від яких вони 
були вилучені, але й підприємствам, установам чи 
організаціям, що мали використовувати ті речі за 
призначенням, а натомість повинні були повернути 
власнику предмети того ж роду і якості або їх вар-
тість за державними  цінами на час повернення [12, 
с. 29]. Суттєве зростання вимог до порядку огляду 
та повернення речових доказів у цивільному про-
цесуальному праві останніх років відзначають і 
російські вчені-процесуалісти [20, с. 11]. 

Проте поряд із належним оглядом і дослі-
дженням речових доказів у ході відправлення 
правосуддя в цивільних справах не менш важли-
ве значення має і процедура їх збереження та по-
вернення відповідним суб’єктам. Так, згідно ч. 3 
ст. 139 ЦПК України, суд повинен вжити заходів 
для забезпечення зберігання речових доказів у 
незмінному стані. Так, Речові докази до набрання 
рішенням законної сили зберігаються у справі 
або за окремим описом здаються до камери схо-
ву речових доказів суду. Як відзначає російський 
процесуаліст М. С. Шакарян, невеликі предмети 
за окремим описом зберігаються в особливому 
конверті, що підшивається до матеріалів справи. 
Більші предмети також за обов’язковим описом 
здаються до камери схову речових доказів суду 
[7, с. 191]. Ті ж речові докази, що не можуть бути 
доставлені до суду, зберігаються за їх місцезна-

ходженням за ухвалою суду; вони повинні бути 
докладно описані та опечатані, а в разі необхід-
ності – сфотографовані. 

Що ж стосується порядку повернення ре-
чових доказів, досліджених у судовому засіданні, 
чинне цивільне процесуальне законодавство пе-
редбачає окремий порядок для речових доказів 
різних видів: 

- речових доказів, що швидко псуються 
(згідно ч. 4 ст. 141 ЦПК України, після огляду ці 
речові докази повертаються особам, від яких 
вони були одержані); 

- речових доказів, що є обмежено оборо-
тоздатними або об’єктами вилученими з циві-
льного обігу (ч. 2 ст. 142 ЦПК України закріп-
лює, що такі речові докази передаються відпові-
дним підприємствам, установам і організаціям, 
які можуть використовувати їх в експертній та 
науковій роботі); 

- решти речових доказів (відповідно до ч. 
1 ст. 142 ЦПК України, речові докази після огля-
ду та дослідження судом повертаються, якщо 
про це було заявлено клопотання, яке не переш-
коджає подальшому розгляду справи).  

Насамперед вважаємо недоцільним розмі-
щення положення про повернення речових дока-
зів, які є об’єктами, що швидко псуються, у текс-
ті статті, назва якої підтверджує, що вона прис-
вячена огляду речових доказів (ст. 141 ЦПК 
України). Ми переконані, що для більш доскона-
лого викладу й узгодженого закріплення поло-
жень цивільного процесуального законодавства, 
що в сукупності гарантуватиме ефективне їх ви-
користання на практиці,  ч. 4 ст. 141 ЦПК Украї-
ни потрібно взагалі вилучити.  

Поряд з цим вважаємо, що варто погодити-
ся з російськими науковцями, які пропонують у 
випадку неможливості повернення речових дока-
зів особам, у яких вони були вилучені (в тому 
числі і через небажання останніх отримати ці 
предмети), реалізовувати такі докази у визначе-
ному судом порядку [7, с. 191]. Доповнення чин-
ного ЦПК України положенням такого змісту 
призведе до значної оптимізації вітчизняного 
законодавства, що регулює процедуру та поря-
док вирішення цивільних справ по суті. 

Також викликає чимало зауважень недос-
конале нормативне закріплення іншого питання, 
пов’язаного із поверненням речових доказів осо-
бам, які беруть участь у справі. Насамперед вар-
то зазначити безпідставність майже дослівного 
дублювання положень однакового змісту аж 
утрьох статтях цивільного процесуального зако-
нодавства нашої держави (ч. 4 ст. 141, ч. 1 ст. 142 
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та ч. 3 ст. 142 ЦПК України). По-друге, ми пере-
конані, що поступове розширення загального 
правила щодо повернення речових доказів відпо-
відним учасникам цивільних процесуальних пра-
вовідносин порушує також усі відомі правила 
законодавчої техніки, адже нелогічно і недоціль-
но закріплювати положення суперечливого зміс-
ту. Зокрема, розглядаючи цивільно-правовий 
спір по суті, суддя, керуючись ч. 4 ст. 141 ЦПК 
України, має право негайно після огляду переда-
ти досліджувані речові докази особам, від яких 
вони були одержані. Водночас ч. 1 ст. 142 ЦПК 
України дозволяє вчинити такі процесуальні дії 
лише за умови, якщо особи, від яких речові дока-
зи були одержані, заявили про це клопотання 
відповідного змісту, а також лише в тому випад-
ку, коли це не зашкодить подальшому розглядові 
справи. І нарешті, ч. 3 цієї ж 142 статті ЦПК 
України, незважаючи на зміст наведених вище 
норм цивільного процесуального права, встанов-
лює зовсім інакші уточнюючі обставини для по-
вернення речових доказів належним суб’єктам, 
закріплюючи два абсолютно нових положення: а) 
перелік осіб, які можуть одержати досліджені 
судом речові докази розширено за рахунок (не 
лише суб’єктів, від яких вони були одержані) 
осіб, за якими суд визнав право на ці речі; б) 
всупереч ч. 1 ст. 141 ЦПК України (де констато-
вано дві конкретизуючи умови для повернення ре-
чових доказів: 1) заявлене клопотання відповідних 
осіб, 2) не перешкоджання судовому розгляду) ч. 3 
ст. 142 ЦПК України передбачає абсолютно нову 
передумову для отримання власниками своїх речо-
вих доказів - набрання рішенням суду законної си-
ли. Зауважимо, що положення аналогічного змісту 
містилося в ЦПК 1963 року і неодноразово підда-
валося критиці провідних дослідників цивільного 
процесуального права [19, с. 288].   

Очевидно, що попри тавтологічне повто-
рення уживаних словосполучень, неоднакове 
тлумачення вищенаведених норм цивільного 
процесуального законодавства може суттєво 
ускладнити сам процес відправлення правосуддя 
у цивільних справах і призвести до штучного 
затягування вирішення матеріально-правового 
спору по суті.  

Єдиним можливим способом подолання ці-
єї законодавчої колізії вбачаємо необхідність 
внесення відповідних змін до змісту ЦПК Украї-
ни, а саме: вилучити ч. 4 зі статті 141 ЦПК Укра-
їни; ч. 1 ст. 142 ЦПК України викласти у такій  
редакції: «Після огляду та дослідження судом 
речові докази, в тому числі такі, що швидко 
псуються, повертаються особам, у яких вони бу-

ли вилучені або особам, за якими суд визнав 
право на ці речі, якщо останні заявили про це 
відповідне клопотання і суд визнає це клопотан-
ня таким, що не перешкоджає подальшому розг-
ляду і вирішенню цивільної справи по суті. В 
решті випадків досліджені судом речові докази 
повертаються після набрання рішенням суду за-
конної сили. Якщо особа, в якої речовий доказ 
було вилучено для дослідження судом, не бажає 
приймати його після судового розгляду, речовий 
доказ можу бути переданий для реалізації у по-
рядку і строки встановлені судом»; ч. 3 ст. 142 
ЦПК України вилучити.  

При цьому ми вважаємо доречним, щоб 
при поверненні речових доказів має бути 
обов’язково складено акт їх передачі та прийому, 
підписаний особами, які брали у цьому участь 
[13, п. 2]. Передача таких речових доказів здійс-
нюється на підставі судового рішення з оформ-
ленням акта прийняття-передачі у трьох примір-
никах. Один примірник акта зберігається у судо-
вій справі, один - у номенклатурній справі суду, 
а один примірник із долученою до нього копією 
судового рішення передається підприємству. Для 
забезпечення передачі доказів утворюється комі-
сія, до складу якої включаються представники 
суду (апарату суду) та підприємства. Членів ко-
місії призначають відповідними наказами голова 
суду і керівник підприємства. Акт прийняття-
передачі доказів підписують голова та члени ко-
місії і в той самий день речові докази мають бути 
передані відповідній юридичній особі. 

Також заслуговує на увагу думка окремих 
вітчизняних учених, згідно з якою у випадку, 
коли речові докази не можуть бути передані осо-
бі, від якої отримані, то передаються до торгове-
льних організацій для реалізації, про що склада-
ються накладні, які приєднуються до матеріалів 
справи [18, с. 444].  

Висновки. Підсумовуючи все вищенаведе-
не, вважаємо, що задля справедливого і неупере-
дженого відправлення правосуддя в цивільних 
справах потрібно невідкладно усунути ті супере-
чливі та неузгоджені положення у змісті окремих 
норм цивільного процесуального законодавства, 
присвячених порядку повернення різних видів 
речових доказів відповідним суб’єктам. Усе це в 
сукупності призвело до того, що нами обґрунто-
вано доведено необхідність внесення таких змін 
до тексту ЦПК України, а саме: 

- вилучити ч. 4 зі статті 141 ЦПК України, 
- ч. 1 ст. 142 ЦПК України викласти у та-

кій  редакції: «Після огляду та дослідження су-
дом речові докази, в тому числі такі, що швидко 
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псуються, повертаються особам, у яких вони 
були вилучені або особам, за якими суд визнав 
право на ці речі, якщо останні заявили про це 
відповідне клопотання і суд визнає це клопотан-
ня таким, що не перешкоджає подальшому розг-
ляду і вирішенню цивільної справи по суті. В ре-
шті випадків досліджені судом речові докази 
повертаються після набрання рішенням суду за-
конної сили. Якщо особа, в якої речовий доказ 
було вилучено для дослідження судом, не бажає 
приймати його після судового розгляду, речовий 
доказ може бути переданий для реалізації у по-
рядку і строки встановлені судом», 

- ч. 3 ст. 142 ЦПК України вилучити.  
На наше глибоке переконання, саме такі 

зміни положень чинного цивільного процесуаль-
ного законодавства спроможні істотно поліпши-
ти й оптимізувати процедуру відправлення пра-
восуддя у цивільних справах судами загальної 
юрисдикції.  
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Getmantsev O. V., Vysochanska N. K. 
The returning process of those material evidences which were examined and investigated  

by court during the civil procedure 
 

Summary 
In article the complex analysis of conditions, the bases and an order of storage and returning of the ma-

terial evidences, which were examined and investigated by court in the process of departure the justice in 
civil cases is made. On the basis of this research own recommendations for perfection of the legislation oper-
ating in Ukraine for the purpose of optimisation of procedure of departure of justice in civil cases courts of 
all levels have been developed. 

 
Гетманцев А. В., Высочанская Н. К. 

Возврат вещественных доказательств, осмотренных и исследованных судом  
в порядке гражданского судопроизводства  

 
Аннотация 

Произведен комплексный анализ условий, оснований и порядка хранения и возвращения веще-
ственных доказательств, осмотренных и исследованных судом в процессе отправления правосудия в 
гражданских делах. На основании произведенного исследования были разработаны собственные ре-
комендации по совершенствованию действующего в Украине законодательства с целью оптимизации 
процедуры отправления правосудия в гражданских делах судами общей юрисдикции всех уровней.  
 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 518. Правознавство. 79 

УДК 347.912 
© 2009 р. О.В. Дем’янова  

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ПРОВАДЖЕНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 

Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних з визначенням поняття провадження, його співвідношен-
ням з іншими структурними елементами цивільного процесу. Обґрунтовується існування основних, спеціаль-
них, функціональних та приватних проваджень. Окрема увага приділяється класифікації видів проваджень, ви-
діляються особливості та проводиться порівняння різних видів проваджень. 

 
Постановка проблеми. Домінування ма-

теріальних галузей над процесуальними, зумов-
лене значно більшим обсягом правового регулю-
вання, призводить до визнання процесуальних 
галузей похідними від матеріальних, обслугову-
ючими утвореннями. Проте процесуальні галузі 
володіють істотною специфікою, яка полягає в 
спрямуванні на регулювання динамічного проце-
су отримання захисту прав та законних інтересів. 
Тому характеристика структури процесуального 
права за допомогою таких традиційних елементів 
як правова норма та правовий інститут, підгалузь 
і галузь права недостатня. Спрямованість проце-
суального права на регулювання послідовності 
дій учасників судочинства знаходить своє відо-
браження у виділенні таких категорій як прова-
дження, стадії та процесуальні дії.  

Однак зміст цих категорій, їх поняття та 
сутність, види, співвідношення між ними та із 
загальними структурними елементами системи 
права не має скільки-небудь сталого тлумачення. 
Між тим, виявлення специфіки структури проце-
суального права в період судової реформи набу-
ває підвищеної актуальності в зв’язку із безпосе-
реднім впливом відповідної структури процесу 
на ефективність правосуддя. Через категорії га-
лузі, підгалузі, провадження відображається 
зв’язок між судоустроєм та судочинством, реалі-
зується динаміка розвитку загальних принципів 
процесуального права, проявляється оптималь-
ність побудови мережі судів. Тому дослідження 
структурних елементів, притаманних суто про-
цесуальним галузям права, має не тільки теоре-
тичне значення, але й перспективи застосування 
у практичній площині. 

Ступінь наукової розробки. Поняття про-
вадження – одне із дискусійних у теорії цивіль-
ного процесуального права. У науці до проблем 
видів провадження звертались такі вчені, як Го-
ршеньов В. М., Носирева О. І., Сахнова Т. В., 
Чечина Н. А., Шерстюк В. М. ,  Ярков В. В. Од-
нак відсутність єдиної теоретичної концепції, 
постійне доповнення законодавства, проблеми 
правозастосовчої практики вимагають приділен-

ня уваги змісту вказаної категорії. Предметом 
даної статті є дослідження класифікації видів 
проваджень у цивільному процесі. 

Виклад основного матеріалу. Термін 
«провадження» постійно використовується в но-
рмах процесуального права, навчальній та нау-
ковій літературі, судовій практиці. У науковій 
літературі висловлені обґрунтовані твердження, 
що провадження є головним елементом юридич-
ного процесу [13, с. 90]. Аналіз законодавства та 
наукової літератури свідчить, що при усьому різ-
номанітті тлумачення, провадження – найбільша 
за обсягом процесуальна категорія, оскільки пе-
ршим рівнем диференціації цивільної процесуа-
льної форми є виділення видів проваджень.  

Для з’ясування структури процесуального 
права зберігають доцільність і актуальність ви-
явлені загальною теорією права традиційні види 
структурних елементів. Так, у межах галузі циві-
льного процесуального права існує цілий ряд ін-
ститутів – інститут підсудності, сторін, мирової 
угоди і т.д. Даним утворенням притаманні всі 
ознаки, котрі виділяються в теорії для правових 
інститутів. Однак комплекс правових норм, 
утворений на підставі однорідності предмета ре-
гулювання, призначений регулювати статичну 
складову процесуальних відносин. Правові ін-
ститути опосередковують статус суб’єктів, рег-
ламентують умови та порядок певних дій, уста-
новлюють вимоги до документів – тобто фіксу-
ють окремі сторони процесу. Жоден із процесуа-
льних інститутів не регламентує в комплексі по-
рядок вирішення будь-якого процесуального пи-
тання, не має прямого відношення до руху спра-
ви [5, с. 6]. Для втілення в життя найелементар-
нішої процесуальної дії необхідна сукупність 
норм кількох інститутів: щодо правового статусу 
суб’єктів, які беруть участь у справі; щодо підсу-
дності справи певному суду; щодо умов і поряд-
ку вчинення процесуальної дії; щодо форми та 
змісту постанов суду; щодо оскарження прийня-
тих актів і т.д. Тому правовий інститут у проце-
суальному праві не опосередковує динамічної 
сутності процесу. Зважаючи на викладене, спір-
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ною видається пропозиція В. М. Шерстюка вва-
жати провадження об’єднанням правових інсти-
тутів [20, с. 100 – 107]. Наведена позиція, засно-
вана на механічному перенесенні властивостей 
матеріально-правових інститутів у царину про-
цесуальної діяльності, призводить до втрати ка-
тегорією провадження цілісності змісту, не вра-
ховує особливостей динамічної структури про-
цесуальних галузей.  

Натомість категорія провадження характери-
зує порядок, послідовність процесуальних дій. 
Значення поняття провадження для структури ци-
вільного процесуального права полягає в охоплен-
ні його змістом динаміки розгляду і вирішення пе-
вного спору, питання (в широкому розумінні). 
Провадження відображає будову механізму, моделі 
діяльності учасників процесу. Тому важливою 
ознакою провадження є спрямованість на врегулю-
вання порядку діяльності учасників судочинства. 

Для з’ясування змісту поняття «прова-
дження» треба порівняти його з іншими катего-
ріями, котрі стосуються динаміки процесуальних 
відносин, зокрема з поняттям стадії. У науковій 
літературі стадією називають складову частину 
єдиного цивільного судочинства, що характери-
зується спільністю найближчої процесуальної 
мети [4, с. 10]; динамічну відносно замкнену су-
купність закріплених діючим законодавством спо-
собів, методів, форм що виражають або визнача-
ють суворе та неухильне здійснення процедурно-
процесуальних вимог, що відображають просторо-
во-часові аспекти процесуальної діяльності та за-
безпечують логіко-функціональну послідовність 
здійснення конкретних дій, спрямованих на досяг-
нення кінцевого, матеріально зумовленого резуль-
тату [13, с. 130]; частину процесу, призначену для 
розв’язання самостійної процесуальної задачі на 
певному етапі його розвитку [12, с. 64]. 

Поняття стадії має значення тільки у 
зв’язку з наявністю інших етапів (стадій) та їх 
послідовністю. Беручи за основу будь-який із 
запропонованих поділів цивільного процесу на 
стадії, при визнанні існування факультативних 
стадій, можливості закінчення процесу на будь-
якій стадії, маємо однозначно визнати, що зміна 
послідовності стадій є неможливою. Стадія під-
готовки справи до розгляду ніколи не буде мати 
місце після розгляду по суті; апеляційний перег-
ляд не буде передувати вирішенню справи в пе-
ршій інстанції. Відокремленість однієї стадії від 
іншої має місце на підставі розмежування про-
міжних цілей та завдань, підпорядкованих зага-
льній меті, яка не збігається з метою жодної зі 
стадій та не складається з їх сукупності, а являє 

собою якісно інакшу цінність. Тому основною 
рисою стадії є те, що вона складає окремий етап, 
частину послідовного порядку.  

На відміну від стадії, провадження охоп-
лює процедуру розгляду певного процесуального 
спору (питання) від його ініціації до вирішення. 
Отже, зіставлення із поняттям стадії призводить 
до висновку про те, що провадження характери-
зується автономністю, а стадія, навпаки, зв’язком 
із іншими етапами. Категорії провадження та 
стадії мають різну функціональну спрямованість. 
Провадження характеризує загальну специфіку 
певного процесуального порядку, а стадія – відо-
бражає особливості відокремлених етапів проце-
су. Провадження об’єднує сукупність послідов-
них етапів розгляду та вирішення справи в циві-
льному судочинстві. У порівнянні зі стадіями 
проявляється така риса провадження як ціліс-
ність, закінчений характер.  

Отже, провадженням у цивільному процесі 
є категорія, що опосередковує цілісний та доста-
тньо відокремлений порядок розгляду та вирі-
шення певного спору (питання). Подальша дета-
лізація змісту поняття провадження безпосеред-
ньо потребує визначення кількості видів прова-
джень, адже вся судова процедура відбувається в 
порядку того чи іншого провадження і від обсягу 
цих понять залежить їх кількість. Не оспорюєть-
ся в літературі наявність позовного провадження 
та окремого провадження, які визнаються основ-
ними, або класичними [3, с. 31 – 32; 11, с. 96; 22, 
с. 49]. Однак з кваліфікацією інших порядків у 
цивільному процесі немає такої одностайності. 
Адже в цивільному судочинстві існують і пос-
тійно доповнюються процедури, засновані на 
загальних правилах позовного провадження з 
рядом виключень та доповнень, котрі надають 
таким процедурам якісної своєрідності. Такими є 
наказне провадження, заочне провадження. Їх 
правова природа викликає дискусії. Так, проце-
дуру видачі судового наказу науковці визнача-
ють як спрощену судову процедуру по видачі 
судового наказу [2, с. 31]; особливу судову про-
цедуру по забезпеченню безспірних матеріаль-
них інтересів суб’єкта матеріального правовід-
ношення [12, с. 62]. Заочне провадження в літе-
ратурі іменують можливим наслідком неявки в 
судове засідання однієї з осіб, які беруть участь у 
справі [9, с. 28]; процесуальною санкцією, що 
застосовується в цивільному судочинстві щодо 
відповідача, який не з’являється на судове засі-
дання [18, с. 593 – 594]. 

Визначаючи місце подібних процедур у 
структурі цивільного процесу, потрібно перш за 
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все визнати об’єктивність їх існування, що вима-
гає відповідного наукового пояснення. У разі 
заперечення можливості визнання вказаних по-
рядків провадженнями, слід визначити, яким по-
няттям вони мають охоплюватись. І в разі засто-
сування для цього якісно нових понять введені 
категорії потребують окремої уваги на теоретич-
ному рівні: в чому їх зміст, ознаки, відмітність 
від усталених процесуальних понять.  

