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НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ - 5 РОКІВ 

В. Д. ГОНЧАРЕНКО, д-р юрид. наук, 
проф. НЮА України 

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

24 серпня 1991 р. відбулася знаменна подія в житті Ук-
раїнської держави — Верховна Рада прийняла Акт проголо-
шення незалежності України, в якому, за словами Президен-

т а України Л. Кучми, знайшло своє історичне втілення «віко-
вічне .прагнення нашого народу до волі» Акт став також за-
кономірним наслідком багатовікової боротьби українського 
народу за свою державність, що бере свій початок ще з ча-
сів Київської Русі. Це була могутня держава середньовіччя, 
•яка справила значний вплив на політичне життя як країн 
Західної Європи, так г сусідніх азіатських країн, а т а к о ж 
країн, що мали велике значення в системі торгівлі між Євро-
пою і Азією. Високий авторитет Київської Русі був закріпле-
-ний численними міжнародними договорами, тісними матри-
моніальними зв 'язками великих київських князів з багатьма 
закордонними державами. Київська -Русь займає видатне 
місце у. всесвітній історії. 

У XII ст. Київська Русь розпалася на 12 окремих кня-
зівств. Серед князівств, що в період феодальної роздробле-
ності існували на території України, особливо виділялося Г а -
лицько-,Волинське. Ц я держава досягла значного політичного 
розвитку і за рівнем економіки й культури увійшла до чис-
ла найпередовіших країн Європи. 
.- А л е феодальна роздробленість мала негативні наслідки 
в умовах, коли над Руссю нависла загроза зовнішньої небез-
пек». На початку ХЦІ ст. посилився процес дроблення " Русі. 
•Із складу великих князівств виділялись дав і уділи. Настала 
дійсна роздробленість. Нові, в тому числі й митні, кордони 
ггослаблкївали економічні зв 'язки між князівствами та земля-
ми Русі. Неодмінним супутником роздробленості стали' не-
скінченні кровопролитні війни за землю, робочі руки, полі-
тичний вплив. Руйнувалися виробничі відносини, відбувало-
ся масове знищення господарства трудівників. Військові си-
ли все більше розпилялися. Усобиці в конкретно-історичних 
умовах дійсно стали, за влучним визначенням .сучасника, 
«погибелью земли Русской». 

1 Україна е. Україна буде!: Доповідь Президента України Леоніда Кучми 
на урочистих зборах з нагоди 5-ї річниці незалежності України 23 серп-

. ця 1996 р. / / Уряд. кур!єр. 1996. 59 серп. , 
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Вторгнення орд Батия поставило під питання не тільки 
єдність південно-руських земель, а й саме їх існування. По-
дальше золотоординське іноземне і/-о в українських землях 
негативно впливало на політичне становище цього краю. 
Тяжкий стан південно-руських земель, які були позбавлені 
політичної єдності, використали у своїх інтересах сусідні 
держави. Внаслідок тривалої бЬротьби їм вдалося подолати 
упертий опір місцевого населення і до кінця XIV ст. захопи-
ти українські землі. Здобиччю Польші стали Галичина і За-
хідна Волинь, Закарпаттям заволоділа Угорщина, Букови-
ною — Молдавське-князівство. Східна Волинь, Поділля, Ки-
ївщина та Чернігово-'Сіверщина були включені до складу Ве-
ликого князівства Литовського. 

У 90-х роках XIV ст. удільні князівства південно-руських 
земель були ліквідовані. Це стало початком здійснення за-
гарбницької політики польських феодалів щодо населення 
цих земель. Особливо негативні наслідки для народу мала 
Люблінська унія 1569 р. Ця унія, започаткувала процес екс-
пансії польських феодалів і католицької церкви на україн-
ські землі. Посилення соціально-економічного, політичного та 
національно-религійного гноблення в Україні викликало ан-
тифеодальну і національно-визвольну боротьбу українського 
народу. Найбільш поширеною формою протесту стали масові 
втечі селян на східні і лівденно-східні землі. Вони заснову-
вали нові поселення — слободи, освоювали малозаселені 
землі і пустощі. Такі втікачі називали себе козаками, тобто 
вільними людьми. 