Варто також зауважити, що позовне прова-
дження вимагає подальшої диференціації. Зок-
рема, в науковій літературі підкреслюється акту-
альність введення специфічної процедури розг-
ляду групового позову [1]. Окремі автори обґру-
нтовують необхідність всебічного врахування 
особливостей правової природи сімейних, трудо-
вих та інших категорій справ, котрі мають отри-
мати відповідне відображення у процедурі їх ро-
згляду [7, с. 60-61]. Інші науковці підкреслюють 
важливість установлення спрощених процедур 
розгляду нескладних справ як дієвої гарантії під-
вищення доступності правосуддя [19, с. 81-82]. 
Такі пропозиції нараховують чимало прихильни-
ків, містять переконливі аргументи, і тому не по-
збавлені раціонального зерна. Але виникає пи-
тання формально-структурного характеру: якою 
є процесуальна природа вказаних процедур, де їх 
місце в системі цивільного процесу? Уявляється, 
що відповідь на поставлене питання має базува-
тися на загальнотеоретичних засадах та логічних 
взаємозв’язках структурних елементів процесу. 
Цивільне процесуальне право має бути відкри-
тим до удосконалення, доповнення новими про-
цедурами, частина з яких вже з успіхом викорис-
товується на практиці. Тенденція постійного до-
повнення новими видами процедур не має руй-
нувати структури процесу, тому наука має пояс-
нювати суть процесуальних явищ виходячи з 
об’єктивної реальності їх існування.  

Для з’ясування правової природи вищевка-
заних процедур має значення обґрунтування пе-
вної міри своєрідності порядку розгляду таких 
категорій справ. Убачати джерело їх особливос-
тей в матеріальний природі спору неможливо, в 
зв’язку з її тотожністю до природи справ позов-
ного провадження. Більше того, окремі з подіб-
них порядків виділені на підставі матеріально-
правових ознак, інші – з урахуванням суто про-
цесуальних рис (наприклад, заочний розгляд). 
Але кожна така категорія справ володіє певною 
особливістю, котра й зумовлює непридатність чи 
незручність загального позовного порядку розг-
ляду спору. Тому підставою виділення окремої 
процедури слід вважати істотну властивість спо-

ру, що призводить до необхідності встановлення 
спеціальних правил його розгляду. Спільним для 
критеріїв виділення окремих процедур в межах 
позовного провадження є те, що вони існують 
поза процедурою розгляду і властиві відносинам 
об’єктивно. Те, що закон надає учасникам право 
вибору між загальною позовною процедурою та 
ставить провадження за спеціальним порядком у 
залежність від волі сторін, не робить таких по-
рядків і рис їх існування суб’єктивними, оскіль-
ки скористатися ними можна тільки за умови 
наявності об’єктивних умов. 

Отже, важливою рисою досліджуваних по-
рядків є їх формування на основі позовного про-
вадження шляхом встановлення доповнень та 
виключень. Узяті в сукупності специфічні риси, 
що відрізняють вказані процедури від позовного 
провадження, підкоряються одній меті і склада-
ють цілісну специфічну модель розгляду справи. 
У зв’язку з тим, що названі процедури охоплю-
ють цілісний порядок вирішення визначених ка-
тегорій спорів (питань), їх доцільно вважати ви-
дами проваджень. Тому підтримуємо позицію 
тих авторів, які наголошують на необхідності 
законодавчого закріплення та наукового визнан-
ня понять «наказне провадження» [16, с. 55], «за-
очне провадження» [16, с. 65]. Та оскільки вони 
формуються в рамках позовного провадження та 
на його основі, їх належить вважати спеціальними 
провадженнями. Вони не є рівноцінними до основ-
них видів проваджень – позовного й окремого, а є 
підвидами позовного провадження. Подібну дифе-
ренціацію можна знайти і в межах окремого прова-
дження, яке є сукупністю різних порядків, що за-
стосовуються до різних категорій питань.  

Однак диференціація процесуальної форми 
не вичерпується виділенням спеціальних прова-
джень, що обумовлено розширенням функцій 
діяльності судів в цивільному процесі. Цивільна 
процесуальна форма від самого початку існуван-
ня поширювалася не тільки на вирішення спорів 
про право, але й охоплювала діяльність по вста-
новленню юридичних фактів. Поступово суди 
наділялися повноваженнями щодо адаптації ін-
ших форм вирішення спорів – рішень третейсь-
ких судів і рішень іноземних судів – до встанов-
лених стандартів правосуддя. Відповідно були 
сформовані процедури, що опосередковують ви-
конання цих функцій. У науковій літературі такі 
процедури визнаються провадженнями внаслідок 
істотного ступеня цілісності, внутрішньої єднос-
ті, що дозволяє відокремити їх від інших катего-
рій справ [3, с. 31-32; 22, с. 49]. Окремі автори 
пропонують вважати ці провадження додаткови-
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ми [11, с. 96], або спеціальними [14, с. 87]. Ціл-
ком погоджуючись із кваліфікацією названих 
процедур в якості проваджень, зауважимо, що 
специфіці названих проваджень більше відпові-
дає ознака функціональності, оскільки саме вона 
покладена в підставу для їх виділення. Тому вка-
зані види проваджень ми пропонуємо вважати 
функціональними. На нашу думку, існують підс-
тави для віднесення до функціональних і виконав-
чого провадження, однак це питання потребує 
окремого розгляду. Відмітною рисою функціона-
льних проваджень є відсутність діяльності, спря-
мованої на вирішення спору про право матеріаль-
не. Їх предметом є права та інтереси процесуально-
го характеру, які також являють собою важливі 
блага та гарантії громадян і юридичних осіб.  

Наведений поділ цивільного процесу на 
види проваджень (основні, спеціальні та функці-
ональні) стосується процедур, що опосередкову-
ють вирішення основного питання, котре ініцію-
ється позивачем (заявником) перед судом. Між 
тим існує необхідність у дослідженні порядку 
вирішення неосновних питань, котрі виникають 
у зв’язку з провадженням за основним спором. 
Для більшості з них недостатньо однієї процесу-
альної дії. Адже процесуальна дія по суті своїй є 
одиничним актом, як-то: заявлення клопотання, 
подання зустрічного позову, заявлення відводу і 
т.п. Процесуальна дія володіє власною метою, 
має певне значення в процесі. Вона є найменшою 
одиницею динаміки процесу, оскільки розгляд 
справи складається із послідовної сукупності 
окремих процесуальних дій. Тому для досягнен-
ня певного проміжного результату часто недо-
статньо однієї дії, а має бути вчинена їх сукуп-
ність у певній послідовності різними суб’єктами. 
Такі сталі сукупності процесуальних дій закріп-
лені в законодавстві, визначені логікою процесу 
та знаходять відображення в судовій практиці. 
Тобто вони являють собою стійку послідовну 
сукупність процесуальних дій.  

Подібні стійкі послідовні сукупності про-
цесуальних дій існують при розгляді з багатьох 
питань: відводів, забезпечення позову, забезпе-
чення доказів, оскарження ухвал окремо від рі-
шення і т.д. Тобто вони є структурними елемен-
тами цивільного процесу. Але їх процесуальна 
природа та місце в структурі цивільного процесу 
залишаються невизначеними. Між тим, питома 
вага названих конструкцій є значною, їх роль в 
процесі важко переоцінити, адже через побічні 
питання фактично вирішується можливість реа-
льного доступу до правосуддя, дійсного вико-
нання рішення, забезпечення доказового матері-

алу і т.д. Незважаючи на другорядність названих 
питань по відношенню до основного спору, вони 
здатні не тільки створити істотні перешкоди в 
розгляді справи, а й взагалі його унеможливити. 
Тому недостатність теоретичної розробки окрес-
леного питання негативно позначається на якості 
правосуддя взагалі. 

Окремими авторами здійснюються спроби 
аналізу стійких послідовних сукупностей проце-
суальних дій. Так, Т. В. Сахнова вважає їх про-
цедурами в межах стадій цивільного процесу [12, 
с. 62]. Г. В. Дуднікова порядок здійснення окре-
мих процесуальних дій називає елементарними 
процесуальними формами [6, с. 7]. Однак запро-
поновані конструкції відзначаються недостат-
ньою послідовністю, оскільки автори наділяють 
відповідним значенням далеко не всі відокрем-
лені питання, а лише деякі з них. Крім того, кри-
терій виділення та формування процедур, чи 
елементарних процесуальних форм залишаються 
неконкретизованим. 

У вказаному питанні корисно звернутися 
до історичного досвіду. В теорії цивільного про-
цесу дореволюційної Росії тривалий час для поз-
начення сукупності дій, спрямованих на вирі-
шення окремого побічного питання, що являє 
собою ускладнення процесу, використовувалось 
поняття приватного (російською мовою частно-
го) провадження. У зв’язку з особливостями пе-
рекладу термін є не дуже вдалим, але сама ідея 
видається такою, що заслуговує на увагу. В до-
революційній літературі відзначалося, що кіль-
кість та перелік таких проваджень є невичерпним 
і це було принциповим рішенням законодавця 
[15, с. 860]. Е. А. Нефедьєв підкреслював, що суд 
в приватному провадженні не встановлює фактів 
та законів матеріального права, а визначає свою 
діяльність, керуючись законами процесуальними 
[10, с. 262]. Наслідки характерних рис приватно-
го провадження К. І. Малишев вбачав у можли-
вості їх віднесення до підвідомчості іншого суду 
та можливості одноособового їх вирішення у ви-
падку колегіального слухання справи [8, с. 195]. 
Аналогічно тлумачив особливості приватних 
проваджень і Т. М. Яблочков [21, с. 173 - 175]. 

Концепція приватних проваджень володіє 
рядом позитивних моментів. Поширення поняття 
провадження на порядок розгляду відокремлених 
побічних питань уніфікує процесуальні процеду-
ри; аргументує стадійність вказаних порядків; 
дозволяє розглядати основне провадження та 
приватне провадження в якості взаємодіючих 
процесів; обґрунтовує можливість окремого 
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оскарження актів, винесених в результаті прива-
тного провадження.  

На нашу думку, в цивільному процесі доці-
льно виділяти поняття приватного провадження 
– порядку розгляду та вирішення побічних пи-
тань, що виникають у зв’язку з основним спором. 
Такі провадження відбуваються поряд з основ-
ним провадженням і мають значення придатку, 
ускладнення процесу. Водночас приватне прова-
дження володіє певним ступенем самостійності, 
що проявляється в наявності власного предмета 
розгляду, встановленого законом порядку вирі-
шення, можливості окремого оскарження ряду 
винесених ухвал. 

Висновок. Отже, в цивільному процесі іс-
нує складна система проваджень. Серед них є 
основні, що виділяються на підставі характеру 
матеріальної природи справ – позовне та окреме. 
Поряд з ними діють функціональні провадження 
– спрямовані на реалізацію додаткових функцій 
цивільного процесу. В межах основних прова-
джень виділяються спеціальні провадження, ско-
нструйовані з урахуванням певних особливостей 
процесу: заочне провадження, наказне прова-
дження; види окремого провадження. І, нарешті, 
порядок вирішення побічних питань опосередко-
вується через категорію приватного проваджен-
ня. Запропонована класифікація враховує об’єк-
тивну неоднорідність видів проваджень і крите-
ріїв їх виділення, адже побудова системи прова-
джень цивільного процесу як однопорядкових ка-
тегорій, заснованих на єдиному критерії поділу, 
неспроможна. Відкритість класифікації є підста-
вою для знаходження місця у процесі таким перс-
пективним видам проваджень, як групове прова-
дження і т.д. Уніфікація змісту поняття «прова-
дження» дозволить виділити спільні риси, сформу-
лювати загальні вимоги до нього, розкриває ряд 
аспектів поділу цивільного процесу на стадії. 
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Summary 

The article is devoted to addressing issues related to the definition of production and its relation with 
other structural elements of civil process.  Substantiated the existence of basic, special, functional and private 
proceedings. Special attention is paid to the classification of proceedings highlighted features and 
comparison of different types of proceedings. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с определением понятия производства, 
его соотношением с другими структурными элементами гражданского процесса. Обосновывается 
существование основных, специальных, функциональных и частных производств. Отдельное внима-
ние уделяется классификации видов производств, выделяются особенности и проводится сравнение 
различных видов производств. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ МИРОВОЇ УГОДИ 
 

Однією з форм прояву принципу диспозитивності є гарантована законом можливість сторін при досяг-
ненні домовленості припинити спір шляхом укладення мирової угоди. Здійснення права на укладення мирової 
угоди є ефективним способом врегулювання спору та ліквідації правового конфлікту між сторонами матеріаль-
ного правовідношення. 

 
Постановка проблеми. В умовах здійс-

нення правової реформи й становлення правової 
держави подальшого закріплення гарантій прав і 
свобод фізичних та юридичних осіб важлива 
роль відводиться судовій владі. Основним за-
вданням цивільного судочинства в умовах про-
ведення правової реформи є забезпечення мож-
ливості вільної реалізації прав осіб, які беруть 
участь у справі. 

У сучасному суспільстві набуває все біль-
шого значення диспозитивний метод правового 
регулювання в різних галузях права, що втілю-
ється у наданні права сторонам відповідних пра-
вовідносин здійснювати саморегулювання своєї 
поведінки. Із цим пов'язаний подальший розви-
ток альтернативних способів вирішення правових 
конфліктів: третейський розгляд цивільно-право-
вих спорів, примирення тощо. Однією з форм про-
яву принципу диспозитивності є гарантована зако-
ном можливість сторін при досягненні домовлено-
сті припинити спір шляхом укладення мирової 
угоди. Здійснення права на укладення мирової уго-
ди є ефективним способом урегулювання спору та 
ліквідації правового конфлікту між сторонами ма-
теріального правовідношення. 

Ступінь наукового дослідження. Наукові 
дослідження з даної  теми проводилися ще в ра-
дянські часи, та в правовому сенсі вже значно 
застаріли сьогодні, оскільки вчені-процесуалісти 
розглядають можливість укладення мирової уго-
ди лише на стадії судового розгляду. Значний 
внесок у розвиток цієї теми зробили такі росій-
ські вчені-процесуалісти, як Гукасян Р.Е., Дави-
денко Д.Л., Зінченко А.І., Пілєхіна О.В., Плєша-
нов А.Г., Рожкова М.А. В Україні дана тематика 
досліджувалась в працях відомих вчених Анд-
рушко А.В., Орлової Л.М., Пушкаря Є.Г., Свято-
гора О., Тараненка В.Ф., Тимченка Г.П., Штефа-
на М.Й., Шутенко О.В.  та іншими дослідниками. 
Однак у національній процесуальній науці тема 
мирової угоди сторін, порядок її примусового 
виконання до сих пір  залишаються дискусійни-
ми, що призводить до виникнення проблем на 
рівні правозастосування, до того ж і на науково-

теоретичному рівні теж не існує єдиної думки 
щодо їх розв’язання. 

У зв’язку з наведеним, метою даної статті є 
вирішення проблем застосування норм, що регу-
люють укладення та реалізацію мирової угоди з 
урахуванням сучасного розвитку диспозитивних 
засад у цивільному судочинстві, формулювання 
теоретичних висновків і практичних рекомендацій, 
що спрямовані на забезпечення оптимізації цивіль-
ної процесуальної форми й ефективності інституту 
мирової угоди в цивільному судочинстві. 

Виклад основного матеріалу. Особам, які 
беруть участь у справі, в умовах  диспозитивнос-
ті цивільного процесуального права надана сво-
бода у здійсненні своїх матеріальних і процесуа-
льних прав, у виборі засобів судового захисту, 
вчиненні процесуальних дій, які, як правило, 
спрямовані на порушення, розвиток і припинен-
ня процесуальної діяльності по справі. Особа, 
яка звернулася за судовим захистом, має право 
як підтримувати свої вимоги, так і відмовитись 
від них, може розпорядитися предметом спору 
шляхом укладення мирової угоди із відповіда-
чем. Цивільне процесуальне законодавство вста-
новлює, що сторони можуть укласти мирову 
угоду на будь-якій стадії цивільного судочинства 
(ст. 31 ЦПК України). У цивільному процесуаль-
ному законодавстві України вперше закріплено 
поняття мирової угоди як способу врегулювання 
спору на основі взаємних поступок. Наслідком ук-
ладення мирової угоди є припинення спірного ма-
теріального правовідношення, закриття прова-
дження у справі    (п. 4 ст. 205 ЦПК України), а та-
кож неможливість повторного звернення до суду 
по спору між тими ж сторонами, про той же пред-
мет і з тих же підстав (ч. 3 ст. 206 ЦПК України).  

Мирова угода у цивільному процесуально-
му праві у різні часи розглядалась по-різному.    
У дореволюційній доктрині мирова угода тради-
ційно розглядалась як цивільно-правовий договір 
[25, с. 154; 18, с. 183; 20, с. 366], тобто угода, яка 
відноситься до галузі матеріального, а не проце-
суального права. Ученими визнавалося, що ми-
рова угода повинна укладатися у письмовій фор-
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мі відповідно до загальних правил цивільного 
права. Оскільки мирова угода є договором, усі 
вимоги, встановлені для договорів, мають повне 
застосування до мирових угод [25,   с. 156]. 

Так, у дореволюційній літературі зустріча-
ється та широко використовується термін «суде-
бная мировая сделка». «Судові» та «несудові» 
мирові угоди розглядаються окремо. Таке роз-
межування проводилось Є.В. Васьковським [4, с. 
457], Є.А. Нєфєд’євим [15, с. 336.]. Енгельман 
І.Є., наприклад, однією з основних ознак «судо-
вої» мирової угоди визнавав можливість приму-
сового виконання останньої через видачу вико-
навчого листа, тоді як у випадку невиконання 
договору, сторона звертається до суду у позов-
ному порядку [11, с. 447]. Натомість, Аннєнков 
К. у свою чергу стверджував, що «судові мирові 
угоди» є договором, проте вони впливають на 
провадження у справі, предмета якого ця угода 
стосується, та цією стороною зіштовхуються з 
процесуальним правом [2, с. 225]. Васьковський 
Є.В. дотримувався точки зору, згідно з якою су-
дова мирова угода має такі самі властивості, що 
й звичайний договір, тільки форма її вчинення та 
процесуальні наслідки повинні визначатися нор-
мами процесуального права [4, с. 457]. Як бачи-
мо, щодо правової природи мирової угоди не бу-
ло єдиної думки і на початку минулого сторіччя. 

Якщо звернутися до витоків мирового ви-
рішення конфлікту, то за римським правом ми-
рова угода «заміщувала» собою судове рішення, 
тому Хвостов В.М., систематизувавши римське 
право, зробив висновок про те, що вчення про 
мирову угоду належить до розділу, присвячено-
му захисту прав особи[22, с. 210].  

Серед науковців радянського періоду до-
сить жваво велась дискусія щодо правової при-
роди  мирової угоди, яка укладається в суді. Так, 
Анохін К. зазначав, що мирову угоду необхідно 
розуміти як угоду сторін про припинення на пев-
них умовах спору, укладену в суді, яка затвер-
джується судом і яка набуває після цього силу 
судового рішення [3, с. 52.]. Відомий учений Че-
чот Д.М. вважав, що мирова угода є сукупність 
розпорядчих дій як позивача, так і відповідача 
[22, с. 47.]. Якубов С.А., аналізуючи права та 
обов’язки сторін, робить висновок про те, що 
мирова угода - це процесуальне право сторін, 
шляхом якого сторони можуть розпоряджатися 
своїми суб’єктивними матеріальними правами і 
за допомогою та під контролем суду розв’язати 
спір про право цивільне [27,     с. 216-217]. Шту-
тін Я.Л. визначає мирову угоду як цивільно-
правовий акт, що має на меті припинити дію ра-

ніше укладеного сторонами зобов’язання із замі-
ною новим зобов’язанням або без такої заміни 
[26]. Проте з таким визначенням важко погоди-
тись, оскільки воно взагалі не містить процесуа-
льного аспекту та своїм змістом відповідає по-
няттю новації. 

Отже, серед науковців сформувалися різні 
погляди щодо правової природи мирової угоди: 
одна група вчених розглядає мирову угоду як до-
говір [26], інша - зосереджує увагу на процесуаль-
ній природі мирової угоди [6], третя група відсто-
ює позицію, відповідно до якої при укладенні ми-
рової угоди учасники процесу повинні керуватися 
як нормами матеріального, так і процесуального 
права [3]. Найбільш обґрунтованою видається  по-
зиція тих науковців,  відповідно до якої мирова 
угода має дуалістичну правову природу, а саме - 
матеріально-правові та процесуально-правові аспе-
кти. Отримавши опосередкування через ухвалу 
суду, за своїми властивостями мирова угода мак-
симально наближена до судового рішення.  

Досліджуючи мирову угоду сторін та її 
значення у цивільному судочинстві, потрібно 
розглянути питання: чи є мирова угода правовим 
інститутом і за якими критеріями необхідно по-
єднувати певну групу норм процесуального пра-
ва у правовий інститут.  

У теорії права інститут права визначається як 
«система юридичних норм, що регулюють певну 
групу однорідних суспільних відносин у рамках 
галузі права» [5], «відносно невелика, стійка група 
правових норм, що регулюють визначений різно-
вид суспільних відносин» [21, с. 349].  

Зінченко А.І., зокрема, відносить норми, 
що регулюють укладення мирової угоди, до са-
мостійного процесуального інституту та вказує, 
що йому властиві всі ознаки правового інститу-
ту, тобто однорідність фактичного змісту, юри-
дична єдність норм, призначення яких є регулю-
вання правовідносин з укладання мирової угоди, 
їх відокремленість [9, с. 7].  

Цивільному процесу властивий ряд загаль-
них інститутів. До них, зокрема, відносяться 
групи норм цивільного процесуального права, 
що регулюють загальний порядок здійснення 
судочинства з цивільних справ, та належать не 
окремому процесуальному правовідношенню, а 
всій системі правовідносин. Причому, застосу-
вання цих інститутів не обмежено однією стаді-
єю чи провадженням. Норми, які регулюють 
процедуру укладення мирової угоди, є загальним 
інститутом цивільного процесуального права.  

У науці цивільного процесуального права 
проводиться також  класифікація мирових угод. 
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Так, у юридичній практиці виділяють судові та 
позасудові мирові угоди [21, с. 358.]. Мирові 
угоди, що укладаються поза судом, є одним із 
видів письмових доказів при розгляді спору в 
судовому засіданні та можуть бути прийняті чи 
відхилені судом при ухваленні рішення [3, с. 
52.]. Такі мирові угоди – це, як правило, догово-
ри про новацію правовідношення, що є одним із 
способів припинення зобов'язання. На відміну 
від цивільно-правової, мирова угода в суді відно-
ситься до спірного правовідношення, що стало 
предметом судового процесу. Вона обов'язково 
затверджується судом і має обов'язкову процесу-
альну форму [16, с.135].  

Мировою угодою її учасники можуть підт-
верджувати існуючі між ними матеріальні право-
відносини, припиняючи невизначеність у право-
вому становищі, змінювати чи припиняти їх іс-
нування, а також створювати нові правовідноси-
ни. За цими критеріями, зокрема А.П.Зінченко, 
проводить класифікацію мирових угод на прямі 
та перетворюючі. Прямі підтверджують існуван-
ня певного правовідношення між учасниками 
спору, перетворюючі – змінюють чи припиняють 
цивільні матеріальні правовідносини та встанов-
люють для його учасників нові суб'єктивні права 
та юридичні обов'язки [9, с.11].  

Визначення самого поняття мирової угоди 
та її ознак теж немає єдності серед науковців. 
Так, Гукасян Р.Е. розглядає мирову угоду як уго-
ду сторін про умови вирішення судового спору 
на прийнятних для них умовах [6, с. 145-146]. 
Анохін К. визнає мирову угоду як судову угоду – 
домовленість сторін про припинення на відпові-
дних умовах спору, укладену в суді, затверджену 
судом та що має після цього силу судового рі-
шення [3, с. 52.]. 

Коміссаров К.І. визначає мирову угоду як 
засновану на взаємних поступках угоду сторін і 
третіх осіб із самостійними вимогами щодо умов 
припинення судового спору про право цивільне 
[12, с. 46].  Зінченко А. І. під мировою угодою 
вбачає волевиявлення самих сторін, що направ-
лене на досягнення визначеності у відносинах 
між ними із метою закінчення процесу шляхом 
саморегулювання правового конфлікту [9, с. 7]. На 
думку Орлової Л.М., судова мирова угода – це уго-
да сторін про припинення на відповідних умовах 
спору, укладена в суді, затверджена судом та що 
має після цього силу судового рішення [16, с. 135]. 
Ярков В. В. розуміє мирову угоду як цивільно-
правовий договір, що укладається сторонами спору 
на взаємоузгоджених ними умовах та підлягає обо-
в'язковому затвердженню судом [28, с. 35 ].  

На підставі аналізу наведених вище визна-
чень мирової угоди можна стверджувати, що бі-
льшість дослідників визнають, що в своїй основі 
мирова угода має цивільно-правовий правочин.  

Необхідно окремо зупинитися на питанні, чи 
завжди є взаємні поступки сторін обов'язковою 
ознакою мирової угоди, оскільки цей аспект при-
мирення є найбільш дискусійним. Так, Коміссаров 
К., Пушкар Є.Г., Гурвич М.А.,  Зейдер Н.Б. [13, 
с.46; 19; 8; 7] вважають, що взаємні поступки є 
обов'язковою умовою укладення мирової угоди. 
Взаємні поступки, на думку вчених, полягають в 
тому, що укладаючи мирову угоду, позивач відмо-
вляється від частини своїх вимог чи змінює їх, а 
відповідач визнає зменшені чи змінені вимоги по-
зивача. Але  такий  підхід  не відповідає  сутності 
та призначенню мирової угоди. Взаємні поступки 
можуть у певних випадках складати її зміст, але не 
є обов'язковою ознакою. Раніше цю позицію відс-
тоювали Зінченко А.І., Гукасян Р. Е., Пілєхіна Е.В.  
[10; 6, с. 144-146; 17].  

Діючий Цивільний процесуальний кодекс 
України, закріплюючи у статті 175 критерії миро-
вої угоди, визначає, що вона укладається на основі 
взаємних поступок, тим самим обмежує сторони у 
реалізації наданих законом прав. Так, сторони мо-
жуть укласти мирову угоду, умовами якої є ви-
знання відповідачем частини вимог, а позивач у 
свою чергу відмовився від стягнення з відповідача 
витрат на правову допомогу, річних відсотків та 
інфляції, т.д. Судом така мирова угода може бути 
визнана як така, що відповідає закону. 

Мирова угода може укладатись у формі, 
що схожа з такими процесуальними діями сто-
рін, як часткова відмова від позову чи часткове 
визнання позову [6, с.132-135]. Разом із тим, така 
процесуальна дія як відмова від позову не позба-
вляє особу, якій належить суб’єктивне право, 
вимагати від іншої сторони виконання свого зо-
бов’язання поза процесом. Відмова від позову це 
лише одностороння, як правило, безумовна відмова 
від процесуального права на судовий захист пору-
шеного або оспорюваного суб’єктивного права чи 
інтересу. Односторонні розпорядчі дії - повна чи 
часткова відмова від позову - звернені до суду, а не 
до сторони. Вони не є результатом взаємоузго-
дження сторонами своєї волі, а потребують воле-
виявлення лише однієї з осіб, яка бере участь у 
справі. Утім, відмова позивача від вимог, яка коре-
спондується із зустрічними зобов’язаннями відпо-
відача, може бути умовою мирової угоди. 

Так, Луспеник Д.Д., наводячи приклад ухва-
ли про закриття провадження у справі у зв’язку з 
визнанням мирової угоди у цивільній справі за по-
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зовом про визнання  права власності на ½ частини 
жилого будинку, у резолютивній частині ухвали 
зазначає: «визнати мирову угоду, укладену Пано-
вим Сергієм Петровичем і Сіверською Оленою Пе-
трівною, за якою: Панов С.П. відмовляється від 
права власності на ½ частини жилого будин-
ку…Сіверська О.П. виплачує йому протягом двох 
місяців … грошову компенсацію» [14, с. 203]. 

Як зазначалося вище, мирова угода має 
ознаки договірного зобов’язання, учасники якого 
мають взаємні суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки. Відповідність її умов закону повинна, 
на нашу думку, визначатися нормами тієї галузі 
матеріального права, на підставі норм якої виник 
спір. Мирова угода є підставою для зміни або 
припинення спірних матеріальних правовідно-
син, оскільки у випадку визнання її судом змінює 
чи ліквідує правову невизначеність і спірні мате-
ріальні правовідношення. Укладаючи мирову 
угоду, сторони відмовляються від реалізації сво-
го права на судове рішення, але не від судового 
захисту [17, с. 9]. Це положення дає право розг-
лядати мирову угоду як юридичний факт за циві-
льним правом відповідно до ч. 5 ст. 11 ЦК Укра-
їни: «у випадках, установлених актами цивільно-
го законодавства, цивільні права та обов’язки 
можуть виникати з рішення суду».  

Водночас надання сторонами до суду заяв 
чи спільної заяви з умовами мирової угоди зумо-
влює відповідну процесуальну діяльність суду. 
Визнана судом мирова угода є підставою припи-
нення процесуальних правовідносин, процесуа-
льною формою чого є закриття провадження у 
справі. Тому укладення судової мирової угоди є 
здійсненням і матеріальних прав у визначеній 
законом процесуальній формі та реалізацією 
процесуальних прав.  

Висновок. Мирова угода є цивільним про-
цесуальним актом, яким вирішується цивільно-
правовий спір на основі взаємоузгодженої волі 
сторін. При цьому мирова угода не може мати 
процесуально-правові наслідки без визнання її 
судом, оскільки завжди опосередкована ухвалою 
суду про її визнання та не може існувати поза 
нею, тобто є її процесуальною формою. Ухвала 
про визнання мирової угоди та закриття прова-
дження у справі тягне за собою наслідки у галузі 
матеріального права, що робить її схожою за 
своєю сутністю із судовим рішенням. 
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Legal nature of the institute of compromise 
 

Summary 
One of the forms of the dispositions principle manifestation is a guaranteed by law opportunity for the 

parties in achieving agreement to cease the dispute with the help of a peaceful agreement. The realization of 
the right of conclusion of the peaceful agreement is an effective means of resolving a dispute and closing a 
law dispute between two parties of material jural relationships.  
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Правовая природа института мирового соглашения 
 

Аннотация 
Важной формой проявления принципа диспозитивности является гарантируемое законом воз-

можность сторон завершить спор путем заключения мирового соглашения. Осуществление права на 
заключение мирового соглашения это действенный способ урегулирования спора и завершения пра-
вового спора между сторонами в материальном правоотношении. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД У ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ ОБ’ЄКТИ 
 
Стаття присвячена аналізу діючого водного законодавства України з метою удосконалення правового ре-

гулювання скиду стічних вод у водні об’єкти суб’єктами господарювання, а також розробка і правова регламен-
тація підходу, стосовно виявлення джерел надходження забруднюючих речовин зі стічними водами у поверхневі 
водні об’єкти (річки) та встановлення джерел їх забруднення. 

 
Постановка проблеми. За умов відроджен-

ня економіки держави і зростання матеріальних 
потреб суспільства виникає необхідність вдоскона-
лення положень щодо правового регулювання 
здійснення скиду стічних вод у водні об’єкти 
суб’єктами господарювання, а також розробці та 
правовій регламентації підходу стосовно виявлен-
ня джерел надходження забруднюючих речовин зі 
стічними водами у поверхневі водні об’єкти (річки) 
та встановлення джерел їх забруднення.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Во-
да, водні об’єкти, водні ресурси – одні з головних 
компонентів навколишнього природного середо-
вища, необхідна умова життєдіяльності людини. 
Проблема забезпечення належної кількості та якос-
ті води є однією з найбільш важливих і має глоба-
льне значення. Екологічно незбалансована госпо-
дарська діяльність, використання у виробничій 
сфері значних обсягів водних ресурсів, їх забруд-
нення, штучна зміна природного режиму водних 
об’єктів призвели до того, що самовідновлювальна 
та самоочисна здатність водних об’єктів значно 
погіршилась [1, с.182-183; 2, с.429]. 

Спостереження за станом водних об’єктів 
України засвідчують тенденцію погіршення гід-
рохімічних характеристик якості води, що вико-
ристову-ється для потреб населення та економіки 
країни [3; 4]. Значна частка водокористування в 
Україні здійснюється за рахунок поверхневих 
джерел (більш ніж 70%), переважно басейнів рі-
чок, які згідно з гігієнічною класифікацією вод-
них об’єктів за ступенем забруднення можна ві-
днести до забруднених та дуже забруднених.  

При існуючому рівні антропогенного нава-
нтаження на екосистему, водні ресурси втрача-
ють здатність до відновлення своїх природних 
характеристик, змінюючи свої якісні та кількісні 
характеристики. Одним із основних несприят-

ливих наслідків антропогенного впливу на стан 
вод є їх забруднення. 

Забруднення та деградація водних ресурсів 
стає причиною зростання захворюваності і під-
вищення смертності населення, скорочення три-
валості життя та життєвого рівня, активної міг-
рації, що безпосередньо впливає на соціально-
економічну структуру регіону [5]. Основною 
причиною забруднення поверхневих водних 
об’єктів є скид забруднених стічних вод [6; 7]. 

Отже, необхідність правового регулювання 
охорони, використання й відтворення вод виклика-
на установленим екологічним станом природного 
об’єкта, зростаючими масштабами споживання, 
урахуванням таких якостей цього природного 
об’єкта, як обмеженість і вразливість [8, с.176].  

Правовими проблемами охорони та викорис-
тання вод у різний час займались такі науковці як: 
О.С. Колбасов, В.І. Гордєєв, І.В. Труфан, В.О. Джу-
ган, С.В. Шарапова [9; 10; 11; 12; 13; 14] тощо. До-
слідження факторів та джерел забруднення водних 
ресурсів широко висвітлені в працях українських, 
російських та закордонних вчених-екологів. Про-
блемам моніторингу поверхневих вод приділяли 
увагу такі науковці, як: М.А. Ізраель, Ю.О.Абра-
мов, О.Г. Васенко [15; 16; 17]. 

Політика України спрямована на охорону 
наколишнього природного середовища, зокрема, 
водних об’єктів країни на всіх рівнях [18, 19, 20]. 
Необхідність охорони водних об’єктів виникає 
не тільки внаслідок використання водних ресур-
сів, проте й в результаті господарської експлуа-
тації джерел їх забруднення, що розташовані на 
певній території. У зв’язку з цим вирішення про-
блеми охорони вод від надходження до водних 
об’єктів забруднюючих речовин пов’язано з не-
обхідністю, по-перше, чіткої регламентації екс-
плуатації господарських об’єктів, які здійснюють 
негативний вплив на води, а по-друге, можливіс-
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тю виявлення джерел забруднення вод та притя-
гнення до юридичної відповідальності винних у 
порушенні водного законодавства осіб. 

Мета дослідження - аналіз чинного водно-
го законодавства України та розгляд питань з 
удосконалення його положень щодо правового 
регулювання здійснення скиду забруднюючих 
речовин зі стічними водами у водні об’єкти суб’єк-
тами господарювання, а також розробка та правова 
регламентація підходу стосовно виявлення джерел 
надходження забруднюючих речовин із стічними 
водами у поверхневі водні об’єкти (річки) та вста-
новлення джерел їх забруднення. 

Виклад основного матеріалу. Згідно Вод-
ного кодексу (ВК) України від 1995 року (ст.ст. 
48, 49), інших нормативно-правових актів [21; 
22; 23] скидання стічних вод відноситься до спе-
ціального водокористування та потребує отри-
мання суб’єктами його здійснення спеціального 
дозволу. В разі використання поверхневих вод 
видача дозволу на спеціальне водокористування 
погоджується з державними органами водного 
господарства (ст.49 ВК України), що затверджу-
ється Кабінетом Міністрів України [24].  

Непоодинокі випадки, коли підприємства 
здійснюють скид забруднюючих речовин у повер-
неві водні об’єкти за допомогою технічних при-
строїв, які не перелічені у дозволах на спецводоко-
ристування, що є самовільним використанням вод-
них об’єктів, а отже порушенням водного законо-
давства та тягне за собою юридичну відповідальність 
(ст.110 ВК України). Крім того, джерела забруднення 
не повинні забруднювати водні об’єкти понад вста-
новлених нормативів (ст.35 ВК України).  

Проблема несанкціонованих скидів постає 
не тільки в Україні, але й в інших країнах, на-
приклад, Німеччині [25], Великобританії [26], 
Філіппінах [27], Японії та Кореї [28]. 

Проте існують деякі основні проблеми ви-
значення несанкціонованих скидів та джерел на-
дходження забруднюючих речовин у поверхневі 
води. Так, якість води залежить від надходження 
забруднень, які визначаються природними особ-
ливостями водозбору і характером господарсько-
го використання водного ресурсу, це ускладнює 
визначення саме антропогенного за-бруднення і 
його джерела.  

Виділити антропогенні зміни якості водних 
ресурсів на фоні природних можливо за допомо-
гою ідентифікації специфічних забруднювачів, 
які не існують у природному середовищі, а 
пов’язані лише з діяльністю людини. На основі 
даних щодо знаходження цих специфічних за-
бруднювачів, за допомо-гою математичного мо-

делювання і програмування можливо визначення 
джерела забруднення [29].  

Специфічні забруднювачі, такі як деякі фор-
ми металів, фармацевтичні компоненти, деякі інші 
хімічні речовини, що використовуються у домого-
сподарствах та технологічних процесах підпри-
ємств можуть бути індикаторами надходження не-
санкціонованих стічних вод у водне середовище 
[30]. Виявлення цих речовин не відноситься до за-
дач системи державного моніторингу, де існує сут-
тєва обмеженість у кількості речовин, що аналізу-
ються, та постів спостереження.  

У країнах Європейського Союзу проблема 
визначення несанкціонованих скидів на основі 
специфічних речовин вирішується за рахунок 
впровадження спеціальної мережі моніторингу, 
який називається «investigative» (в перекладі з 
англійського – слідчий, дослідний) [31; 32], ос-
новним завданням якого є визначення специфіч-
них видів забруднювачів та джерел забруднення, 
у тому числі несанкціонованих. Цей вид моніто-
рингу проводять державні або міжнародні уста-
нови, а також громадські організації. 

В України на законодавчому рівні передба-
чена та діє державна система моніторингу до-
вкілля, зокрема водних ресурсів [33; 34; 35; 21] 
Проте, на жаль, законодавством України чітко не 
визначена стратегія розвитку моніторингу довкіл-
ля, де вказано напрямки удосконалення лаборатор-
них методів аналізу та устаткування, розвиток нау-
кових досліджень, програма фінан-сування уста-
нов, що здійснюють моніторинг та залучення до 
моніторингу речовин, наявність яких в природному 
середовищі відповідає соціально-економічним осо-
бливостям розвитку території. Все це значно стри-
мує подальше удосконалення системи моніторингу 
навколишнього природного середовища, а також 
виявлення джерел забруднення вод та притягнення 
до юридичної відповідальності винних у порушен-
ні водного законодавства осіб. 

До суб’єктів державного моніторингу повер-
хневих вод в Україні належить досить широке коло 
державних органів та установ [36; 37; 38; 39; 40], 
які проводять різні види моніторингу поверхневих 
вод (фоновий, кризовий, частково науковий), проте 
виявлення самовільних скидів не здійснюють.  

Отже, в Україні немає спеціальної устано-
ви, яка б проводила моніторинг, спрямований на 
виявлення несанкціонованих скидів стічних вод 
та специфічних забруднювачів. Враховуючи зна-
чні витрати держави та підприємств на заходи 
щодо відновлення та охорони довкілля, доцільно 
запропонувати спеціальний орган, головною ме-
тою якого буде визначення несанкціонованих 
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скидів стічних вод, та, можливо, й інших пору-
шень природоохоронного законодавства. Це до-
поможе попередити забруднення довкілля та йо-
го наслідки, зберегти навколишнє середовище та 
здоров’я населення. Діяльність цього органу мо-
же бути направлена на визначення специфічних 
компонентів у довкіллі, джерел забруднення, ін-
ших дій, що спричиняють забруднення та дегра-
дацію навколишнього середовища. Такий орган у 
своєї діяльності повинен спиратися на сучасну 
наукову та лабораторну базу, яка б дала можли-
вість досліджувати нові хімічні елементи у до-
вкіллі, їх токсичність, розробляти екологічні нор-
мативи. Враховуючи те, що в економіці країни ви-
користовується все більше хімічних речовин, які 
складають дійсну загрозу для життя людини, нор-
мативи щодо якості довкілля та методи визначення 
забруднюючих речовин і джерел їх надходження 
потребують постійного перегляду та доповнення. 
Запропонований орган може входити до існуючої 
системи моніторингу довкілля (наприклад, до 
Державного комітету з водного господарства) у 
якості підрозділу, а може буди самостійним та дія-
ти на основі державних або відомчих договорів.  

Висновки. Захист водних ресурсів від ви-
снаження і забруднення і їхнього раціонального 
використання для потреб народного господарст-
ва – одна з найважливіших проблем, що вимага-
ють невідкладного рішення.  

Правова охорона й використання вод в 
Україні забезпечується низкою нормативних ак-
тів, проте окремі положення залишаються невре-
гульованими, деякі вирішені не повністю, що 
призводить до зниження ефективності дер-
жавного управління та діяльності правоохорон-
них органів у сфері застосування екологічного 
законодавства, збільшення  правопорушень у 
галузі використання водних ресурсів.  

На теперішній час невирішеною залиша-
ється ситуація, при якій існуючі мережі моніто-
рингу у деяких випадках дублюють одна одну 
або мають недостатню кількість точок спостере-
ження, що не дає можливості отримувати об’єк-
тивну інформацію стосовно стану довкілля (зок-
рема, водних об’єктів) в регіоні.  

Крім того, слід зауважити, що у зв’язку з 
економічним спадом, що мав місце в державі 
протягом 90-х років, деякі суб’єкти моніторингу 
не мали можливості вести спостереження на дос-
татньому рівні. Внаслідок цього спостереження 
за станом довкілля мали нерегулярний та непо-
слідовний характер. Отже, установи, що прово-
дять моніторинг довкілля в Україні не мають 
можливості безперервно досліджувати загальні і 

специфічні забруднювачі поверхневих вод вна-
слідок використання застарілого обладнання та 
неповного фінансування. Кількість постів конт-
ролю якості поверхневих вод значно обмежена 
та дозволяє контролювати тільки основні джере-
ла скиду стічних вод, такі як міські очисні спо-
руди та скиди великих підприємств.  

Отже, система державного моніторингу до-
вкілля недостатньо врегульована екологічним за-
конодавством України і потребує суттєвого вдос-
коналення. Необхідно внести відповідні зміни до 
структури функціонування системи моніторингу, 
яка б відповідала сучасним екологічним пробле-
мам територій, особливостям їх соціально-еконо-
мічного розвитку та забезпечувала безперервний, 
вільний доступ до екологічної інформації.  

Невирішеною проблемою залишається 
правове регулювання та виявлення несанкціоно-
ваних скидів забруднюючих речовин, визначення 
джерела забруднення, що є головною причиною 
забруднення та деградації водних ресурсів Укра-
їни. Тому доцільно створити спеціальний орган 
як самостійну структуру або у складі вже існую-
чих організацій, яка б безпосередньо та цілесп-
рямовано досліджувала стан навколишнього 
природного середовища з використанням сучас-
них методів моніторингу, визначала специфічні 
забруднюючі речовини, їх токсичність та розро-
бляла екологічні нормативи щодо контролю їх 
надходження у довкілля.  
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THE LEGISLATIVE PROBLEMS OF WASTE-WATER DISCHARGES IN SURFACE WATER 
 

Summary 
The article is focus on the analysis of the current Ukrainian water legislation. The research has been 

done on the improvement of the legal regulation of pollutants discharge with wastewater into water bodies. 
The approach on the identification of pollution sources and specific water pollutants has been proposed for 
the development of water control and monitoring systems. 