•На початку XVI ст. за дніпровськими порогами- виникають 
невеликі козацькі укріплені містечка — січі, на базі яких ут-
ворилася Запорізька Січ — один з етапів у розвитку україн-
ської державності. Вона займала порівняно невелику тери-
торію, але поширювала свій політичний вплив на значні, про-
стори українських.земель. В Запорізькій Січі функціонувала 
суспільна система з виборністю старшин, діяла козацька ра-
да, на якій розглядалися найважливіші питання внутрішньо-
го і зовнішнього життя Січі. Політичний лад Запорізької Сі-
чі характеризується як православна реопубліка з демокра-
тичними рисами. ' 

Досвід Запорізької Січі був використаний у ході визволь-
ної війни 1648—1654 рр. при створенні Української держави. 
За формою правління ця Українська національна держава 
була республікою з найвищим органом влади —• Загально-
військовою радою. Другою за значенням владною структу-
рою була Рада генеральної старшини. Функції виконавчого 
органу виконував Генеральний уряд. Його обирали разом з 
гетьманом на військовій раді. Центральне місце в усій систе-
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мі органів нової влади посідав гетьман. У період визвольної 
івійни ним був Богдан Хмельницький, з ім'ям якого пов'язані 
саме буття України, її вихід на арену світової історії, пер-' 
шопочатки становлення сучасної політичної української 
нації 

У створеній Богданом Хмельницьким Українській націо-
нальній державі були реальні перспективи самостійного роз-
витку2 . Але для їх реалізації потрібні були сприятливі як 
внутрішні, так і зовнішні умови. Останні ж виявилися вкрай 
несприятливими для Української держави. Оцінюючи міжна-
родну ситуацію, Богдан Хмельницький дійшов висновку про 
необхідність укласти союз з Російською державою, яка на 
той час за формою правління була станово-представмицькою 
монархією. У 1654 р. такий союз між Україною і Росією від-
бувся. У спільно розроблених українсько-російських «Берез-
невих статтях» 1654 р. визначалися основи правового статусу 
України у складі Рос і ї Україна одержала широкі права в 
галузі самостійного державно-правового будівництва. 

Але незабаром після см-ерті Богдана Хмельницького роз-
почався процес постійного урізання автономних прав Украї-
ни. Найбільш активно цей процес відбувався у другій поло-
вині XVIҐІ ст. Так, з 1659 р. Українська держава втратила 
право на самостійні зносини із зарубіжними партнерами, зго-
дом у залежність від Росії потрапляє торгівля. Слідом за 
цим було зроблено новий крок у ліквідації автономії Украї-
ни — остаточно скасовано гетьманство. Царським маніфес-
том від 10 листопада . і сенатським указом від 17 листопада 
1764 р. останній гетьман України К. Розумовський був увіль-
нений від гетьманства. Д л я управління Україною за цими ж 
правовими актами створювалася Малоросійська колегія «а 
чолі з графом П. Рум'янцевим. Це фактично стало початком 
певної ліквідації Української держави. Вже у 1775 р. Кате-
рина II ліквідувала Запорізьку Січ і тим самим позбавила 
українців власних збройних сил. - На початку 80-х ройів 
XVIII ст. в Україні уводиться інститут намісництва. її тери-
торія була поділена на губернії, що фактично означШю 
включення Української держави до загальноімперської сис-

1 Див.: Богдан Хмельницький — видатна постать України: Доповідь 
Президента України Леоніда Кучми на урочистих зборах з нагоди 
400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького 20 грудня 
1995 р . / / Уряд, кур'єр. 1995. 23 груд. 