 
М.К. Черкащина,Ю.Ю. Выставна 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД  
В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу действующего водного законодательства Украины с целью усовер-
шенствования правового регулирования сброса сточных вод в водные объекты хозяйствующими суб-
ъектами, а также разработка и правовая регламентация подхода, направленного на выявление источ-
ников поступления загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностные водные объекты 
(реки) и определения источников их загрязнения.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  
З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА УКРАЇНИ 

 
Стаття присвячена встановленню чітких меж співвідношення і взаємодії адміністративного права з інши-

ми галузями права України. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права України відбувається 
переважно у формі конкретизації організаційного аспекту реалізації галузевих повноважень органів виконавчої 
влади і місцевого самоврядування, або  у формі створення передумов або оформлення наслідків реалізації норм 
інших галузей права. 

 
Постановка проблеми. Адміністративно-

правові відносини настільки тісно вплетені в си-
стему існуючих правовідносин, що нерідко пере-
дують або є наслідком дії норм інших галузей 
права. Це часто приводить до плутанини або 
змішування як вченими, так і юристами-
практиками предмета регулювання адміністрати-
вного та інших галузей права, що призводить до 
хибної правової інтерпретації та кваліфікації 
конкретних правовідносин, а отже, до юридич-
них і наукових помилок (візьмемо лише численні 
випадки невірного визначення підсудності адмі-
ністративних, кримінальних та господарських 
справ). Тому, ведучи мову про взаємодію адміні-
стративного та інших галузей права, треба роби-
ти наголос не лише на зв’язках, а і на відмітності 
між предметами регулювання адміністративного 
та інших галузей права.  

Адміністративне право є галуззю права, яка 
регулює суспільні відносини, пов’язані зі здійс-
ненням виконавчо-розпорядчих та організацій-
них функцій державної влади та місцевого само-
врядування, спрямованих на забезпечення функ-
ціонування механізму держави, а також  на за-
хист і забезпечення прав і свобод фізичних та 
юридичних осіб. Визначений предмет регулю-
вання адміністративного права України, показує, 
що адміністративне право так чи інакше зачіпає 
практично всі сфери врегульованих правом сус-
пільних відносин, а тому метою даного дослі-
дження є встановлення чітких меж співвідно-
шення і взаємодії адміністративного права з ін-
шими галузями права України. Це дозволить не 
тільки виявити місце адміністративного права 
серед інших галузей права, а дасть можливість 
чіткіше з’ясувати суть і природу самої цієї галузі. 

Виклад основного матеріалу. Однією 
найбільших проблем вітчизняного публічного 
права є розмежування предметів адміністратив-
ного та конституційного права. Особливо це сто-
сується відносин, що виникають у процесі реалі-
зації виконавчої влади. Це призводить до того, 

що часто зміст підручників конституційного та 
адміністративного права в частині «виконавчо-
розпорядча діяльність» майже не відрізняється 
[Див.: 3, розділ ІХ, 1, глава 13; 2, глава 6.]. Також 
у межах предмета конституційного права часто 
розглядаються такі види відносин, які є суто адмі-
ністративними і не можуть складати предмет кон-
ституційно-правового регулювання (наприклад, це 
відносини з приводу розгляду скарг і звернень 
громадян, легалізації об’єднань громадян, які є ад-
міністративними провадженнями і входять до 
складу адміністративного процесу). Саме тому не-
обхідно не тільки показати зв’язки конституційно-
го й адміністративного права, а і провести чітке 
розмежування їх предметів регулювання. 

Зв’язок конституційного й адміністратив-
ного права полягає в тому, що конституційне 
право є провідною галуззю для всіх інших галу-
зей права, оскільки їх норми повинні базуватися 
на принципах і нормах Конституції України та 
не суперечити їм. Конституційне право закріп-
лює правові засади і принципи формування і фу-
нкціонування всього механізму держави, визна-
чає основні засади правового статусу особи. Но-
рми конституційного права є юридичною основою 
для розробки адміністративно-правових норм. Зок-
рема, адміністративне право конкретизує і деталі-
зує вимоги конституційних норм  через уточнення 
компетенцію різних органів та ланок системи ви-
конавчої влади, визначає організаційно-правовий 
механізм реалізації прав та інтересів громадян, ад-
міністративно-правовий статус конкретних учас-
ників адміністративно-правових відносин та адмі-
ністративно-правові засоби їх захисту, закріплює 
форми та методи управлінської діяльності різних 
органів виконавчої влади.  

У чому ж полягає відмітність між предме-
тами регулювання конституційного й адміністра-
тивного права? Як було визначено вище, адміні-
стративне право регулює суспільні відносини, 
пов’язані зі здійсненням виконавчо-розпорядчих 
та організаційних функцій державної влади та 
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місцевого самоврядування. Схожі за змістом від-
носини регулює і конституційне право. Проте 
основна відмітність між конституційно-право-
вими та адміністративним відносинами полягає в 
тому, що конституційне право регулює політич-
ний, а адміністративне – організаційний аспект 
діяльності державної виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування. Наприклад, конститу-
ційне право визначає місце та призначення вико-
навчої влади в системі гілок влади України, а 
адміністративне право покликане врегулювати 
організаційний аспект реалізації виконавчої вла-
ди у вигляді регулювання засад структурно-
функціональної побудови органу влади, прохо-
дження в ньому державної служби, організації 
нормотворчості та діловодства. Конституційне 
право визначає основні права і свободи особи, а 
адміністративне право регулює організаційні за-
соби їх захисту та реалізації органами виконавчої 
влади і місцевого самоврядування.  

Норми адміністративного права пов’язані з 
нормами кримінального права. Адміністративне 
право містить багато загальнообов’язкових пра-
вил (дорожнього руху, паспортної системи, сані-
тарні, протипожежні). У випадках, передбачених 
кримінальним законодавством, порушення цих 
правил може потягти за собою настання кримі-
нальної відповідальності. Також норми адмініст-
ративного права визначають, які діяння є адміні-
стративними проступками. Деякі з них межують 
зі злочинами, і тому, щоб дати правильну юри-
дичну кваліфікацію, нерідко потрібно тлумачити 
у взаємозв’язку норми адміністративного та 
кримінального права. Крім цього, кримінальне 
право встановлює відповідальність за посадові 
злочини (тобто порушення норм адміністратив-
но-право-вого інституту державної служби). 

Тісний зв’язок адміністративного права з 
фінансовим. Фінансове право - це публічна га-
лузь права, яка містить сукупність юридичних 
норм, що регулюють суспільні відносини, які 
виникають у процесі створення, розподілу й ви-
користання фондів коштів (фінансових ресурсів) 
держави та органів місцевого самоврядування, 
необхідних для реалізації їх завдань та функцій 
[4]. Нормативні акти, що стосуються компетенції 
фінансових органів як специфічних органів ви-
конавчої влади та місцевого самоврядування, 
можуть одночасно містити норми  як адміністра-
тивного, так і фінансового права. Тому, коли мо-
ва йде про норми, що визначають зміст рішень 
цих органів у сфері фінансів, то це, перш за все, 
норми фінансового права. Організація ж роботи 
фінансових органів визначається адміністративним 

правом. Іншими словами, адміністративне право 
регулює переважно організаційні (виконавчо-
розпорядчі) відносини у сфері фінансів, а фінансо-
ве право – переважно самі фінансові відносини як 
особливий різновид економічних відносин. 

Адміністративне право тісно пов’язане з 
цивільним правом. Зв’язок цих галузей полягає в 
тому що, по-перше, адміністративні акти часто є 
підставою виникнення цивільно-правових відно-
син. Наприклад, акт дозволу на заняття підприє-
мницькою діяльністю є підставою для реалізації 
своїх цивільних прав особою-підприємцем; пос-
танова у справі про адміністративне правопору-
шення є підставою для порушення цивільно-
правового провадження про відшкодування ма-
теріальної шкоди  внаслідок дорожньо-транспор-
тної пригоди. По-друге цивільно-правові доку-
менти також можуть виступати підставою вини-
кнення адміністративно-правових відносин. На-
приклад, угода купівлі-продажу автомобіля є пі-
дставою для дій по реєстрації даного автомобіля 
в органах ДАІ, які регулюються вже адміністра-
тивно-процесуальними нормами. 

Деякі норми адміністративного права тісно 
взаємодіють з нормами трудового права. Норма-
ми адміністративного права визначаються пов-
новаження  державних органів, уповноважених 
контролювати дотримання трудового законодав-
ства. Через відповідні інспекції та інші уповно-
важені на те органи держава здійснює контроль 
за дотриманням правил охорони праці та техніки 
безпеки. Така діяльність регулюється адміністра-
тивним правом. 

Певні зв’язки існують між адміністратив-
ним і трудовим правом у сфері регулювання 
службових відносин. Норми трудового права ви-
значають статус державних службовців як учас-
ників трудового процесу. Так, трудовим правом 
регулюються відносини оплати праці державних 
службовців, час їх роботи і відпочинку, розмір від-
пусток, тощо. Норми адміністративного права ре-
гулюють права та обов’язки службовця як особи, 
що виконує завдання та функції держави. Сюди 
також включаються вікові та кваліфікаційні вимо-
ги до державного службовця, умови вступу на 
державну службу, порядок її проходження, прави-
ла користування документами та ін. 

Висновки. Адміністративне право, будучи 
фундаментальною публічно-правовою галуззю, 
яка регулює суспільні відносини, пов’язані із 
здійсненням виконавчо-розпорядчих та організа-
ційних функцій державної влади та місцевого 
самоврядування, спрямованих на забезпечення 
функціонування механізму держави, а також  на 
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захист і забезпечення прав і свобод фізичних і 
юридичних осіб, неминуче взаємодіє зі всіма га-
лузями права України, що відбувається переваж-
но у таких формах, як: 

1) конкретизація організаційного аспекту 
реалізації галузевих повноважень органів вико-
навчої влади і місцевого самоврядування (напри-
клад, у взаємодії з конституційним, фінансовим 
чи трудовим правом); 

2) створення передумов або оформлення 
наслідків реалізації норм інших галузей права 
шляхом здійснення різних видів адміністратив-
но-процесуальної діяльності та прийняття актів 
управління (наприклад, при взаємодії з цивіль-
ним, трудовим чи кримінальним правом). 
 

Список літератури 
 

1. Адміністративне право України. Акаде-
мічний курс. У двох томах. Том 1. Загальна час-
тина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584с. 

2. Адміністративне право України: Підруч-
ник / За ред. проф. Битяка Ю.П. – Харків, 2005. – 
528с.  

3. Кравченко В. В.: Конституційне право 
України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, ви-
правл. та доповн.- К.: Атіка, 2004. – 512c. 

4. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посі-
бник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 527с. 

5. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Консти-
туційне право України  Підручник. – К.: Наукова 
думка, 2006. - 340с. 

 
Стаття надійшла до редколегії 10 вересня 2009 року. 
Рекомендована до опублікування у «Віснику» науковим редактором П.С. Пацурківським. 
 

 
N.S.Fedoruk 

THE COMPARATIE KHARACTERISTIC OF THE ADMSNISTRATIVE  
LAW AND THE OTHER BRANCHES OF LAW 

 
Summary 

 The article is devoted to the study of administrative law as a part of the legal system of Ukraine. The ar-
ticle contains the comparative characteristics of the distinctive features of the administrative law and other 
branches of law. Importance of administrative law is manifested in the creation of legal prerequisites or legal 
implications of the rules of various branches of law. 
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СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  
С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА УКРАИНЫ 

 
Аннотация 

Статья посвящена установлению четких границ соотношения и взаимодействия администра-
тивного права с другими отраслями права Украины. 

Взаимодействие административного права с другими отраслями права происходит преимуще-
ственно в форме конкретизации организационного аспекта реализации отраслевых полномочий орга-
нов исполнительной власти и местного самоуправления, а так же в форме создания юридических 
предпосылок или оформления юридических последствий реализации норм других отраслей права. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ СТОРІН  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Стаття присвячена проблемі визначення правового статусу сторін в адміністративному процесі. Особли-

вої актуальності досліджене питання набуло в світлі положень нового Кодексу адміністративного судочинства, 
яким, вперше, в історії українського адміністративного законодавства закріплено механізм реалізації процесуа-
льних прав і обов’язків осіб, які беруть участь у справі. 

 
Постановка проблеми. Упродовж досить три-

валого часу здійснювалася плідна праця по розробці 
Кодексу адміністративного судочинства України. 
Роботи вітчизняних і зарубіжних фахівців були тео-
ретичною базою для нового погляду на правову при-
роду, зміст та структуру адміністративної юстиції. У 
липні 2005 року прийнято Кодекс адміністративного 
судочинства (надалі – КАС України), що набрав чин-
ності 1 вересня цього ж року.  

Істотним кроком у цьому процесі слугували 
незворотні перетворення, що відбувалися в нашо-
му суспільстві наприкінці 90-х років з проведенням 
судово-правової реформи. Зокрема, Концепція ад-
міністративної реформи в Україні зазначала, що 
метою адміністративно-правового регулювання є 
встановлення й регламентація таких взаємин гро-
мадян, при якій кожній людині повинно бути гара-
нтоване реальне дотримання й охорона у сфері ви-
конавчої влади належних їй прав і свобод, а також 
ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх 
порушення [1, c. 45]. Уявляється, що ключову роль 
у досягненні цієї мети відводилося адміністратив-
но-процесуальним нормам. 

Ступінь наукової розробки. Проблеми 
участі сторін в адміністративному процесі, 
забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів 
неодноразово були предметом дослідження 
багатьох учених і практиків: А.Б. Агапова, Д.М. 
Бахраха, А.П. Коренєва, Л.Л. Попова, Н.Г. 
Саліщевої, В.Д. Сорокіна, Ю.Н. Хаманєвої та 
інших. Дослідження зазначеними науковцями 
згаданих проблем, безумовно, мають важливе 
значення для вдосконалення правового регулю-
вання захисту позивачів і відповідачів в адмі-
ністративному процесі. Проте численні зміни 
чинного законодавства України призвели до поя-
ви низки питань як у теорії адміністративного 
процесу, так і у практичній діяльності системи 
«адміністративної юстиції».  

Метою і завданням даної статті є прове-
дення аналізу загальних положень забезпечення 
процесуальних прав і законних інтересів позивача 
та відповідача в адміністративному судочинстві. 

Наукова новизна даної роботи полягає в 
тому, що на основі розроблених зазначеними вище 
вченими-процесуалістами теоретичних положень, 
що стосуються участі позивача та відповідача в 
адміністративному процесі, і чинного законодав-
ства України, розкрито механізм забезпечення 
процесуальних прав і законних інтересів зазначе-
них осіб в умовах розбудови правової держави.  

Виклад основного матеріалу. Основними 
учасниками адміністративної справи в позовно-
му провадженні є сторони. Особа, яка порушує 
процес і звертається до суду з проханням про 
захист своїх прав, свобод та інтересів, а також 
суб’єкт владних повноважень, є позивачем. Осо-
ба, на яку позивач указує як на порушника свого 
права і яка внаслідок цього притягується судом до 
відповіді, є відповідачем. Для того, щоб процес у 
конкретній справі розпочався, необхідно, як прави-
ло, наявність двох сторін з протилежними інте-
ресами. Тому, якщо позивач не може назвати конк-
ретного порушника свого права, процес не може 
виникнути. У тому випадку, якщо в ході процесу 
одна зі сторін вибуває (наприклад, у випадку смер-
ті і за неможливості правонаступництва) процес 
повинен бути припинений провадженням.  

На підставі даних, які містяться в позовній 
заяві, суд виходить із припущення, що між пози-
вачем та відповідачем існують матеріальні пра-
вовідносини, які стали спірними через те, що, на 
думку позивача, їх оспорює чи порушує відпові-
дач. Порівнюючи зміст адміністративно-проце-
суальних відносин, які виникають під час здійс-
нення правосуддя в адміністративних судах і 
зміст цивільно-процесуальних відносин, можна 
зауважити наявність спільних за сутністю влас-
тивостей, характерних для обох процесуальних 
порядків розгляду правових спорів. Сторони 
припустимих цивільних правовідносин, як зазна-
чив М.С. Шакарян, і стають сторонами у процесі 
у цій справі. Це зовсім не означає, що сторони у 
процесі завжди збігаються зі сторонами матеріа-
льних правовідносин. Після розгляду справи по 
суті може виявитися, що між сторонами зовсім не 
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існує ніяких цивільно-правових відносин, і разом з 
цим, сторони в адміністративному процесі зали-
шаються. До завдання суду входить перевірка об-
ставин справи,  пов’язаних  з  порушенням  чи від-
сутністю адміністративних правовідносин, з пору-
шенням чи оспорюванням цих правовідносин від-
повідачем [2, с.229]. Таке зауваження стосується і 
адміністративних правовідносин. 

Безумовно, що спроба дати визначення 
сторін з урахуванням тільки об’єктивної струк-
тури спірних матеріальних правовідносин – спір-
на. Структура сторін у адміністративному проце-
сі не може бути зведена завжди до структури 
сторін у матеріальних правовідносинах, хоча в 
більшості випадків сторонами в адміністратив-
ному процесі є суб’єкти спірних матеріальних 
правовідносин. Сторони в процесі — це інститут 
не тільки матеріального, а й процесуального пра-
ва, і у визначенні сторони обов’язково має вра-
ховуватись і процесуальний аспект.  Якщо від-
кинути процесуальний аспект, то неминучим був 
би висновок, що у випадках відсутності матеріа-
льно (суб’єктивно) зацікавлених осіб у процесі 
немає сторін [3, с. 120]. 

У літературі висловлена думка що, поняття 
сторони в адміністративному процесі ширше за 
поняття сторони в матеріальних правовідносинах, а 
уявлення про сторони як учасників матеріальних 
правовідносин – неповне. Більше того, для визна-
чення сторін наявність таких відносин взагалі не 
має значення [4, с. 68]. Вважаємо, що останнє по-
ложення спірне, бо не враховує матеріального ас-
пекту у визначенні сторони, і більше рації у тих 
авторів, які вказують на сторони як на дійсних або 
передбачуваних суб’єктів спірних матеріальних 
правовідносин [5, с. 123;   6, с. 244]. 

Оскільки в адміністративному судочинстві 
припустимі правовідносини є спірними і необ-
хідне рішення суду, яке могло би внести ясність і 
визначеність у відносини між позивачем і відпо-
відачем, обидві сторони мають юридичну заціка-
вленість у результаті справи. Ця юридична заці-
кавленість має особистий, матеріальний та про-
цесуальний характер [7, с. 366]. Зокрема, адміні-
стративно-процесуальний правовий інтерес по-
зивача визначається тією матеріально-правовою 
вигодою, яку принесе позивачу судове рішення 
про задоволення позову. Адміністративно-
правовий інтерес відповідача зводиться до підт-
вердження судом відсутності яких-небудь його 
правових обов’язків перед позивачем. Характер-
ною ознакою сторін є також і те, що процес в 
адміністративній справі ведеться від імені та в 
інтересах сторін навіть у тому випадку, коли 

справу порушує не особисто позивач, а інші осо-
би в його інтересах.  

Суд, вирішуючи спір між позивачем і відпо-
відачем, розповсюджує матеріально-правову силу 
судового рішення тільки на сторони. Опосередко-
вано судове рішення може справляти вплив і на 
права третіх осіб, однак тільки сторони можуть 
бути в силу судового рішення зобов’язаними чи 
правомочними на здійснення окремих дій, одер-
жання матеріальних благ тощо. Отже, окрім несен-
ня сторонами судових витрат і поширення на сто-
рони всіх правових наслідків судового рішення, пос-
тановлення судом рішення торкається тільки публіч-
но-правового спору, що виник між сторонами. 

Забезпечення захисту прав, свобод і закон-
них інтересів позивача та відповідача випливає з 
завдань, закріплених в ст. 2 КАС України [8, c. 
6]. Але закріплення права на захист прав, свобод 
і законних інтересів лише як норми є недостат-
нім, бо реалізація прав, свобод і захист законних 
інтересів учасників судочинства не виникає і не 
може бути здійснено механічно. Для цього необ-
хідна наявність певних гарантій, які будуть за-
безпечувати це право. В адміністративному про-
цесі гарантіями прав, свобод та інтересів особис-
тості є гарантії законності і правосуддя, які за-
безпечують нормальний рух адміністративної 
справи, дають можливість учасникам адміністра-
тивного процесу реалізувати процесуальні права 
і реагувати на їх порушення. 

Гарантії законності та правосуддя являють 
собою сукупність прав, наданих особі для захис-
ту своїх законних інтересів та здійснення адміні-
стративно-процесуальних функцій суду по за-
безпеченню прав учасників процесу. Необхідно 
погодитися з Р.О. Куйбідою та В.І. Шишкіним, 
які зазначають, що складові адміністративно-
процесуальної функції із забезпечення прав, сво-
бод учасників адміністративного процесу й охо-
рони їх законних інтересів такі: повідомлення, в 
якості кого особа бере участь у судовому проце-
сі; роз’яснення прав і обов’язків; заходи по охо-
роні прав, свобод і законних інтересів осіб, що 
беруть участь у справі; забезпечення права зна-
йомитися з матеріалами справи; забезпечення 
права подавати докази, брати участь в дослі-
дженні доказів; забезпечення права заявляти 
клопотання і відводи тощо [9, c. 99]. 

Позивач і відповідач можуть захищати свої 
права, свободи та законні інтереси особисто та за 
допомогою представника, а також розраховувати 
на виконання покладеного на органи суду 
обов’язку по захисту суб’єктивних прав позивача 
та відповідача.  
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Інтерес позивача в адміністративному 
процесі, перш за все, пов’язаний з відновленням 
порушених прав, свобод та інтересів у сфері 
публічно-правових відносин. Однак для того, 
щоб досягти мети участі в самому процесі, 
позивач може реалізувати надані йому законом 
права не лише за допомогою представника чи 
органів суду, а й особисто. Особистий захист 
прав, на нашу думку, може бути здійснений 
шляхом: 1) волевиявлення особи, яка зазнала 
порушення своїх прав, свобод та інтересів від 
суб’єкта владних повноважень, який здійснював 
владні управлінські функції на підставі законо-
давства, в тому числі і на виконання делегованих 
повноважень, щодо участі у справі; 2) покла-
дення на відповідних осіб обов’язок нести відпо-
відальність за свої дії чи бездіяльність та притяг-
нення їх до участі у справі як відповідачів; 3) 
надання можливості реалізувати передбачені 
законодавством України права шляхом вине-
сення ухвали про визнання особи позивачем чи 
притягнення до участі як відповідача та 
роз’яснення їм їх процесуальних прав. 