2 Див.: Рогожин А., Тацій В. Від Богдана до Івана не було гетьма-
на Ц Голос України. 1995. 21 груд. 
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теми. Отже, Україна втратила не тільки державність, а й ав-
тономію 

Після краху Російської і Австро-Угорської імперій роз-
почався новий етап відродження української державності — 
у 1917 р. проголошується Українська Народна Республіка 
(УНР) , а в 1918 р. — Західно-Українська Народна Респуб-
ліка ( З У Н Р ) . Об'єндання у 1919 р. УНР і З У Н Р в Українсь-
ку соборну самостійну державу стало подією загальносвіто-

. ».аго значення 2. 
Але сталося так, що 'з самого початку-на шляху до неза-

лежної української національної державності стала Україн-
ська радянська республіка, керівництво якої було зорієнто-
вано на приєднання України до більшовицької Росії. Це 
знайшло свій прояв у ідентичності державних структур УСРіР 
і Р Р Ф С Р , копіюванні першої конституції Р Р Ф С Р 1918 р. 

'при прийнятті конституції У С Р Р 1919 p., поступовій інкорпо-
рації російськими радянськими державними структурами від-
повідних українських структур, що? в кінцевому рахунку при-
звело до остаточного поглинення радянської української дер-
жави російським центром 3 . У 1922 р. Україна увійшла до 
складу Союзу PGP, конституція якого була остаточно за-
тверджена у січні 1924 p. II з ' їздом Р а д С Р С Р . В" ній чітко 
окреслювалося коло питань, що знаходились у виданні ви-
щих органів влади С Р С Р : зовнішня політика, кордони, зброй-
ні сили, транспорт, зв'язок, планування народного господар-

•> ства, оголошення війни і підписання миру тощо. Формально 
кожна республіка мала право виходу з С Р С Р , але механізм 
такого виходу, так і не було розроблено. Внаслідок цього, 
не змінюючи своєї зовнішньої форми, «союз республік» фак-
тично перетворився на жорстко централізовану державу^ 
Форма ж (утворення С Р С Р ) мала лише вуалювати справж-
ню сутність запропонованої унітарної державності 4 . 

Такою державою С Р С Р , у складі якого -перебувала й 
УРСР, був багато років. Ц е стосується як періоду сталінсь ; 

кого тоталітаризму, «хрущовської відлиги», так і наступного 
етапу функціонування союзної держави. Так, у період «бреж-
нєвського» неоСталінізму У Р С Р була складовою частиною 
Союзу Р С Р , правовий статус якої до жовтня 1977 р. визна-
чався передусім конституцією С Р С Р 1936 р. У другій лолови-

' Див.: Малик Я., Вол Б,, Чуприна В. Історія української державності, 
Львів, 1995. С. 49. 

2 Див.: Литвин М„ Науменко К- Історія ЗУНР. Львів, 1995. С. 4. 1 

3 Див.: Рум'янцев В. О. Українська державність: 19Т7—1922 рр. (фор-
ми і проблеми розбудови). X., 1996. С. 161. 

4 Див.: Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний 
аналіз. К., 1996. С. 295. 



ні 60-х років одержала перевагу тенденція до зміцнення цент-
ралістських заеад в багатьох сферах державного, господар-
ського та соціально-культурного будівництва. Згадані про-
цеси торкнулися перш за все економіки. Як відомо, втілення 
в життя у 50-ті роки системи територіально-економічних об'-
єднань — раднаргоспів — створило можливість для більш 
•ефективної .праці. Економіка країни почала розвиватися в 
умовах конкуренції між підприємствами, впроваджувалися 
лередові технології тощо. Раднаргоспи надавали деякий про-" 
стір для ініціативи, стимулів для якнайраціональні'Шого ви-
користання місцевих ресурсів і кадрів. Госпрозрахунок, са-
мофінансування сприяли зростанню продуктивності праці, 
підвищенню рентабельності підприємств, наповненню ринку 
товарами, зниженню цін. Але сталий економічний розвиток 
республік сприяв їхній самостійності, причому не тільки, 
економічної, а й політичної, тобто погрожував командно-^ 
адміністративній системі. Тому були розроблені нові центра-
лізаторські підходи до керівництва економічним життям 
країни, намічені грандіоз-ні програми освоєння нових еконо-
мічних районів, здійснення «новобудов століття»1 . 