Адміністративне процесуальне законодав-
ство надає сторонам широкі процесуальні права і 
покладає на них відповідні обов’язки. Крім тих, 
що зазначені в ст. 49 КАС України, сторони на-
діляються особливими правами, що дають їм 
можливість розпоряджатися матеріальним пра-
вом, спір з приводу якого розглядає суд, і які пе-
редбачені ст. 51 КАС України. Згідно з цією стат-
тею позивач має право протягом всього часу розг-
ляду справи по суті змінити підставу або предмет 
адміністративного позову, збільшити або зменши-
ти розмір позовних вимог або відмовитись від ад-
міністративного позову. Відповідач має право ви-
знати адміністративний позов повністю або част-
ково, подати заперечення проти адміністративного 
позову. Зазначеними статтями законодавець уста-
новив основні права осіб, які беруть участь у спра-
ві, які можна розглядати як змагальні процесуальні 
права та диспозитивні процесуальні права.  

Відповідно до ст. 7 КАС України, до дис-
позитивних процесуальних прав належать визна-
чені законом можливості сторони на свій розсуд 
розпоряджатися предметом адміністративного 
позову. В даному випадку позивач наділений та-
кими диспозитивними правами: 1) звернутися до 
суду з адміністративним позовом; 2) змінити під-
ставу бо предмет адміністративного позову, збі-
льшити або зменшити розмір позовних вимог, 
якщо вони мають кількісне вираження; 3) відмо-
витися від позову повністю або частково; 4) до-

сягнути примирення шляхом укладення мирової 
угоди з відповідачем. 

Відповідач має право: 1) не визнавати ад-
міністративний позов чи визнавати його повніс-
тю або частково; 2) подавати заперечення щодо 
адміністративного позову; 3) досягнути прими-
рення шляхом укладення мирової угоди з пози-
вачем. Крім того, до диспозитивних прав можна 
віднести: право передавати повноваження, право 
вимагати виконання судового рішення, право 
оскаржувати судове рішення. 

Під змагальними процесуальними правами 
необхідно розуміти визначені законом можливо-
сті сторони та інших осіб, які беруть участь у 
справі, щодо доведення своєї позиції перед судом 
і спростування позиції іншої сторони. До змагаль-
них прав законодавець відносить: 1) знати про да-
ту, час і місце судового розгляду справи, про всі 
судові рішення, які ухвалюються у справі та сто-
суються інтересів відповідної особи, що бере 
участь у справі; 2) ознайомлюватися з матеріалами 
справи; 3) заявляти клопотання та відводи; 4) дава-
ти усні та письмові пояснення, доводи та запере-
чення; 5) подавати докази, брати участь у дослі-
дженні доказів; 6) висловлювати свої думки з пи-
тань, які виникають під час розгляду, задавати пи-
тання іншим особам, які беруть участь у справі, 
свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам. 

Зауважимо: оскільки до суду першим звер-
тається позивач, то саме він має доказувати ная-
вність порушеного чи оспорюваного права чи 
охоронюваного законом інтересу. Тому позивач 
має насамперед право на звернення до суду, яке 
супроводжується обов’язком доказування. У ст. 
49 КАС України трансформовано конституцій-
ний принцип, закріплений ст. 129 Конституції 
України: свобода в наданні суду доказів і у дове-
денні перед судом їх переконливості. 

Чинне законодавство України передбачає 
для позивача і відповідача певні можливості зби-
рання доказів щодо позову: 1) перш за все, пози-
вач і відповідач можуть реалізувати права, надані 
їм законом, зокрема, подавати всі наявні докуме-
нти і матеріали, що можуть бути використані як 
докази; 2) у разі недостатності поданих доказів, 
звертатися з клопотанням до суду про виконання 
певних процесуальних дій; 3) звертатися до суду 
із заявою про забезпечення доказів (наприклад, 
щодо витребування потрібних доказів через не-
можливість самостійно їх надати з поважних 
причин або через побоювання сторін, які беруть 
участь у справі, що подання потрібних доказів 
стане згодом неможливим чи утраченим.  
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Специфіка доказування в адміністративно-
му судочинстві полягає в тому, що у справах про 
протиправність рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо 
доведення правомірності свого рішення, дії чи 
відповідальності покладено на відповідача, якщо 
він заперечує проти адміністративного позову. 
Такий підхід означає, що докази, спрямовані на 
спростування позовних вимог, є найголовнішим 
питанням участі відповідача в адміністративному 
процесі, адже від того, наскільки повно будуть 
зібрані факти для підтвердження відсутності об-
ставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, 
залежить встановлення судом правильного і 
об’єктивного рішення. Тому триматися осторонь 
під час збирання доказів для підтвердження від-
сутності протиправних дій чи бездіяльності – не 
в інтересах відповідача. 

Висновок. В адміністративних справах за-
проваджено презумпцію вини відповідача – 
суб’єкта владних повноважень, що підтверджує 
ч. 2 ст. 71 КАС України. Особливість адміністра-
тивного судочинства, на відміну від цивільного 
судочинства, де пояснення сторін (позивача і ві-
дповідача) про відомі їм обставини, що мають 
значення для справи, є самостійними засобами 
доказування, полягає у більш активній ролі суду 
щодо забезпечення принципу змагальності. 

Розглянуті у цій статті зауваження та викла-
дені пропозиції стосовно процесуальних прав і 
обов’язків сторін в адміністративному процесі не-
обхідні для всебічного, повного й об’єктивного 
розгляду справи. Недобросовісність користування 
сторонами процесуальними правами та невиконан-
ня покладних на них обов’язків призведе до нега-
тивних наслідків, які виявляться, перш за все, у 
програші справи, тобто позивач може втратити свої 
матеріальні права, якщо не доведе їх обґрунтова-

ність у суді, а відповідач – буде притягненим до 
відповідальності, якщо не спростує надмірні та не-
обґрунтовані претензії позивача. 
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V.M. Kotenko 
Some questions of providing of judicial rights and obligation sides are in an administrative process 

Summary 
The article deals with problems of identifying legal status of the parties in administrative process. This problem 

gains its actuality due to new administrative code of Ukraine. Code of administrative legal proceedings now divides of 
mechanism realization legal rights and duties of the persons, which take part in process.  
 

В.М. Котенко 
Некоторые вопросы обеспечения процессуальных прав и обязанностей сторон  

в административном процессе 
Аннотация 

Статья посвящена проблеме определения правового статуса сторон в административном процессе. Осо-
бой актуальности исследованный вопрос приобрел с появлением положений нового Кодекса административно-
го судопроизводства, которым, впервые, в истории украинского административного законодательства, закреп-
лен механизм реализации процессуальных прав и обязанностей лиц, участвующих в деле. 
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РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ ДОКАЗУВАННЯ В ПОЗАСУДОВІЙ ПРОЦЕДУРІ  
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ 

 
Стаття присвячена актуальним питанням адміністративної процедури оскарження рішень податкових ор-

ганів. Автор проводить аналіз чинного податкового законодавства на предмет розподілу обов’язків доказування 
між платниками податків та органами державної податкової служби, досліджує механізми, які працюють в рам-
ках процедури адміністративного оскарження і направлені на захист інтересів платників податків. 

Ключові слова: податок, презумпція невинуватості, адміністративний порядок оскарження рішень подат-
кових органів. 

 
Постановка проблеми. Господарська дія-

льність суб’єктів підприємницької діяльності є 
об’єктом посиленої уваги численних контролю-
ючих органів. Але найчастіше свою правоту во-
ни змушені доводити посадовим особам органів 
податкової служби. З огляду на це питання адмі-
ністративного оскарження рішень державних 
податкових органів платниками податків набуває 
особливого значення. Зазначене питання врегу-
льоване цілим комплексом нормативно-правових 
актів: Законом України “Про систему оподатку-
вання”, Законом України “Про державну подат-
кову службу в Україні”, Законом України “Про 
порядок погашення зобов’язань платників подат-
ків перед бюджетами та державними цільовими 
фондами” та Положенням про порядок подання 
та розгляду скарг платників податків органами 
державної податкової служби. 

Закон України “Про систему оподаткуван-
ня” визначає право на адміністративне оскар-
ження як право оскаржувати у встановленому 
законом порядку рішення державних податкових 
органів та дії їх посадових осіб [5, ст. 10]. Закон 
України “Про державну податкову службу в 
Україні” тлумачить це право ширше: до предме-
та оскарження, окрім рішень і дій, додається та-
кож бездіяльність органів державної податкової 
служби та їх посадових осіб [2, ст. 14]. Таке тлу-
мачення, на наш погляд, більше відповідає зміс-
тові статті 55 Конституції України, відповідно до 
якої: “Кожному гарантується право на оскаржен-
ня в суді рішень, дій та бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, посадових і службових осіб…” [1], а та-
кож статті 4 Закону України “Про звернення 
громадян”, де передбачено, які рішення, дії та 
бездіяльність у сфері управління можуть бути 
оскаржені громадянами [3]. Водночас Положен-
ням “Про порядок подання та розгляду скарг 
платників податків органами державної податко-
вої служби”, яким передбачено механізм реаліза-

ції вказаних норм, за платниками податків визна-
ється право на оскарження виключно рішень ор-
ганів податкової служби, причому лише у тому 
разі, якщо такі рішення обмежують їх права, 
встановлені законами України [6, п. 4]. Аналогі-
чна норма міститься і у прийнятому 21 грудня 
2000 року Законі України “Про порядок пога-
шення зобов’язань платників податків перед бю-
джетами та державними цільовими фондами” [4, 
ст. 5]. Зазначеним законом фактично встановлена 
презумпція правоти податкового органу [9, с. 
168]. Підпункт 5.2.1. статті 5 Закону України 
“Про порядок погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та державними цільо-
вими фондами” передбачає, що податкове зо-
бов’язання платника податків, нараховане конт-
ролюючим органом, вважається узгодженим у 
день отримання платником податків податкового 
повідомлення, за винятком випадків його оскар-
ження. У такому разі, у випадку добровільного 
невиконання податкового обов’язку можлива 
його примусова реалізація, яка проявляється у 
стягненні податкового боргу [10, с. 177-185].      
У випадку незгоди платника податків з рішенням 
контролюючого органу йому надається право на 
його оскарження. Закон України “Про порядок 
погашення зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами” 
передбачає дві процедури оскарження: адмініст-
ративну та судову. 

Ступінь розробки проблеми. Адміністра-
тивна процедура оскарження рішень податкових 
органів залишається все ще малодослідженою. 
Окремі аспекти зазначеної проблеми розглянуті 
у працях Н.В. Александрової, І.І. Бабіна, М.П. 
Кучерявенка та деяких інших учених. 

Метою даного дослідження є проведення 
аналізу позасудової процедури оскарження рі-
шень податкових органів. 

Виклад основного матеріалу. Адміністра-
тивний порядок захисту прав платників податків 
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полягає у вирішенні спорів між платниками по-
датків та органами державної податкової служби 
у рамках системи податкових органів без пере-
дачі спору до суду. Зазначимо, що для такого 
розгляду спорів у податкових органах деяких 
країн світу створені спеціальні підрозділи. Напри-
клад, у складі Служби внутрішніх доходів США та 
у Головному податковому управлінні Франції ді-
ють відповідні служби. У Данії існують спеціальні 
“податкові суди”, які належать до системи подат-
кових органів. У ФРН спроба досудового врегулю-
вання є обов’язковою умовою прийняття справи до 
судового розгляду [15, с. 567]. 

До переваг адміністративного оскарження, 
на думку вчених, порівняно з оскарженням у су-
довому порядку, належить віднести: спрощену 
процедуру, яка дає змогу платникові податків 
самостійно захищати свої права, не користую-
чись послугами юристів; коротші строки розгля-
ду скарги, а також те що, скарги від платників 
податків розглядаються безкоштовно; оскаржен-
ня навіть з негативним для платника податків 
результатом дозволить йому краще зрозуміти 
позицію податкового органу, що при зверненні 
до суду дасть йому можливість ретельніше під-
готуватися до розгляду своєї позиції; винні у ви-
несені неправомірних рішень посадові особи по-
даткових органів обов’язково несуть за це відпо-
відальність; до закінчення процедури адміністра-
тивного оскарження припиняється виконання 
платником податків податкових зобов’язань, які 
є предметом спору [8, с. 211]. 

Відповідно до Положення “Про порядок 
подання та розгляду скарг платників податків 
органами державної податкової служби” кожна 
особа може оскаржити рішення органів держав-
ної податкової служби, якщо вони обмежують її 
права, встановлені законами України, у вищому 
органі державної податкової служби або в судо-
вому порядку. При цьому важливо звернути ува-
гу на те, що фізичні та юридичні особи, які пода-
ли позови до суду, не можуть одночасно скорис-
татися правом оскаржити рішення податкових 
органів у порядку підлеглості (до вищого органу 
державної податкової служби) [6]. 

Важливе значення в адміністративній про-
цедурі відіграє визначення підстав оскарження. 
Як зазначає з цього приводу М.П. Кучерявенко, в 
певній мірі підстави безпосередньо визначають 
характер спору, орієнтують на специфіку пору-
шеного права чи обов’язку, відображають поло-
ження суб’єктів спору [14, с. 445]. В.О. Рязанов-
ський, досліджуючи проблему єдності процесів, 
характеризуючи специфіку адміністративної юс-

тиції, виділяє ряд підстав для оскарження при 
реалізації управління [16, с. 25-26]. По-перше, в 
якості такої може бути перевищення меж компе-
тенції відповідного органу управління. У най-
більш загальному уявленні відносно оподатку-
вання мова йде про реалізацію компетенції орга-
нів, спеціально уповноважених контролювати 
першу стадію руху публічних грошових фондів – 
формування дохідної частини бюджетів (органів 
податкової служби). Виведення їх компетенції за 
межі цієї стадії узагальнено можна розглядати як 
підставу для оскарження. По-друге, специфічним 
проявом попередньої підстави (але, тим не мен-
ше, самостійної) є викривлення повноважень, що 
належать державному органу, реалізація їх зі 
змінами, які принципово впливають на призна-
чення і зміст даних повноважень, і, отже, ніве-
люють раціональне й ефективне використання 
механізму правового регулювання в цілому. По-
третє, порушення норм матеріального права, 
якими законодавець намагався закріпити загаль-
не призначення, направленість правового впливу 
на відповідну сферу суспільних відносин. Так, 
порушення приписів відповідної матеріальної 
податково-правової норми, яка визначає об’єкт 
чи ставку податку є безумовною підставою оска-
рження, оскільки по-суті мова буде йти про по-
рушення концептуальної норми-принципу, яка 
визначає виконання податкового обов’язку, най-
більш важливої його складової – обов’язку по 
сплаті податку. По-четверте, порушення форма-
льні. Перш за все, подібні підстави мають проце-
дурний характер і відображають порушення 
строків, порядку реалізації того чи іншого права 
учасників податкових правовідносин, оформлен-
ня проміжкових чи заключних документів, що 
відображають виконання складових податкового 
обов’язку чи етапність у здійсненні податкового 
контролю уповноваженими органами. Чітко під-
стави адміністративного оскарження визначені 
Положенням “Про порядок подання та розгляду 
скарг платників податків органами державної 
податкової служби”. 

Відповідно до підпункту 4.1. пункту 4 за-
значеного Положення, у разі, коли платник пода-
тків вважає, що орган державної податкової слу-
жби неправильно визначив суму податкового 
зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішен-
ня, що суперечить законодавству з питань опода-
ткування, або виходить за межі його компетенції, 
встановленої законом, такий платник податків 
має право звернутися до органу державної пода-
ткової служби, податкове повідомлення або рі-
шення якого оскаржується, зі скаргою про перег-
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ляд цього рішення, яка подається у письмовій 
формі та може супроводжуватися документами, 
розрахунками та доказами, які платник податків 
вважає за потрібне надати. Обов’язок доведення 
того, що нарахування суми податкового зо-
бов’язання, здійснене органом державної подат-
кової служби відповідно до законодавства, є по-
милковим, покладається на платника податків за 
винятком випадків нарахування податкового зо-
бов’язання за непрямими методами [4, п.4.2.3. 
ст.4]. Необхідно відзначити, що вказане поло-
ження не відповідає вимогам статті 7 Закону 
України “Про звернення громадян”, яка заборо-
няє направляти скарги громадян для розгляду 
тим органам або посадовим особам, дії чи рі-
шення яких оскаржуються [3]. 

В адміністративному порядку можуть бути 
оскаржені: 

1) податкові повідомлення, податкові пові-
домлення-рішення про визначення сум податко-
вих зобов’язань, штрафних (фінансових) санкцій 
та податкові вимоги щодо податкового боргу; 

2) рішення про: заборону здійснення опе-
рацій із заставленими активами платника подат-
ків; розподіл суми податкових зобов’язань або 
податкового боргу між платниками податків, що 
виникають внаслідок реорганізації; погашення 
податкових зобов’язань забезпечених податко-
вою заставою, до проведення реорганізації; уста-
новлення солідарної відповідальності за сплату 
податкових зобов’язань платника податку, що 
реорганізовується; поширення права податкової 
застави на всі активи платника податків, який 
створюється шляхом об’єднання інших платників 
податків; продаж активів, що перебувають у пода-
тковій заставі; самостійне визначення органами 
державної податкової служби складу активів, що 
підлягають продажу (акт опису); арешт активів; 
дострокове розірвання договорів про розстрочення, 
відстрочення податкових зобов’язань за ініціати-
вою органу державної податкової служби; подання 
платником податків нової податкової декларації з 
виправленими показниками; застосування штраф-
них (фінансових) санкцій;  

3) постанови по справі про адміністративне 
правопорушення [6]. 

Скарга повинна бути подана до органу 
державної податкової служби протягом десяти 
календарних днів, наступних за днем отримання 
платником податків податкового повідомлення 
або іншого рішення органу державної податкової 
служби. Якщо відповідно до закону орган держа-
вної податкової служби самостійно визначає по-
даткове зобов’язання платника податків за при-

чинами, непов’язаними із порушенням податко-
вого законодавства, такий платник податків має 
право на адміністративне оскарження рішень ор-
гану державної податкової служби протягом 
тридцяти календарних днів від дня отримання 
податкового повідомлення або відповіді органу 
державної податкової служби на скаргу. Відмова 
в прийнятті скарги (заяви) платника податків за-
бороняється. Реєстрація скарги (заяви) повинна 
відбуватися в день її подання або надходження 
до органу державної податкової служби. 

Не може бути оскаржене платником подат-
ків в адміністративному або судовому порядку 
податкове зобов’язання, самостійно визначене 
платником податків у податковій декларації (ро-
зрахунку). 

Орган державної податкової служби розг-
лядає скаргу і протягом двадцяти днів надсилає 
платнику податків умотивоване рішення. Якщо 
платник податків незадоволений отриманою від-
повіддю, то протягом наступних десяти календа-
рних днів він має право звернутися з повторною 
скаргою до органу державної податкової служби 
вищого рівня. Якщо ж і з цим рішенням контро-
люючого органу платник податків не буде згод-
ний, він має право звернутися до податкового 
органу вищого рівня з дотриманням установле-
ного десятиденного терміну для кожного випад-
ку та зазначеного двадцятиденного строку для 
відповіді на нього. У разі пропуску з поважної 
причини (вичерпний перелік яких наведено у 
пункті 7 Положення [6]) граничних строків по-
дання скарги ці строки можуть бути продовжені 
керівником органу державної податкової служби 
(або його заступником за письмовим запитом 
платника податків. Остаточне рішення вищого 
податкового органу не підлягає оскарженню в 
адміністративному порядку, але може бути оска-
ржене в судовому порядку. Якщо платник подат-
ків вирішив оскаржити неправомірне рішення 
податкового органу, він повинен подати скаргу у 
письмовій формі на ім’я керівника цього органу 
або у разі повторної скарги – до органу держав-
ної податкової служби вищого рівня (в такому 
разі платник податків зобов’язаний одночасно 
повідомити орган державної податкової служби, 
який розглядав первинну скаргу). Одним з най-
важливіших моментів апеляційного оскарження 
є таке правило: скарга (заява), подана з дотри-
манням установленого порядку і термінів, при-
зупиняє виконання платником податків податко-
вих зобов’язань, визначених у податковому пові-
домленні, на термін із дня подання такої скарги 
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(заяви) до податкового органу до дня закінчення 
процедури адміністративного оскарження. 

Державна податкова адміністрація (інспек-
ція) при розгляді скарги платника податків переві-
ряє законність та обґрунтованість оскарженого рі-
шення і приймає одне з таких рішень: 1) залишає 
рішення, яке оскаржується, без змін, а скаргу – без 
задоволення; 2) скасовує в певній частині рішення, 
яке оскаржується, і не задовольняє скаргу платника 
податків у певній частині; 3) скасовує рішення, яке 
оскаржується, і задовольняє скаргу платника пода-
тків; 4) про податковий компроміс. 

Особа, що оскаржує рішення органу дер-
жавної податкової служби, має право [3]: особи-
сто викласти аргументи особі, що перевіряє ска-
ргу, і брати участь у перевірці поданої скарги; 
ознайомитися з матеріалами перевірки; надавати 
додаткові матеріали або наполягати на їхньому 
запиті державною податковою адміністрацією 
(інспекцією), що розглядає скаргу; бути присут-
ньою при розгляді скарги; скористатися послу-
гами адвоката або уповноваженого представни-
ка, оформивши це повноваження у встановлено-
му законом порядку; одержати відповідь листом 
про результати розгляду скарги; висловлювати 
усно або письмово вимогу про дотримання таєм-
ниці розгляду скарги; вимагати відшкодування 
збитків, якщо вони стали результатом неправо-
мірних рішень; відкликати або анулювати подат-
ну скаргу в будь-який час до ухвалення рішення 
по наслідках розгляду скарги. Відкликання або 
анулювання скарги провадиться по письмовій 
заяві особи, що оскаржила. 

За інформацією Державної податкової ад-
міністрації України найбільш характерними по-
милками працівників органів державної податко-
вої служби, рішення яких оскаржувалися плат-
никами податків у адміністративному порядку та 
були скасовані, є рішення, прийняті за матеріа-
лами перевірок, у яких нечітко викладений зміст 
правопорушень, не вказані порушені норми за-
конодавчих актів та їх конкретні пункти та стат-
ті. Перевіряльники та керівники органів податко-
вої служби неправильно застосовували норми 
чинного законодавства з питань оподаткування, а 
також не в повній мірі виконували вимоги чин-
ного законодавства щодо провадження у справах 
про адміністративні правопорушення, не приді-
ляли належної уваги оформленню та розгляду 
матеріалів перевірок, внаслідок чого допустили 
неправомірне застосування фінансових санкцій 
та адміністративних штрафів. 

Варто звернути увагу на кілька важливих 
нововведень Закону України “Про порядок по-

гашення зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами”, 
які працюють в рамках процедури адміністрати-
вного оскарження і спрямовані на захист інте-
ресів платників податків. Насамперед, це так 
званий конфлікт інтересів. Його суть полягає в 
тому, що у разі, якщо норма закону чи іншого 
нормативно-правового акта, виданого на підставі 
закону, або якщо норми різних законів чи різних 
нормативно-правових актів допускають неодно-
значне (множинне) трактування прав і обов’язків 
платників податків або органів державної подат-
кової служби, внаслідок чого є можливість при-
йняття рішення на користь як платника податків, 
так і органу державної податкової служби, рі-
шення у межах апеляційного погодження прий-
мається на користь платника податків [4, п.4.4.1. 
ст.4]. Деякі вчені назвали зазначене положення 
презумпцією правоти платника податків і вва-
жають її одним з способів вираження презумпції 
невинуватості платника податків [13, с. 173-175]. 
На нашу думку, ці презумпції пов’язані між со-
бою, але ототожнювати їх не варто. Існує термі-
нологічний зв’язок між цими категоріями: в обох 
випадках мова йде про не усунуті сумніви, які 
тлумачаться на користь платника податку, але не 
дивлячись на те, що ці презумпції пов’язані між 
собою, вони не тотожні. 

Презумпція невинуватості може діяти в тих 
випадках, коли зібрані по справі докази не до-
зволяють зробити однозначний висновок про ви-
нуватість чи невинуватість платника податків, а 
надані законом засоби та способи зібрання дока-
зів вичерпані. Якщо ж платник податків має на-
мір застосувати положення про конфлікт інте-
ресів і вирішити всі сумніви на свою користь, він 
повинен попередньо довести неясність чи супе-
речність правової норми чи законодавчого акту 
про податки та збори і розкрити в чому це конк-
ретно виражається; тільки в цьому випадку плат-
ник податків може застосувати презумпцію пра-
воти платника податків [11, с. 13]. Однак наяв-
ність сумнівів, протиріч і неясностей як резуль-
тат внутрішнього переконання платника податків 
чи як позиція державних органів сама по собі є 
недостатньою для застосування презумпції пра-
воти платника податку. Для цього необхідно, 
щоб сумніви, протиріччя, неясності носили не 
усунутий характер. Тільки в такому випадку ці 
обставини, виявлені у процесі застосування по-
даткових норм в конкретних правових ситуаціях, 
усуваються шляхом тлумачення цих норм право-
застосовними органами на користь платника по-
датків [9, с. 44]. У зв’язку з цим презумпція пра-
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воти платника податків застосовується лише в 
якості крайньої міри, коли всі інші юридичні за-
соби вичерпані. 

Так само, як важливе нововведення Закону 
України “Про порядок погашення зобов’язань 
платників податків перед бюджетами та держав-
ними цільовими фондами” у процедурі адмініст-
ративного оскарження необхідно відзначити по-
датковий компроміс, який полягає в задоволенні 
частини скарги платника податків під зо-
бов’язання останнього погодитися із залишком 
податкових зобов’язань нарахованих податковим 
органом. Підставою для прийняття рішення що-
до податкового компромісу є наявність у подат-
кового органу таких наявних фактів і доказів по 
суті скарги платника податків, які дають підста-
ви вважати, що запропонований податковий 
компроміс призведе до більш швидкого та/або 
більш повного погашення податкового зо-
бов’язання порівняно з результатами, які можуть 
бути отримані внаслідок передання такого спору 
на вирішення суду. Податковий компроміс сто-
совно податкового зобов’язання при розгляді 
первинних скарг на рішення здійснюється пра-
цівниками державних податкових інспекцій, по-
даткове повідомлення або рішення яких оскар-
жується, уповноваженими на це керівником ор-
гану державної податкової служби або його за-
ступником. Процедура застосування податкового 
компромісу визначена Наказом Державної пода-
ткової адміністрації від 26 квітня 2001 року 
№182 “Про затвердження Порядку застосування 
податкового компромісу органами державної 
податкової служби в межах адміністративної 
апеляційної процедури”. Однак, як зазначили 
юристи-практики, цей Порядок повністю зніве-
лював положення Закону і сам він був для того і 
написаний, аби компроміси між платниками по-
датків та податковими органами траплялись яко-
мога рідше [12, с. 13]. Зазначеним Порядком зна-
чно звужена сфера застосування податкового 
компромісу передбачена Законом України “Про 
порядок погашення зобов’язань платників подат-
ків перед бюджетами та державними цільовими 
фондами”. Цим Законом регулюється процедура 
апеляційного узгодження всіх обов’язкових пла-
тежів, тоді, як згідно з Порядком, на компроміс 
не можна розраховувати, якщо: підприємство 
апелює до податкового органу щодо неправомір-
но нарахованих податків і зборів, які сплачують-
ся при експортно-імпортних операціях; йдеться 
про податкові зобов’язання громадян, які не є 
суб’єктами підприємницької діяльності; платник 
податків оскаржує нараховані суми податків у 

суді; проти платника податків порушено кримі-
нальну справу [7]. 

Що ж до останнього обмеження, то необ-
хідно звернути увагу на те, що в даному порядку 
мова йде не про засудженого, а навіть звинува-
ченого у злочині підприємця. Порушення кримі-
нальної справи ще не означає доказ вини. Дане 
положення порядку суперечить статті 62 Консти-
туції України, яка гарантує презумпцію невинува-
тості у кримінальних правовідносинах. Деякі фахі-
вці припускають, що дана норма була виписана 
навмисно: варто лишень “по гарячих слідах” пере-
вірок завести на директора чи головного бухгалте-
ра справу (це найпростіше – податкова міліція, яка 
має таке право, входить до структури податкового 
органу) і так позбавити підприємство права на 
компроміс [12, с. 13]. 

Залишилось з’ясувати, хто є тими щаслив-
цями, яким може бути запропоновано податко-
вий компроміс. По-перше, до них належать підп-
риємства, у яких, на думку податківців, бракує 
коштів на повне погашення податкового зо-
бов’язання. По-друге, якщо сума обов’язкових 
платежів платника податків була визначена не-
прямими методами. Зважаючи на це, невідомо 
кому пощастило більше, - тим, кому збираються 
запропонувати податковий компроміс, чи тим, 
хто не має на нього права. Якщо йдеться про пе-
рший випадок, податківці мають бути впевнені, 
що у підприємства справді немає грошей. Докази 
збираються шляхом планових та позапланових 
перевірок, так званих оперативних заходів, мо-
жуть бути отримані від інших структур (у По-
рядку відносно цього не визначено жодних об-
межень). Треба мати на увазі, що право на пода-
тковий компроміс одразу буде втрачене, якщо в 
результаті з’ясується, що протягом поточного і 
попереднього років підприємство здійснювало 
операції з продажу майна або інші з метою ухи-
лення від оподаткування. Формальною ознакою 
такої операції може бути те, що в результаті її 
проведення підприємство отримало набагато ме-
нше за реальну ціну угоди. “Реальність” ціни ви-
значатимуть самі податківці. Невеликим, але 
безперечним плюсом є те, що якщо активів підп-
риємства забракне для погашення нарахованих 
недоплат, а розпродаж цих активів призведе до 
банкрутства суб’єкта господарювання, то досягти 
прощення частини нарахованих податкових зо-
бов’язань буде таки можливо. Щодо іншого варіа-
нта, то платник податків, який погодиться визнати 
хоча б частину податкових зобов’язань нарахова-
них за непрямими методами, фактично визнає себе 
винним в ухиленні від сплати податків. 
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Крім того, порядок передбачає доволі 
складний механізм узгоджень при ухваленні рі-
шення про податковий компроміс. До того ж, 
відпрацювання цього рішення відбувається без 
участі платника податків. Узгоджене між подат-
ківцем, який розглядає скаргу підприємства, по-
датківцем, який нарахував спірну суму податків, 
і керівником податкового органу рішення про 
податковий компроміс надсилається підприємст-
ву. При цьому в суб’єкта господарювання є лише 
три дні на те, щоб погодитись або відмовитися 
від торгів за податкові суми. У разі укладення 
податкового компромісу сума податкового зо-
бов’язання, визначена умовами податкового 
компромісу, вважається узгодженою, і прийняте 
рішення не може бути оскаржене в майбутньому 
– як у межах апеляційного провадження, так і в 
судовому порядку. 

До речі, останнім часом усе частіше подат-
кові чиновники закликають платників податків у 
порядку адміністративної процедури оскаржува-
ти та доводити до їх відома факти, що свідчать 
про незаконні дії податкових інспекторів. Але, на 
жаль, досить рідко можна почути про ефектив-
ність адміністративного порядку оскарження рі-
шень податкових органів у ті самі податкові ор-
гани, які прийняли це рішення. Пояснюється це 
тим, що основним завданням податкових органів 
є мобілізація коштів до бюджету, а потреба мобі-
лізації коштів і вимога об’єктивності – речі не 
завжди сумісні. Узагалі, наявність конфлікту в 
стосунках “платник податку – орган податкової 
служби” явище природне, оскільки податкові 
правовідносини та реалізація безпосереднього 
обов’язку платника по сплаті податків уже за 
своєю суттю передбачають певне протистояння 
податкового органу та платників податків. Од-
нак, як зазначає Н.В. Александрова, “це проти-
стояння утримується в прийнятих межах, якщо в 
державі діє податкове законодавство, що органі-
чно поєднує державні фіскальні інтереси з інте-
ресами платників податків, не підштовхуючи 
платників податків до пошуку шляхів обходу зако-
ну, а часто його прямого порушення. Причому 
йдеться не лише про встановлення розумних ста-
вок податків та зборів, а й про надання платникам 
податків реальних можливостей для того щоб ви-
ступати у відносинах з державними податковими 
органами, маючи дієві механізми захисту від не-
правомірних дій податківців, а також гарантії того, 
що спроби такого захисту не потягнуть за собою 
навали необґрунтованих перевірок і санкцій щодо 
платника податків” [8, с. 216]. 

Висновки. В адміністративній процедурі 
оскарження обов’язок доказувати неправильність 
визначення суми податкового зобов’язання чи 
незаконність рішення контролюючого органу 
покладається на платника податків, а контролю-
ючий орган звільняється від доказування проти-
лежного. Тож, хоча податкове законодавство і не 
передбачає наявність вини в якості підстави для 
застосування заходів фінансової відповідальнос-
ті, але те становище, в якому знаходиться плат-
ник податків, дозволяє говорити, що податкове 
законодавство України, яке визначає адміністра-
тивну процедуру оскарження, фактично закріп-
лює презумпцію, протилежну презумпції неви-
нуватості, тобто платник податків зобов’язаний 
сплатити суму податкового зобов’язання, визна-
чену податковим органом, чи виконати його рі-
шення, якщо не доведе інше. Винятком з цього 
загального правила є положення, передбачене 
абзацом д підпункту 4.4.2. статті 4 Закону Украї-
ни “Про порядок погашення зобов’язань платни-
ків податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами”, яке визначило неможли-
вість притягнення до відповідальності платника 
податків, який діяв відповідно до наданого йому 
податкового роз’яснення, тільки на підставі того, 
що у подальшому таке податкове роз’яснення 
було змінене або скасоване, чи надано нове по-
даткове роз’яснення або узагальнююче податко-
ве роз’яснення, що суперечить попередньому, 
яке не було скасоване. 
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THE DIVISION OF DUTIES TO BE PROVING IN THE EXTRA-JUDICIAL PROCEDURE  
OF APPEAL OF DECISIONS OF TAX ORGANS 

 
Summary 

The article is devoted the pressing questions of administrative procedure of appeal of decisions of tax 
organs. An author conducts the analysis of current tax legislation for the purpose division of duties of prov-
ing between taxpayers and organs of government tax service, probes mechanisms which work within the 
framework of procedure of administrative appeal and directed on defenses of interests of taxpayers. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам административной процедуры обжалования решений 

налоговых органов. Автор проводит анализ действующего налогового законодательства на предмет 
распределения обязанностей доказывания между налогоплательщиками и органами государственной 
налоговой службы, исследует механизмы, которые работают в рамках процедуры административного 
обжалования и направлены на защиту интересов налогоплательщиков. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ ПРЕЗУМПЦІЙ В МЕХАНІЗМІ УНИКНЕННЯ  
МІЖНАРОДНОГО ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

 
В статті проведено дослідження застосування правових презумпцій як одного із елементів правового регулю-

вання усунення міжнародного подвійного оподаткування. Правові презумпції безпосередньо не визначають право-
вих наслідків, а служать лише основою для встановлення тої чи іншої форми оподаткування. Саме така сутність тра-
ктування правової презумпції  знаходить своє вираження у міжнародних угодах про уникнення подвійного оподат-
кування при визначенні конкретних режимів оподаткування відповідних суб’єктів та об’єктів.  

 
Постановка проблеми. Визначення дер-

жавами своїх фінансових інтересів щодо конкре-
тних суб’єктів та об’єктів оподаткування в уго-
дах про уникнення міжнародного подвійного 
оподаткування спирається на презумпціях іден-
тичності відповідних національних режимів опо-
даткування в цих державах. Водночас, варто по-
годитися із застереженням Д.М. Щокіна, який 
зазначив, що в значній кількості випадків презу-
мпції безпосередньо не визначають правових на-
слідків, а служать лише основою для встанов-
лення тої чи іншої форми оподаткування. Інши-
ми словами, презумпції в таких випадках оправ-
дують встановлення того чи іншого податку, по-
магають вияснити суть його конструкції і оціни-
ти, наскільки адекватно (виділено мною – В.Л.) 
законодавець сконструював податок... [9, с.167] 
Саме така сутність трактування правової презу-
мпції  знаходить своє вираження у міжнародних 
угодах про уникнення подвійного оподаткування 
при визначенні конкретних режимів оподатку-
вання відповідних суб’єктів та об’єктів.  

Ступінь наукової розробки.  Проблема 
застосування правових презумпцій у сфері  пра-
ва, в тому числі і податкового права, не раз ста-
вала предметом дослідження вчених-теоретиків 
та практиків. Концептуальні засади визначення 
презумпцій були закладені  у багатьох працях 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Такою про-
блематикою займалися: Д.М. Щокін [9], С.Г. Пе-
пеляєв [7, 591с.], М.П. Кучерявенко [6, 600c.], І.І. 
Бабін [5] та інші. Кожен з них привносить у 
юридичну науку власне бачення  даної пробле-
ми. Намагаючись охопити всю сторону власного 
дослідження, вони, в певній мірі, однобічно роз-
кривають застосування правових презумпцій в 
певній сфері права. 

Метою статті є дослідження застосування 
правових презумпцій в механізмі уникнення між-
народного подвійного оподаткування, який закріп-
люється у міжнародних угодах та конвенціях про 

уникнення подвійного оподаткування доходів, ка-
піталів та майна, укладених за участю України.  

Виклад основного матеріалу. Наявність 
правових презумпцій в механізмі правового ре-
гулювання усунення міжнародного подвійного 
оподаткування несе функціональне навантажен-
ня на сам механізм оподаткування. Держави без-
заперечно зіштовхуються з проблемою створен-
ня співрозмірного режиму оподаткування. Ця 
співрозмірність полягає в тому, що податковий 
тягар розподіляється на основі фактичної плато-
спроможності платників податків. І тому, для 
забезпечення своїх національних інтересів дер-
жави повинні потурбуватися про створення та-
ких правових умов, які дозволяли б суб’єкту з 
мінімальними затратами заплатити податок і при 
цьому володіти достатніми засобами для подаль-
шого ведення діяльності. Тому можна передбачи-
ти, що оптимальним варіантом для держави є роз-
робка і прийняття в рамках міжнародного співробі-
тництва заходів по запобіганню міжнародного по-
двійного оподаткування. Від вирішення цього пи-
тання залежить майнове становище національних 
суб’єктів як потенційних платників податків, а та-
кож привабливість економічного простору держа-
ви для іноземних інвесторів.  

Саме тому створення таких оптимальних 
умов державами веде до ускладнення техніки 
оподаткування, тобто тих юридичних прийомів і 
механізмів, застосуванням яких регулюється 
процес оподаткування. Одним із таких юридич-
них прийомів є використання правових презумп-
цій при встановленні елементів податку [9, с. 
155]. Правова презумпція – це ймовірне суджен-
ня про передбачуваний факт, яке базується на 
зв’язку наявного факту (основна презумпція) і 
факту передбачуваного. Передбачуваним фактом 
при встановлені елементів податку виступає пла-
тоспроможність платника податку [9, с. 156].  

Щодо правових презумпцій при встанов-
ленні об’єкта податку, то найбільший інтерес 
викликає аналіз правових презумпцій, пов'язаних 
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з визначенням прибутку (доходу) іноземної ком-
панії, яка веде діяльність на території іншої дер-
жави. Проблема полягає у визначенні частки до-
ходу компанії, що відноситься до діяльності, на 
території іншої держави. Це обумовлено обме-
женістю засобів податкового контролю, тобто 
неможливістю розповсюдження податкового ко-
нтролю за межі території даної держави. Таким 
чином, виникає ситуація, при якій держава не 
може у ряді випадків достовірно встановити час-
тку доходу, що відноситься до діяльності інозем-
ної компанії на її території, і змушена викорис-
товувати умовні методи, засновані на юридичних 
презумпціях. Тому, у міжнародних угодах про 
уникнення подвійного оподаткування визнача-
ється чіткий розподіл сфери оподаткування до-
ходів, майна, діяльності. Це означає, що держави 
розподіляють між собою права оподаткування 
визначених об’єктів, але сам процес оподатку-
вання буде вважатися однаковим у договірних 
державах – це презумпція ідентичності відповід-
них національних податкових режимів щодо 
встановлених в угоді об’єктів оподаткування. 
Тому і статті угоди про уникнення подвійного опо-
даткування, які визначають коло об’єктів оподат-
кування умовно можна розділити на три групи: 
статті, що відносяться до доходів від “активної” 
діяльності (тобто зв'язаної з присутністю  на тери-
торії іншої держави); статті, що регулюють режим 
обкладання “пасивних” доходів; статті про обкла-
дання капіталів (майна). Крім того, сюди ж вклю-
чені статті, що дають визначення деяких термінів, 
застосовуваних в угоді [8, с. 123]. 

Таким же самим чином держави, укладаю-
чи угоду, вирішують питання про суб’єктів кон-
кретного виду податку (в даному разі потрібно 
розрізняти загальних суб’єктів податкової угоди 
та конкретних суб’єктів, котрі будуть сплачувати 
податок). При визначенні істотних елементів по-
датку законодавець використовує правові презу-
мпції як імовірнісні судження про невідомий, але 
передбачуваний факт (правові презумпції у вузь-
кому сенсі) [9, с. 157]. Це, зокрема, стосується 
діяльності постійного представництва, одержу-
вачів дивідендів, процентів та роялті.  

Це дає підстави зробити висновок, що ос-
новна суть укладення державами угод про уник-
нення подвійного оподаткування полягає в тому, 
щоб визначити, кому із двох держав належить 
право оподаткування того чи іншого доходу. 

Наочно представити картину такого право-
вого регулювання запобігання міжнародному 
подвійному оподаткуванню, яке адекватно вті-
лює інтереси двох договірних держав можна 

продемонструвати на прикладі оподаткування 
доходів, які, як правило, оподатковуються в кра-
їні їх джерела походження.  

Правове регулювання оподаткування дохо-
дів, які, як правило, оподатковуються в країні 
їх джерела має свої особливості. На основі ана-
лізу угод про уникнення подвійного оподатку-
вання, сюди можна віднести такі об’єкти оподат-
кування: доходи від нерухомого майна, прибуток 
від підприємницької діяльності, директорські 
гонорари, оподаткування артистів, спортсменів, 
пенсії, оподаткування державних службовців, 
студентів, викладачів, дослідників. Найбільш 
наочним прикладом втілення принципу адекват-
ності при оподаткуванні цих об’єктів є оподат-
кування доходів від нерухомого майна та прибу-
тку від підприємницької діяльності.  

Доходи, що отримуються резидентом Дого-
вірної Держави від нерухомого майна (включаючи 
дохід від сільського і лісового господарства), що 
знаходиться в іншій Договірній Державі можуть 
оподатковуватися в цій іншій Державі [2]. 

Тобто держави у своїй домовленості визна-
чають, що право оподаткування доходу від неру-
хомого майна належить країні джерела такого до-
ходу, тобто країні, в якій знаходиться майно, що 
дає цей дохід. Водночас в угодах береться до уваги 
тільки дохід, який резидент Договірної Держави 
отримує від нерухомого майна, що знаходиться в 
іншій Договірній Державі. Таким чином, вона не 
застосовується до доходу від нерухомого майна, 
що знаходиться в тій же державі, резидентом якої є 
одержувач такого доходу від нерухомого майна, 
що знаходиться в третій державі. 