Верховна Рада С Р С Р 2 жовтня 1965 р. прийняла закон 
про зміни систем« органів управління промисловістю краї-
ни 2, згідно з яким ліквідувалися республіканські Ради на-
родного господарства та Ради народного господарства еконо-
мічних районів. В той ж е час створювалася велика кількість 
союзних міністерств і відомств, які підпорядковували собі 
майже всю економіку союзних республік. Центрйлістські за-
сади запанували і в політиці з питань технічного прогресу, 
капітальних вкладень, цін, оплати праці, фінансів, кредиту, 
народногосподарського обліку, в Системі органів управління, 
правоохоронних органів. Таким чином, відбувалася своєріДг 
на колонізація союзних республїк з боку центрального яар-
тійно-держаївного керів'ницт&а країни. • " 

В конституції С Р С Р 1977 р., а також в конституціях со-
юзних республік велика увага приділялась проблемам пра-
вового статусу цих республік. Конституції декларували ши-
рокі права республік, що знайшло своє вираження перці за 
все в констатуванні наявності у союзної республіки сувере-
нітету. В ст. 76 конституції С Р С Р зазначалось: «Союзна рес-
лубліка — суверенна радянська соціалістична держава , яка 
об 'єдналася з іншими радянськими республіками ® Союз Ра-
дянських Соціалістичних Республік». Сутність суверенітету 
союзної республіки визначалась у. її верховенстві, повно-

1 Див.: Історія України: Курс лекцій. К., 1992. Кн. 2. .С. 3§7. 
2 Див.: Ведомости Верх. Совета СССР. 1965. № 39. Ст. 558. 
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владді, незалежності і самостійності по відношенню до інших 
держав і суспільних інститутів внутрішнього та зовнішнього 
характеру. У конституції С Р С Р за радянською республіко!» 
як суверенною державою закріплювалось право мати свою 
конституцію, розроблену і прийняту Верховною Радою рес-
публіки (в У Р С Р така конституція була прийнята у 1978 р . ) . 
Важливою ознакою суверенітету республіки було те, що вона 
мала право вступати у відносини з іноземними державами, 
укладати з ними договори і обмінюватися дипломатичними 
та консульськими представниками, брати участь у міжнарод-
них організаціях (ст. 80). Головною гарантією суверенітету 
союзної республіки буЛо закріплення за нею права вільного 
виходу із складу Союзу Р С Р . Як суверенна держава союзна 
республіка, за конституцією, поза межами, зазначеними в 
ст. 73 конституції С Р С Р , самостійно здійснювала державну ' 
владу на своїй території. 