Необхідно відзначити в зв'язку з цим, що 
право оподаткування країни-джерела доходу 
пріоритетне над правом оподаткування іншої 
країни і застосовується також щодо підприємст-
ва, непромислової або некомерційної діяльності 
там, де дохід від нерухомого майна отримується 
тільки опосередковано. Це не заважає розглядати 
дохід від нерухомого майна, що отримується че-
рез постійне представництво, як дохід підприєм-
ства, але гарантує, що дохід від нерухомого май-
на оподатковуватиметься в державі, в якій зна-
ходиться майно, у тому числі і у разі, коли це 
майно не є частиною постійного представництва, 
що знаходиться в цій державі. Необхідно також 
відмітити, що положення угод не перешкоджа-
ють застосуванню внутрішнього законодавства 
щодо способу, яким дохід з нерухомого майна 
оподатковується. 

Водночас, в угодах передбачаються і певні 
специфічні умови оподаткування. Наприклад, у 
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статті 6 Конвенції між Урядом України та Уря-
дом Сполучених Штатів Америки про уникнення  
подвійного оподаткування та попередження по-
даткових ухилень стосовно податків на доходи та 
капітал передбачено, що резидент Договірної 
Держави, який підлягає оподаткуванню в другій 
Договірній Державі, на доход від нерухомого 
майна, розташованого в цій  другій  Державі, 
може за власним  вибором, відповідно до поло-
жень внутрішнього законодавства  цієї другої 
Держави,  підрахувати податок з цього доходу  у  
чистому  вигляді, якби  цей  дохід  відносився  до  
постійного  представництва в цій другій Державі.  
Будь-який  такий  вибір  стає  обов'язковим на 
податковий  рік,  в якому було зроблено вибір,  
та на всі наступні податкові роки, якщо його не 
буде скасовано відповідно до процедур внутріш-
нього  законодавства Договірної Держави,  та 
території якої знаходиться нерухоме майно [3].  

Пояснимо дане положення. Допустимо 
українська компанія здає в оренду офіс, розта-
шований в США. В цьому випадку вона має пра-
во обчислювати податок з доходів від такої дія-
льності не з валової суми доходу, а з різниці між 
доходами і витратами, понесеними у зв'язку з 
отриманням таких доходів, тобто так, як це зро-
било б її постійне представництво в США. В да-
ному випадку постійне представництво може 
бути відсутнім, але право вибору способу каль-
куляції існує. Відзначимо, що в цьому випадку 
застосовуватиметься ставка податку, встановле-
на для прибутку від діяльності постійного пред-
ставництва, а не для доходів від нерухомого 
майна (якщо вона відрізняється), наприклад, в 
Україні ставка податку на прибуток складає 25 
відсотки [1].  

У зв'язку з цим такі українські компанії мо-
жуть вибирати, яким способом їм вигідніше обчис-
лювати податок. При цьому звертаємо увагу, що 
такий спосіб буде обов'язковий для застосування 
компанією, як мінімум, протягом того року, в яко-
му зроблений вибір. Потім можна буде його помі-
няти в порядку, передбаченому законодавством 
держави, в якій розташовано нерухоме майно. 

Прибуток підприємства Договірної Дер-
жави оподатковується тільки в цій Державі, 
якщо тільки таке підприємство не здійснює ко-
мерційну діяльність в іншій Договірній Державі 
через розташоване там постійне представниц-
тво. Якщо підприємство здійснює комерційну 
діяльність таким чином, то його прибуток мо-
же оподатковуватися в іншій Державі, але 
тільки в тій частині, яка відноситься до цього  
постійного представництв [4]. 

У багатьох аспектах це положення продов-
жує і слідує умовам оподаткування доходу від 
нерухомого майна, що опосередковано визначає 
концепцію постійного представництва. Критерій 
постійного представництва зазвичай застосову-
ється в угодах про уникнення подвійного опода-
ткування для того, щоб визначити, чи повинен 
оподатковуватися даний тип доходу в країні, з 
якої він походить. Проте саме по собі визначення 
постійного представництва не дає остаточного 
вирішення проблеми подвійного оподаткування 
комерційного прибутку. 

Для усунення подвійного оподаткування не-
обхідно на додаток до визначення постійного 
представництва використовувати правила, на підс-
таві яких підраховується прибуток постійного 
представництва або підприємства, торгуючого з 
іноземним учасником тієї ж самої групи підпри-
ємств. 

Іншими словами, коли підприємство однієї 
Договірної Держави займається комерційною 
діяльністю в іншій Договірній Державі, власники 
такого підприємства повинні вирішити для себе 
два питання. Перше питання: чи має підприємст-
во постійне представництво в іншій договірній 
державі? Якщо так, то необхідно вирішити друге 
питання: відносно якої частини прибутку (якщо 
така існує) постійне представництво повинне 
платити податок?  

Ці питання знаходять своє вирішення в са-
мій же угоді. Правила визначення прибутку під-
приємства однієї Договірної Держави, торгуючої 
з підприємством іншої Договірної Держави, де 
обидва підприємства є учасниками однієї групи 
підприємств або знаходяться під одним і тим же 
ефективним контролем визначаються як уточ-
нення застосування основного положення угоди. 
По-перше, воно підтверджує загальноприйнятий 
принцип угоди про те, що підприємство однієї 
держави не повинне платити податки в іншій 
державі, за винятком випадку, коли воно веде 
комерційну діяльність в цій іншій державі через 
постійне представництво, що знаходиться в ній. 

Немає необхідності обговорювати тут по-
зитивні аспекти цього принципу. Досить сказати, 
що в міжнародних податкових питаннях прийня-
то не вважати підприємство однієї держави та-
ким, що бере участь в економічному житті іншої 
держави до того, як це підприємство не утворить 
там постійне представництво і не підкорятиметь-
ся, таким чином, податковій юрисдикції цієї ін-
шої держави. 

Другий важливий момент полягає в тому, 
що якщо підприємство проводить комерційну 
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діяльність через постійне представництво в ін-
шій державі, то ця інша держава може стягувати 
податок з прибутку підприємства, але тільки з 
тієї частини, яка приписується постійному 
представництву. 

Іншими словами, якщо компанія в іншій 
державі здійснює разом з діяльністю через постій-
не представництво іншу комерційну діяльність 
(наприклад, прямо або через незалежного агента 
продаж товарів, виконання робіт, надання послуг), 
то прибуток, отриманий від такої іншій діяльності, 
не підлягає оподаткуванню за правилами, встанов-
леними для постійних представництв. 

З цього питання думки розходяться. Деякі 
країни вважають, що якщо діяльність іноземного 
підприємства на їх території приводить до утво-
рення постійного представництва, то таке підп-
риємство потрапляє в область їх податкової 
юрисдикції. Тому вони можуть належним чином 
стягувати податки зі всіх прибутків, які ці підп-
риємства отримують на території таких держав, 
незалежно від того, чи поступає прибуток від 
постійного представництва або від іншої діяль-
ності на цій території. 

Інші держави, у тому числі і Україна, вва-
жають за краще слідувати принципу адекватнос-
ті, який саме і передбачає, що  прибуток від ко-
мерційної діяльності не повинен оподатковува-
тися, якщо вона не відноситься до постійного 
представництва. 

Причому таке положення повинен застосо-
вуватися не до самого підприємства, а до його 
прибутку. Інакше кажучи, оподатковувавши 
прибуток, що отримується іноземним підприємс-
твом в даній країні, податкові органи цієї країни 
повинні розглядати окремо джерела прибутків, 
які підприємство отримує в їх країні, і повинні 
застосовувати тест постійного представництва до 
кожного з них, не ставлячи під сумнів застосу-
вання інших статей угоди. І ще один важливий 
момент – це положення, на основі якого нарахо-
вується безпосередній прибуток постійного 
представництва.  Його зміст означає, що при об-
численні прибутку оподаткування для постійно-
го представництва компанії застосовуються такі 
самі правила, коли б цей прибуток був отрима-
ний самостійною юридичною особою, створеною 
за законодавством держави місцезнаходження 
постійного представництва. 

Висновок. Отже, укладаючи міжнародні 
угоди про уникнення подвійного оподаткування, 
держави розподіляють між собою права на опо-
даткування певних видів доходів, які утворю-
ються у зв’язку із здійсненням діяльності їхніх 

резидентів. Адекватність такого правового регу-
лювання запобігання міжнародному подвійному 
оподаткуванню полягає в тому, щоб визначити 
кому із двох договірних держав належить право 
оподаткування того чи іншого доходу. Тобто ос-
новна суть укладення угод про уникнення по-
двійного оподаткування полягає у забезпеченні 
фінансових інтересів договірних держав, і, вод-
ночас, узгодженні цих інтересів таким чином, 
щоб не ставити ці держави в дискримінаційне 
положення одну проти одної, а також в гаранту-
ванні для держав отримання справедливої частки 
доходу у бюджет, а для платників податків – що 
їхні доходи (майно, капітал) не будуть оподатко-
вуватися двічі, тричі і т.д. 
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Vdovichena L.I. 
APPLICATION OF LEGAL PRESUMPTIONS  

IN THE MECHANISM OF AVOIDANCE OF THE INTERNATIONAL DOUBLE TAXATION 
 

Summary 
In article are investigated legal presumptions as an element of legal regulation of elimination of the in-

ternational double taxation. Legal presumptions do not define legal consequences directly, and form only a 
basis for an establishment of the certain form of the taxation. Such interpretation of a legal presumption finds 
the expression in the international agreements on avoidance of the double taxation at definition of concrete 
modes of the taxation of corresponding subjects and objects.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПРЕЗУМПЦІЙ В МЕХАНИЗМЕ ИЗБЕЖАНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация 

В статьи проведены исследование применения правовых презумпции как одного из элементов пра-
вового регулирования устранения международного двойного налогообложения. Правовые презумпции 
непосредственно не определяют правовых следствий, а служат лишь основой для установления той или 
другой формы налогообложения. Именно такая сущность трактования правовой презумпции  находит 
свое выражение в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения при определе-
нии конкретных режимов налогообложения соответствующих субъектов и объектов.  
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МЕДІАЦІЯ (ПРИМИРЕННЯ) – НОВЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 

 
В статті проведено дослідження загальних положень інституту медіації як основної форми відновного 

правосуддя. Проаналізовано основні шляхи впровадження зазначеного інституту в Україні, наголошено на ос-
новних питаннях організаційного та правового характеру, що підлягають подальшій розробці. Запропоновані 
пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в даній сфері. 

 
Постановка проблеми. Поява парадигми 

відновного правосуддя представляє собою одну з 
новітніх форм кримінальної та кримінально-
процесуальної політики, що зумовлено пошуком 
нових варіантів реакції держави на вчинений 
злочин. Саме воно базується на ідеях примирен-
ня сторін кримінального конфлікту, припинення 
самого конфлікту, врахування потреб та поба-
жань потерпілого, усвідомлення правопорушни-
ком моральної та правової відповідальності за 
вчинений злочин, а також  реінтеграції правопо-
рушника в суспільство. 

Впровадження відновного правосуддя в 
правову систему, хоч і набуло світового розмаху, 
проте зустрічається з певними труднощами, що 
пояснюється новизною та недослідженістю від-
повідних підходів, консервативними поглядами 
науковців, які з певною недовірою ставляться до 
ефективності впровадження даного явища. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  
Аналіз юридичної літератури свідчить, що про-
блемі примирення присвячені праці: Ю. 
В. Бауліна, І. А. Войтюк, Л. В. Головка, В. В. Зе-
млянської, В. Т. Маляренка, О. В. Перепаді,  М. І. 
Хавронюка та ін. Дослідження цих авторів ма-
ють велике наукове і практичне значення.                 

Мета статті – визначення правової та со-
ціальної суті медіації, як одного з основних еле-
ментів відновного правосуддя. 

Виклад основного матеріалу. У радянський 
період та в перші роки незалежності України при-
мирення (медіація) з потерпілим як підстава за-
криття кримінальної справи передбачалося тільки 
Кримінально-процесуальним кодексом України 
стосовно справ приватного обвинувачення. Ситуа-
ція змінилася в 2001 р. з прийняттям нового Кри-
мінального кодексу України, який встановив мате-
ріально-правову підставу звільнення від криміна-
льної відповідальності за примиренням. 

Функціональна направленість інституту 
примирення дозволяє говорити про повне і част-

кове поновлення за його допомогою становища 
потерпілого, що існувало до вчинення суспільно 
небезпечного діяння. Повне має місце у випадках 
звільнення від кримінальної відповідальності за 
ст. 46 ККУ, оскільки задовольняються інтереси 
потерпілого, особи, яка вчинила суспільно небе-
зпечне діяння, та держави, а часткове – при реа-
лізації кримінальної відповідальності, адже у пе-
рвинне положення повертається лише одна сто-
рона конфлікту – потерпілий. Особа, яка вчинила 
злочин, зазнає у цьому випадку певних змін сво-
го статусу: стосовно неї виноситься обвинуваль-
ний вирок суду, призначається покарання, але 
відбувається повне чи часткове звільнення від 
його відбування. 

Супротивники ідеї звільнення від кримі-
нальної відповідальності вважають її такою, що 
не відповідає принципу невідворотності пока-
рання за вчинений злочин. Хоча у випадку при-
мирення і відповідно звільнення від відповідаль-
ності не можна говорити про безкарність. 

Покарання і відшкодування шкоди не є то-
тожними поняттями. Так, О.В. Перепадя наголо-
шує на тому, що останнє є добровільно вчинюва-
ною дією і не забезпечується заходами державного 
примусу, хоча примирення задовольняє каральну 
вимогу принципу необхідної відповідальності за 
вчинене протиправне діяння. Так, наприклад, в Ні-
меччині відшкодування шкоди розглядається як 
третя складова кримінально-правових санкцій по-
ряд з покаранням та заходами безпеки. 

На даний час в Україні діють вісім Регіо-
нальних Груп Медіації: Донецька, Луганська, 
Одеська, Харківська та обласні Групи Медіації: 
Київська Група Медіації, Кримська Республікан-
ська Група медіації, Таврійська і Закарпатська. Із 
січня 1999 р. ці організації об’єдналися в Асоціа-
цію Груп Медіації України. 

Крім того, в Україні активно діє та спів-
працює з державними органами на тему впрова-
дження ідей відновного правосуддя (особливо 
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медіації) в правову систему благодійна організа-
ція «Український Центр Порозуміння». 

Необхідність розвитку медіації визнається 
також на державному рівні. У травні 2006 р. ви-
йшов Указ Президента України „Про концепцію 
вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до єв-
ропейських стандартів”. Одним із завдань кон-
цепції є „створення можливостей для розвитку 
альтернативних (позасудових) способів розв‘я-
зання спорів”, а способом врегулювання спорів 
названа медіація – діяльність професійних посе-
редників, які спрямовують учасників юридично-
го спору до компромісу і врегулювання спору 
самостійно самими учасниками.  

Указ Президента України № 311/2008 від 
8.04.2008 р. «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 15.02.2008 р. «Про 
хід реформування системи кримінальної юстиції 
та правоохоронних органів» затвердив Концеп-
цію реформування кримінальної юстиції Украї-
ни, зокрема затвердив державний курс у напрям-
ку впровадження програм примирення між поте-
рпілими і правопорушниками, створення систе-
ми ювенальної юстиції та служби пробації.  

З метою врегулювання процедури медіації 
(примирення) на законодавчому рівні наказом 
Міністра юстиції України у травні 2005 р. було 
створено міжвідомчу робочу групу з питань про-
вадження процедури медіації в кримінальне/ 
кримінально-процесуальне законодавство. Відтак, 
протягом 2006 р. було розроблено проекти законів 
"Про медіацію (посередництво) у кримінальних 
справах" та "Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінально-процесуального кодексів України 
щодо процедури медіації", "Про відшкодування за 
рахунок держави матеріальної шкоди громадянам, 
які потерпіли від злочину". На даний час зазначені 
законопроекти перебувають на доопрацюванні у 
Міністерстві юстиції України.  

Примирення (медіація) – це досягнутий 
мир між особою, що вчинила злочин, та потерпі-
лим, тобто акт відновленого безконфліктного 
стану між цими особами [1, с.9]. Добровільність 
досягнення примирення є необхідною ознакою і 
полягає у принципово усвідомленій здатності 
особи, яка вчинила злочин, та потерпілого само-
стійно приймати рішення та чинити дії для від-
новлення порушеного права [1, с.104]. Так, про-
ведення медіації в кримінальних справах у Чехії, 
Польщі, Бельгії, Австрії та інших країнах мож-
ливе лише за добровільної згоди учасників кри-
мінального конфлікту. З іншого боку, наприклад, 
в Англії примирення може досягатися з пору-

шенням принципу добровільності: згідно з зако-
ном 1998 року суди можуть виносити постанови 
про репарацію, розраховані на примус неповно-
літніх правопорушників до примирення.  

Проілюструємо складнощі, що можуть ви-
никнути у зв’язку з невизначеністю процесуаль-
ної форми примирення потерпілого і винного. 

Юридично дійсне примирення повинно 
мати певну процесуальну форму. Закріплення 
факту примирення у протоколі, запропоноване 
Х. Д. Аліпкеровим, у зв’язку з тим, що воно є 
слідчою дією, вважається спірним питанням, 
адже слідчі дії - це діяльність з приводу збирання 
доказів [10, с.508]. 

О.О. Дудоров вважає, що факт примирен-
ня має бути процесуально закріплений у матеріа-
лах справи як добровільна відмова потерпілого 
від поданої ним заяви про притягнення до кримі-
нальної відповідальності винного, або прохання 
закрити вже порушену кримінальну справу [2, 
с.20]. Але таким чином здійснюється звуження 
сфери застосування інституту примирення лише 
рамками приватного обвинувачення. 

Медіація тлумачиться як належним чином 
оформлена письмова угода, юридичний зміст якої 
полягає у засвідченні того, що винний відшкодував 
завдані ним збитки або усунув заподіяну шкоду, а 
потерпіла особа висловила своє задоволення вжи-
тими щодо неї заходами і дала згоду на звільнення 
першого від кримінальної відповідальності або на 
настання іншого кримінально-правового наслідку. 
Тому не слід ототожнювати поняття примирення, 
притаманне кримінальному і кримінально-проце-
суальному праву [3, с.7].  

Інший варіант оформлення позитивного 
результату спільної зустрічі - договір примирен-
ня, типову форму якого доцільно узгодити спіль-
но з представниками суду [4, с.27]. Щодо його 
юридичної сили, то у такому випадку договір не 
є обов'язковим для судді, а виступає лише як об-
ставина, яку необхідно перевірити [4, с.31].  

Реституційна угода не є різновидом угод про 
визнання вини, що має місце у англо-амери-
канській правовій сім'ї, оскільки остання полягає у 
переговорах між адвокатом та прокурором за учас-
ті судді і має на меті пом’якшити покарання, яке 
буде застосоване до правопорушника, а не відно-
вити права потерпілого [4, с.31]. Зазначена угода, 
на думку А. М. Ященка, є неприйнятною для вітчи-
зняної правової системи [3, с.7]. Думку про віднос-
ну суперечність цінностям вітчизняної системи 
правосуддя підтримує і П.В. Пушкар, хоча зазна-
чає, що угода про визнання вини є ефективним ін-
ститутом кримінального процесу, передусім при 
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прискореному розгляді кримінальних справ про 
злочини невеликої тяжкості [6, с.7-8]. 

У проекті Закону України “Про медіацію 
(посередництво) у кримінальних справах” визна-
чено договір про примирення як договір, який 
укладається сторонами з метою врегулювання 
конфлікту на основі взаємних поступок і може 
стосуватися лише прав та обов’язків сторін та 
предмета конфлікту [7]. 

Коли кримінальне переслідування не при-
пинено, то між сторонами зберігається виключно 
деліктне зобов’язання, яке і є підставою для пре-
д'явлення цивільного позову в кримінальному 
процесі. Заміна деліктного зобов’язання договір-
ним зумовлює зміну механізмів захисту з кримі-
нального на цивільний. Хоча поширена думка, 
що виконання зобов’язання має бути забезпечене 
як цивільним, так і кримінально-процесуальним 
механізмами захисту [5, с.506] або винятково 
кримінально-процесуальним механізмом дотри-
мання договірних домовленостей потерпілого та 
винної особи [9, с.34]. 

У цілому ж запровадження медіації потре-
бує ґрунтовної процесуальної розробки наступ-
них процедур: 

 Врегулювання вимог до медіаторів, пра-
вового статусу, процедури обрання.  

 Запровадження центрального органу, ме-
тою діяльності якого є координація роботи орга-
нізацій, об'єднань, що займаються відновним 
правосуддям. 

Запровадження медіації потребує ґрунтовної 
процесуальної розробки відповідних процедур: 

 Закріплення кола справ, у яких можливе 
призначення медіації. Наприклад, у Франції не-
має обмежень щодо її застосування [9, с.37]. За-
слуговує на увагу і польський досвід, що перед-
бачає можливість призначення медіації у тих 
справах, що передбачають максимальне пока-
рання позбавлення волі на строк до 5 р. і за умо-
ви згоди сторін.  

 Варто закріпити за прокурором, слідчим 
(за згодою прокурора) та судом право направляти 
для проведення медіації і справи про тяжкі та осо-
бливо тяжкі злочини (як приклад, вчиненні з нео-
бережності) тоді, коли є достатні підстави вважати, 
що медіація може мати позитивні результати. 

 Включення часу, відведеного на медіа-
цію, до процесуальних строків, визначення її ма-
ксимальних строків для уникнення невиправда-
ного затягування процедури учасниками.  

 Визначення форми подачі звіту про про-
ведення медіації та форми угоди між потерпілим 
та правопорушником. 