Конституція С Р С Р , широкомовно заявляючи про сувере-
нітет союзної республіки, в той же час багато уваги приділя-
ла забезпеченню і гарантуванню суверенітету Союзу Р С Р , 
що практично означало консервацію виключного централіз-
му в управлінні державою. Д о гарантій союзної державності 
відносилися, наприклад, загальносоюзне" громадянство, прин-
цип відповідності основних положень республіканського за-
конодавства конституції С Р С Р і загальносоюзному законо-
давству, пріоритет загальносоюзного закону в разі його колі-
зії з республіканським законом. Стаття 73 конституції С Р С Р 
до виключного ведення Союзу Р С Р відносила широке коло 
питань в таких галузях, як оборона, транспорт, зв'язок, енер-
гетика та ін. Конституція С Р С Р передбачала бюрократичну 
понадцентралі'зацію в тих галузях, де це суттєво ущемляло 
права республік, передусім в економіці і бюджеті , формуван-
ні народногосподарського плану. У період, що розглядаєть-
ся, склалася негативна практика, коли союзні органи і ор-
ганізації часом привласнювали повноваження союзних рес-
публік, ігнорували або порушували їх права. 'Так, відповідно 
до ст. 73 конституції С Р С Р найвищі органи державної вла -
ди С Р С Р повинні були забезпечувати єдність законодавчого 
регулювання нй. всій території С Р С Р , встановлювати Основи 
законодавства Союзу Р С Р і союзних республік. Всупереч 
цьому положенню мали місце випадки, коли союзні органи 
державної влади приймали не Основи, а основоположні за-
гальносоюзні акти, котрі у повному обсязі регулювали ті чи 
інші суспільні відносини, в тому числі з питань спільного 
відання Союзу Р С Р і союзних республік. В діяльності союз-
них органів державної влади і управління траплялись також-
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випадки, коли вирішувалися питання, цілком віднесені до ві-
дання союзних республік1 . В той же час конституція С Р С Р 
не передбачала механізму, за допомогою якого республіка 
могла б протистояти тиску з боку загальносоюзних відомств. 
Замість надання союзній республіці права самій захищати 
власний суверенітет, конституція С Р С Р фіксувала в ст. 81, що 
«суверенні права союзних республік охороняються Союзом 
РСР». Не мало реального значення й представництво союз-
них республік в загальносоюзних органах. Зазначене стосу-
ється такої гарантії суверенітету союзної республіки, як її 
право «а'вихід із окладу СРСР,' але фактично це була лише 
декларація. Досить сказати, що законодавчий порядок реа-
лізації права на відділення у період, що розглядається, на-
віть не був розроблений. 

Таким чином, правовий статус У Р С Р як суверенної дер-
жави в досліджуваний період у всіх сферах життя був фік-
цією. Тиск і. диктат союзних структур, понадцентралізація 
управління знаходили своє відображення і їв системі держав-
ного апарату, і в системі законодавства, які функціонували 
в Україні у другій половині 60-х — середині 80-х років. 

Певні зміни в статусі У Р С Р як союзної держави відбува-
лися в період так званої «горбачовеької» перебудови (1985— 
1991 рр.). В цей час У Р С Р входила до складу С Р С Р , який 
вважався згідно з конституційним законодавством федера-
тивною державою. Насправді ж на початку перебудови це 
була ще величезна імперія, яку характеризували надмірне 
зосередження державшої влади, функцій і (Повноважень у со-
юзних органах влади, що знецінювало у багатьх відношеннях 
національно-державний устрій, демократичні принципи фе-
дерації. Україна фактично була додатком московської ім-
перії .2 . Союз P O P як суверенна держава .мав цілісну систе-
му союзних державних органів, систему союзного законодав-
ства, територію, громадянство,-грошову і кредитну" системи, 
бюджет, збройні сили, державну символіку. Разом з тим 
ставала очевидною необхідність заміни сталінської моделі 
союзної держави на дійсно федеративну державу. Деякі за-
ходи щодо розширення повноважень республіканських орга-
нів влади були накреслені в рішеннях XIX всесоюзної конфе-
ренції КПРС, прийнятій вересневим - (1989 р.) пленумом 
Ц К К П Р С програмі «Національна політика партії в сучасних 
умовах», а також в постанові І З ' їзду народних депутатів 
С Р С Р «Про основні напрямки внутрішньої і зовнішньої полі-

1 Див.: Погорілко В. Ф. Національно-державний устрій СРСР. К-, 1989. 
С. 17. ' 