 Запровадження центрального органу, ме-
тою діяльності якого буде координація роботи 
організацій, об'єднань, що займаються відновним 
правосуддям. 

Прагнення розвивати національне законо-
давство відповідно до міжнародних стандартів 
вимагатиме відображення в кримінальному про-
цесі таких принципів, як: 

 конфіденційність обговорень. Як прик-
лад, у Польщі зазначений принцип закріплений в 
етичних нормах медіаторів, але не відображений 
належним чином у польському законодавстві, 
згідно з яким медіатор може бути викликаний у 
суд як свідок. Це зумовлює недовіру сторін до 
медіатора. Враховуючи досвід Польщі, в Україні 
було б доцільно на законодавчому рівні закріпи-
ти неможливість допиту медіатора як свідка що-
до фактів, про які він дізнався у процесі прове-
дення медіації [4, с.31];  

 автономність та незалежність медіаторів 
від правової системи. Так, законодавством 
Польщі передбачена заборона особі, яка має 
професійний та посадовий зв'язок з системою 
кримінального правосуддя, виконувати функції 
медіатора. Аналогічна заборона на здійснення 
посередницької діяльності передбачена і в зако-
нодавстві Болгарії, Естонії, Словенії [9, с.33]. 

 неприпустимість розцінювати участь у 
медіації як визнання вини у випадку судового 
розгляду. 

Необхідно уникати зарегульованості дер-
жавою діяльності медіаторів, як сталося в Англії, 
де особа, що бажає здійснювати посередницьку 
роботу, має відповідати 341 критерію [9, с.128]. 

Висновки. Наслідком впровадження про-
грам відновного правосуддя,  в тому числі і меді-
ації, у систему кримінального судочинства стане 
дієвим чинником забезпечення правопорядку та 
громадянського миру, змінить спосіб реагування 
держави на вчинений злочин, забезпечить мож-
ливість відновлення прав та інтересів потерпі-
лих, а також реінтеграції правопорушника в сус-
пільство, позитивно вплине на існуючи судову 
систему, суттєво розвантаживши її, а також 
сприятиме формування позитивного іміджу 
України на світовій арені. 
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ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ ТА ПРАВО НА СВОБОДУ ОСОБИСТОСТІ В ДЕРЖАВІ 
 

Стаття присвячена проблемі реального забезпечення й охороні прав та свобод людини, виключна важли-
вість яких у правовій державі, зумовлюється їх природністю, невід’ємністю, відповідністю людській сутності. 

 
Постановка проблеми. З набуттям неза-

лежності українська держава проголосила, що  
людина,  її життя та здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і  безпека  визначаються за най-
вищу соціальну цінність [1]. Український народ 
– громадяни України  усіх  національностей  –  
обрав шлях побудови демократичної держави, 
тобто держави, в якій  буде  здійснено принцип 
панування права, що ґрунтується на визнанні 
прав  і  свобод  людини. Права людини в сучас-
ному світі на сьогоднішній день це не просто ак-
туальна тема,  це глобальна проблема. Людство, 
що пережило дві  світові  війни,  безлічі  крива-
вих локальних конфліктів, пережило жорстокі 
диктатури, дійшло  висновку,  що  не може бути 
миру и злагоди на Землі, не може  бути  органі-
зованого  цивільного життя без поваги до люди-
ни, її  прав,  свобод  і  потреб.  Створення право-
вої держави передбачає якісно інший, вищий, 
ніж дотепер, рівень здійснення правосуддя. Для 
його забезпечення мають застосовуватися і за-
стосовуються різноманітні заходи. Це, насампе-
ред, розвиток системи судових та інших правоо-
хоронних органів; підготовка кадрів правників; 
вдосконалення правового статусу суддів, проку-
рорів, слідчих, а також учасників процесу, широ-
ка правова пропаганда серед населення й поши-
рення в суспільстві культу права. Важливу роль 
серед заходів із вдосконалення правосуддя в 
Україні відіграють і заходи кримінальної відпо-
відальності, що застосовуються до осіб, котрі 
посягають на відповідні суспільні відносини. 
Останнім часом чітко проглядається тенденція 
до збільшення кількості норм про злочини проти 
правосуддя за рахунок посягань, які полягають у 
протиправному впливі на учасників процесу, 
працівників правоохоронних органів, у невико-
нанні рішень органів правосуддя [2]. 

 На сьогодні немає в світі більш значущої 
проблеми, ніж реальне забезпечення й охорона 
прав та свобод людини, виключна важливість 
яких у правовій державі зумовлюється їх приро-
дністю, невід’ємністю, відповідністю людській 
сутності. Права людини є особливими за своєю 
вагомістю, оскільки в них конкретизуються го-

ловні цінності людського співжиття – життя, 
свобода, гідність, особиста автономія. 

Метою написання наукової статті є дотри-
мання права на свободу особистості в державі.   

Викладення основного матеріалу. У Кон-
ституції України та у законодавчих актах майже 
всіх галузей права досить часто вживаються термі-
ни «права» та «свободи». Приділяється їм значна 
увага й у міжнародно-правових документах. Право 
фіксує наявність свободи в суспільстві й визначає 
механізм захисту інтересів особистості. Правові 
дозволяння і правові заборони служать мірилом 
юридичної свободи особистості у державі [3]. 

У сфері захисту права на свободу мало що 
змінилося за останні роки. Одна з не багатьох 
позитивних змін стосується законодавства про 
компенсацію щодо незаконного затримання та 
тримання під вартою. Так, 1 грудня 2005 року 
був прийнятий Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури і суду» [4]. Цим Законом 
було доповнено існуючі положення у цій сфері. 
В результаті, до статті 2 Закону України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої грома-
дянинові незаконними діями органів дізнання, 
досудового слідства, прокуратури і суду» було 
додано новий пункт, який розширює коло осіб, 
що мають можливість отримати компенсацію. 
Проте закон, як і раніше, не надає право на ком-
пенсацію особам, які були незаконно затримані 
(мається на увазі так зване кримінально-
процесуальне та адміністративне затримання). 
Незаконне тримання під вартою матиме місце у 
випадку порушення строків тримання під вар-
тою, або порушення порядку продовження таких 
строків, а також тримання під вартою, коли від-
пала необхідність у запобіжних заходах взагалі 
(наприклад, в ході досудового слідства доведена 
невинність особи у вчиненні злочину), або у за-
стосуванні саме цього запобіжного заходу. Неза-
конне тримання під вартою має місце у випадку 
невиконання вимог Закону "Про попереднє ув'я-
знення" [5] про звільнення осіб, щодо яких як 
запобіжний захід обрано взяття під варту. 
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Тримання під вартою протягом досудових 
та судових стадій кримінального процесу зали-
шається невиправдано поширеним, і не помітно 
будь-яких кроків щодо формування державної 
політики, спрямованої на зміну цього становища 
та запровадження у практику альтернативних 
методів забезпечення цілей судочинства [6]. 

У 2005 році висвітлення у засобах масової 
інформації затримань відомих політичних фігур 
спровокувало вищих посадових осіб на висловлен-
ня позиції щодо законності таких затримань. Як 
наслідок, у цих висловах знайшли підтвердження 
висновки, щодо існування певної практики право-
охоронних органів у сфері затримання. Головні 
риси цієї практики полягають у наступному: ілю-
зорність обмеження, що встановлене в частині 3 
статті 29 Конституції, яке дозволяє затримання без 
рішення суду лише у випадках «невідкладної необ-
хідності запобігти злочину або припинити його»; 
відсутність критеріїв для визначення обґрунтованої 
підозри та відсутність попередньої судової переві-
рки обґрунтованості такої підозри. 

Через такий стан справ правоохоронні ор-
гани зберігають практично необмежені повнова-
ження щодо затримання і можуть використову-
вати його як ефективний інструмент розсліду-
вання, що в результаті призводить до невиправ-
даної поширеності затримань. 

За даними статистики та  повідомленнями 
МВС України, слідчими органами внутрішніх 
справ України у 2006 році за підозрою у вчинен-
ні злочину було затримано 65 360 осіб, у 2007 – 
56240, у 2008 – 54360 осіб. У 2006 році прокура-
турою не підтримано подання про обрання запо-
біжного заходу у вигляді взяття під варту відно-
сно понад 8 тис. осіб, у 2007 – відносно понад 4 
тис. осіб, а  за період 2008 року  відносно  приб-
лизно 3 тис. осіб. У 2005 році до МВС України 
надійшло 58961 звернення щодо неправомірних 
дій або бездіяльності працівників міліції, з них 7 
967 визнано обґрунтованими. За результатами 
службових розслідувань з приводу неправомір-
них дій до дисциплінарної відповідальності при-
тягнуто 748 працівників. Проте виокремити кіль-
кість випадків притягнення до дисциплінарної 
відповідальності з приводу незаконного затри-
мання не можна [7]. 

Уповноважений Верховної Ради з прав лю-
дини в інтерв’ю 15 липня 2005 сказала, що бли-
зько мільйона громадян щорічно піддаються не-
законним затриманням та арештам, з брутальним 
порушенням прав та свобод людини. Крім того, 
залишається поширеною практика незареєстро-
ваних затримань, коли особа примусово достав-

ляється до органу розслідування, але її затри-
мання не реєструється, і затримана особа зали-
шається під контролем міліції без будь-яких га-
рантій, притаманних статусу затриманого. За 
спостереженнями така практика стала навіть 
більш поширеною після набрання чинності Зако-
ном України від 12 січня 2005 року [8], який 
встановив більш жорсткі часові обмеження щодо 
перебування затриманої особи у міліції. 

Таке незареєстроване затримання не 
сприймається судовими та прокурорськими ор-
ганами як позбавлення волі, тому особи, які ста-
ли жертвами таких затримань практично позбав-
лені правового захисту. 

Наприклад, громадянка Т. була затримана 
10 вересня з 15.00 до 24.00 11 вересня 2004 року 
районним відділом внутрішніх справ Голосіївсь-
кого району м. Києва. Факт такого затримання не 
заперечувався державними органами. Так, проку-
рор Голосіївського району м. Києва у своєму листі 
від 24 березня 2005 року зазначає, що заявницю 
10.09.2004 року приблизно о 18 годині було доста-
влено до Голосіївського РУ ГУМВС України в м.  
Києві для опитування, і вона була звільнена о 21 
годині. Але прокурор відмовився розглядати її 
примусове перебування у райвідділі як порушення 
права на свободу, пославшись на те, що не було 
складено протокол про її затримання. 

Ця проблема тісно  пов’язана з проблемою 
невизначеності початкового моменту затриман-
ня. Як і раніше, початком кримінально-проце-
суального затримання вважається момент скла-
дання протоколу про затримання, визначення 
якого цілком залежить від розсуду посадової 
особи, що веде розслідування. 

Такий стан справ значною мірою послаб-
лює гарантії прав затриманих, формально перед-
бачені у законодавстві, оскільки навіть у теорії ці 
гарантії набувають чинності лише після кількох 
годин, а іноді й днів після того, як особа потра-
пила під контроль правоохоронного органу. До 
того, як прийнято формальне рішення про затри-
мання, підозрюваний не вважається затриманим, 
і його статус під час фактичного тримання під 
вартою правоохоронного органа залишається 
невизначеним до тих пір, поки посадова особа 
(слідчий чи дізнавач) не складе протокол затри-
мання. Наприклад, громадянин Б. був затрима-
ний працівниками міліції районного відділу мі-
ліції міста Харкова 18 липня 2005 року об 11 го-
дині ранку. Але протокол його затримання був 
складений лише ввечері 19 липня 2005 року, піс-
ля втручання посадовців районної прокуратури. 
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Посилаючись на міжнародні  стандарти  
захисту прав людини, можна підсумувати,  що 
судовий захист слід розуміти як ефективне від-
новлення кожного у правах  незалежним судом 
на підставі справедливого судового розгляду, що 
передбачає забезпечення змагальності  та рівно-
правності сторін, у тому числі  представлення їм 
достатніх процесуальних прав  для захисту своїх 
інтересів при здійсненні всіх процесуальних дій, 
результат яких має суттєве значення для визна-
чення прав та обов'язків. 

До цього часу зберігає чинність наказ МВС 
України і Державного департаменту України з 
питань виконання покарань № 300/73 від 
23.04.2001 року «Про заходи щодо дотримання 
законності при затриманні осіб, підозрюваних у 
вчиненні злочину, обрання щодо них запобіжно-
го заходу у вигляді взяття під варту та додержан-
ня встановлених законом строків затримання та 
тримання під вартою під час досудового слідства» 
[9], який у пункті 2.5. зобов'язує проводити служ-
бове розслідування  та притягувати до відповідаль-
ності (дисциплінарної, а за наявності підстав – до 
кримінальної) посадових осіб, відповідальних за 
затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, 
якщо в подальшому ця особа звільняється із Ізоля-
тора тимчасового тримання (далі – ІТТ) у зв’язку з 
не підтвердженням підозри у вчиненні злочину. Це 
положення спонукає працівників міліції викорис-
товувати «тіньове» затримання. 

У вирішенні судами питань щодо взяття 
під варту або звільнення значний вплив має пре-
зумпція на користь взяття під варту. Якщо особа 
обвинувачується у вчиненні злочину, за який пе-
редбачене покарання понад 3 роки позбавлення 
свободи, то лише виключні фактори, пов’язані з 
поганим станом здоров’я чи іншими виняткови-
ми обставинами, можуть зумовити її звільнення. 
Але іноді навіть дуже поганий стан здоров’я не 
стає підставою для звільнення. Наприклад, гро-
мадянка М., у віці 65 років, яка обвинувачува-
лась у вчиненні корисливих злочинів, трималась 
під вартою на підставі постанови суду. Під час 
тримання під вартою її стан здоров’я значно по-
гіршився, крім того, вона отримала травми, що за 
визначенням судово-медичного експерта «загро-
жували її життю». У зв’язку із погіршення стану 
здоров’я та травмами заявниця неодноразово пе-
ребувала у лікарні. Однак суддя, який продовжив 
строк тримання під вартою до 4 місяців, у своїй 
постанові вказав, що він не бачить обставин, які 
перешкоджають триманню громадянки М. під 
вартою. Врешті - решт, громадянка М. була зві-
льнена 12 січня 2006 року. 

Варто зазначити, що громадянка М. не була 
звільнена раніше через те, що слідчий не знав про 
внесені 20 січня 2005 року до статті 165 КПК змі-
ни, які надали слідчому самостійні повноваження 
щодо зміни запобіжного заходу: у разі закриття 
справи, закінчення строку тримання під вартою, 
якщо цей строк не продовжений в установленому 
законом порядку, та в інших випадках звільнення 
особи з-під варти на стадії досудового розсліду-
вання здійснюється на підставі ухвали органу діз-
нання чи слідчого, які проводять досудове розслі-
дування у справі, або прокурора, про що вони не-
гайно повідомляють суд, який обрав цей запобіж-
ний захід. Звільнення з-під варти у кримінальних 
справах, що знаходяться в судовому провадженні, 
здійснюється лише за рішенням судді або суду. 

Ніяких змін не сталося щодо доступу осіб, 
які тримаються під вартою, до суду, оскільки у за-
конодавстві, як і раніше, не знайшла втілення кон-
цепція періодичного перегляду обґрунтованості 
тримання під вартою. Обмеження права особи, що 
тримається під вартою, на перегляд обґрунтованос-
ті позбавлення його свободи, суперечить Консти-
туції України і міжнародним зобов’язанням украї-
нської держави. Порядок, встановлений законодав-
ством, допускає стан, коли особа може перебувати 
під вартою без судового перегляду обґрунтованості 
такого заходу до 9 місяців. 

У законодавстві, як і раніше, не гарантовані 
основоположні процесуальні права обвинуваче-
ного (підозрюваного) під час судового розгляду 
питання про взяття під варту чи звільнення, які 
забезпечують йому можливість захищати своє 
право на свободу. Не у всіх випадках гарантова-
на навіть особиста участь затриманого у судово-
му розгляді. Загальний стан системи правової 
допомоги в Україні не дає багатьом затриманим 
можливості скористатися кваліфікованою право-
вою допомогою. 

Законодавство, як і раніше, встановлює гра-
ничний строк тримання під вартою лише для досу-
дового слідства, але не для стадії судового розгля-
ду. Тому тривалість судового розгляду прямо поз-
начається на тривалості тримання під вартою. 

Відповідно до статті 17 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини» [10]  від 
23 лютого 2006 року національні суди застосо-
вують при розгляді справ Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод [11] та 
практику Європейського суду з прав людини як 
джерело права. Стаття 5 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – 
Конвенція) гарантує право кожного на свободу 
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та особисту недоторканність, частина 1 (пункт с) 
цієї статті дозволяє законний арешт або затри-
мання особи, здійснене з метою доставки її до 
компетентного судового органу за наявності об-
ґрунтованої підозри у вчиненні нею правопору-
шення або якщо обґрунтовано вважається необ-
хідним запобігти вчиненню нею правопорушен-
ня чи її втечі після його вчинення.  

Європейський суд у своїй практиці наго-
лошує, що у справі, в якій йдеться про позбав-
лення свободи, особливо важливим аспектом є 
дотримання принципу юридичної визначеності . 
Отже, неодмінною вимогою є наявність у націо-
нальному законі чітко сформульованих умов, за 
яких здійснюється позбавлення свободи, та за-
безпечення передбачуваності застосування само-
го цього закону, тобто відповідності його до 
встановленої Конвенцією вимоги «законності». 

Аналізуючи чинне кримінально-проце-
суальне законодавство України можна пересвід-
читись, що його норми не відповідають вимогам 
статті 5 Конвенції. Так, відповідно до частини 5 
статті 156 Кримінально-процесуального кодексу 
України строки тримання під вартою під час до-
судового слідства закінчуються в день надхо-
дження справи до суду. При цьому відповідно до 
статті 237 КПК України питання зміни, скасування 
або обрання запобіжного заходу вирішується суд-
дею при попередньому розгляді справи, а згідно 
статті 241 КПК України справа повинна бути при-
значена до попереднього розгляду не пізніше деся-
ти діб, а у разі складності справи - не пізніше три-
дцяти діб з дня надходження її до суду.  

Отже, виникає необхідність встановлення 
контролю з боку суду за законністю тримання 
особи під вартою після проведення досудового 
слідства. А також – необхідність розмежування 
обчислення строків тримання під вартою на ста-
дії досудового слідства та після надходження 
справи до суду, і таким чином, встановлення чіт-
кої законної підстави для тримання особи під 
вартою після надходження справи до суду.  

Отже, існує нагальна потреба внесення від-
повідних змін до чинного законодавства Украї-
ни, зокрема, у Кримінально-процесуальний ко-
декс, і приведення його у відповідність до поло-
жень Конвенції з урахуванням їх тлумачення Єв-
ропейським судом з прав людини. Метою таких 
змін є посилення законодавчих гарантій захисту 
прав людини та уникнення констатації порушень 
Україною статті 5 Конвенції.  

З цією метою Міністерством юстиції роз-
робляється проект Закону України, яким перед-

бачається внести відповідні зміни до Криміналь-
но-процесуального кодексу України. 

Отже, узагальнюючи вищевикладений ма-
теріал, автор статті вважає за доцільне зробити 
наступні узагальнюючі висновки: 

 включити до предмету судового розг-
ляду під час вирішення питання про взяття під 
варту чи звільнення всі обставини, які стосують-
ся обґрунтованості затримання, у тому числі:  
обґрунтованість підозри або звинувачення, у 
зв’язку з якими сторона обвинувачення вимагає 
взяття під варту підозрюваного (обвинувачено-
го); обґрунтованість строку перебування під вар-
тою до доставлення до судді; 

 встановити чітку презумпцію на ко-
ристь звільнення особи та передбачити перекла-
дення тягаря доведення обґрунтованості триман-
ня під вартою на сторону обвинувачення; 

 передбачити умови, що б виключали 
взяття під варту або продовження строку три-
мання під вартою на підставі лише гіпотетичних 
припущень; 

 сформулювати ризики, у зв’язку з яки-
ми припускається тримання під вартою, таким 
чином, щоб виключити тримання під вартою в 
залежності від позиції обвинуваченого у справі 
та тактики захисту; 

 встановити чіткі й детальні правила 
процедури для судового розгляду питання про 
тримання під вартою або звільнення.  

 у будь-якому слуханні, де розглядаєть-
ся питання про його тримання під вартою або 
звільнення; обов’язкове надання особі, що поз-
бавлена свободи, та її захиснику копії подання 
слідчого (прокурора) про взяття її під варту або 
продовження її тримання під вартою.  
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TAKING INTO CUSTODY AND THE RIGHT TO PERSONALITY FREEDOM IN A STATE. 
 

Summary 
The article lays emphasis on the observation of personality freedoms in a state. 
 

 
М.И. Кулянда 

О ВЗЯТИИ ПОД СТРАЖУ И ПРАВО НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме реального обеспечения и охране прав и свобод человека, исключи-

тельная важность которых у правового государства обуславливается её природой, неотьемлемостью, 
соответствию человеческой сущности. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які 
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роз-
друковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від 

можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою. 
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програ-

мний редактор. 
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-
нику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжир-
ний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення 
не допускаються! 

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку. 
 
 
2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 
 

2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 

0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-
цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-
тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-
кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-
стандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну 
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад: 
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-
рниках. Наприклад:  
 Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 
автори. Наприклад: 



До наших авторів 

124 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 518. Правознавство. 

 Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 
276с. 
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 
 
3. ДОДАТКИ 
 

До рукопису повинні додаватись: 
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-
ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 
доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-
ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  
 

4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-
колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 
лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-
йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор 
зобов'язаний попередити про це редакцію. 
 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-
ром. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
 
 
Науковий редактор – доктор юридичних 
наук, професор, декан юридичного фа-
культету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
Пацурківський Петро Станіславович. 

 
 
 
 
 

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 
Вип. 518. Правознавство. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 124 с. 

 
 