2 Див.: Україна і-світ. К., 1994. С. 358. 
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тики СРСР». У згаданих документах одним з основних на-, 
прямків вдосконалення національно-державного устрою вва-
жалось забезпечення більш доцільного розмежування, пере-
розподілу функцій і повноважень союзних і республіка'нських 
державних органів. В розвиток цього положення Верховна 
Рада С Р С Р увела у дію з 26 квітня 1990 р. закон С Р С Р • 
«Про розмежування повноважень між Союзом Р С Р і суб'єк-
тами федерації» В ст. 1 цього закону давалось таке визна-
чення С Р С Р : «Союз Радянських Соціалістичних Республік є 
суверенною соціалістичною державою». Наводилось також і 
визначення союзних республік: «Союзні республіки — суве-
ренні радянські соціалістичні держави, які добровільно, на 
основі вільного самовизначення народів і рівноправності об'-
єдналися в Союз Радянських Соціалістичних Республік». 
В ст.ст. 2—4 цього закону визначалися права союзних рес-
публік. Так, за кожною союзною республікою зберігалося 
право вільного виходу з С Р С Р . Вказувалося, що порядок ви^ 
рішення питань, пов'язаних з виходом союзної республіки з 
С Р С Р , визначається законом С Р С Р . Такий закон був прий-
нятий 2. Аналіз з м і с т у цього закону показує, що для виходу 
союзної республіки із складу С Р С Р їй треба було виконати 
дуже багато складних умов, які практично робили вихід рес-
публіки із складу союзної держави неможливим. У ст. 6 за-
кону С Р С Р від 26 квітня 1990 р. називалися предмети ви-
ключного відання Союзу Р С Р в особі його найвищих органів 
державної влади і управління. Сюди входило широке коло 
питань державного, господарського та соціально-культурного 
будівництва. Крім того, цілий блок подібних питань знахо-
дився згідно з ст. 8 цього закону у сфері спільного відання 
Союзу Р С Р і союзних' республік. Причому за найвищими 
органами влади і управління С Р С Р зберігалося право вста-
новлення загальних з а с а д і основ як державного, так і гос-
подарського, соціально-культурного будівництва. Так, згідно 
з п. З ст. 8 коментовайого закону найвищі органи влади Сою-
зу Р С Р встановлювали основи цивільного, земельного, лісо-
вого, водного, гірничого, кримінального, кримінально-вико^ 
навчого, фінансового, трудового законодавства, законодавст-
ва про соціальне забезпечення, про народну освіту; про охо-
рону здоров'я, про охорону навколишнього природного сере-
довища, про адміністративні порушення, про судоустрій і су-
дочинство. Союзні республіки повинні були приймати відпо-
відні кодекси, яік повністю дублювали союзне законодавство. 
Таким чином, помітної трансформації С Р С Р із понадцентра-
1 Див.: Ведомости Съезда народ, депутатов СССР и Верхов. Совета 

СССР. 1990. № 19. Ст. 329. 
2 Див.: Там же. № 15: Ст. 252. 
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лізованої у дійсно федеративну державу даний закон абсо-
лютно не забезпечував. 

Разом з тим в умовах загальної демократизації життя 
радянського суспільства союзні республіки зробили рішучий 
крок в напрямку забезпечення собі реального суверенітету. 
Першою його проголосила Рос-ія. 16 липня 1990 р. Верховна 
Р а д а У Р С Р прийняла Декларац ію про Державний суверені-
тет У к р а ї н и я к а мала величезне значення у подальшій бо-
ротьбі з а державну незалежність, реалізаці ї права українсь-
кої нації на самовизначення. Декларація проголошувала вер-
ховенство, самостійність, повноту і неподільність влади рес-
публіки в межах її території, недоторканність і незмінність 
її кордонів, право народу України на володіння, користуван-
ня і розпорядження національним багатством,1 самостійне 
створення банківської, цінової, фінансової, митної та подат-
кової систем. Україна заявила про свої права на власні 
збройні сили, внутрішні війська та органи державної безпе-
ки, підпорядковані Верховній Раді . У Деклараці ї наголошу-
валося, що свої відносини з іншими республіками Україна 
має намір будувати на основі договорів, укладених на прин-
ципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутріш-
ні справи, та зазначалося, що принципи Деклараці ї про дер-
жавний суверенітет України використовуються для укладен-
ня союзного договору. Важливим політичним кроком у на-
ціональному відродженні України було прийняття закону 
«Про економічну самостійність Української РСР». Визнача-
лася також д у ж е важлива й актуальна позиція України з 
приводу армії, проходження військової служби громадянами 
республіки 2 

Як показав подальший розвиток подій, принципи Декла-
рації були несумісні з «новим» союзним договором, який 
розроблявся кремлівським керівництвом, щоб врятувати -на-
скрізь прогнилу імперію 3. Так, у грудні 1990 р. IV З ' ї зд на-
родних депутатів С Р С Р . фактично відмовився підтримувати 
деклараці ї про державний суверенітет, прийняті союзними 
республіками. Замість цього З ' ї зд ухвалив постанову «Про 
загальну концепцію нового Союзного Договору і порядок 
його укладення» 4 , де наголошувалося на перетвоіреніні С Р С Р 

1 Див.: Відомості Верхов. Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429. 
2 Див.: Там же. № 33. Ст. 459; № 43. Ст. 585, 586. 
3 Див.: Основи політології: Конспект лекцій для студентів усіх спеціаль-

ностей. Львів, 1994. С. 34. 
4 Див.: Ведомости Съезда народ, депутатов СССР и Верхов. Совета 

СССР. 1991. № 1. Ст. 2. 
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як багатонаціональної держави у «добровільний рівноправ-
ний союз суверенних республік — демократичну федератив-
ну державу». Для розробки проекту союзного договору ство-
рювався підготовчий комітет, якому рекомендувалося розпо-
чати роботу уже в січні 1991 р. З ' їзд підкреслював, що го-
ловною умовою досягнення злагоди є дотримання до підпи-
сання нового союзного договору усіма державними органами 
чинної конституції С Р С Р і союзниц законів. Одночасно З ' ї зд 
доповнив конституцію СРСР розділом 15 «Рада Федерації» 
який був покликаний перш за все здійснювати координацію 
діяльності найвищих органів державного управління Союзу 
Р С Р і республік1 . 16 січня 1991 р. Верховна Рада С Р С Р 
прийняла постанову про проведення на всій території С Р С Р 
17 березня 1991 р. референдуму з питання збереження Сою-
зу Р С Р як федерації рівноправних суверенних республік2 . 
Такий загальносоюзний референдум відбувся. Але він не вніс 
ясності у суперечки щодо змісту нового союзного договору і 
подальшої долі СРСР. Кожна республіка проводила рефе-
рендум на свій лад, а деякі навіть відмовилися' від нього 
(Грузія, Литва, Молдова, Латвія, Вірменія, Естонія) 3. 

Після референдуму розпочався так званий «новоогарьов-
ський процес», під час якого відбувалися переговори керів-
ників республік-з президентом С Р С Р М. Горбачовим про но-
вий союзний договір. 23 квітня 1991 р. учасниками перегово-
рів була підписана «Заява», в якій декларувалися принципи 
нового союзного договору і підкреслювалася необхідність 
його термінового підписання. Зустрічі учасників переговорів 
у травні-липні в Ново-Огарьові явно пробуксовували, вони 
виявили значні розходження і протиріччя. Так, керівництво 
України, посилаючись на Декларацію про державний сувере-
нітет, заявило про необхідність попереднього обговорення 
проекту договору на' засіданні Верховної Ради України. 
27 червня Верховна Рада України прийняла рішення про ' 
відкладення розгляду"договору на вересень. Наприкінці лип-
ня М. Горбачов заявив, що роботу над проектом союзного 
договору завершено. 15 серпня було розповсюджено оста-
точний текст проекту, союзного договору. Цей проект залишав 
фактично недоторканною монополізацію у центрі найважли-
віших повноважень і понадцентралізацію в прийнятті рішень 
з основних питань державного, господарського і соціально-, 
^культурного будівництва. 

1 Дйв.: Ведомости Съезда народ, депутатов СССР и Верхов. Совета 
СССР. 1991. № 1. Ст. 3. 

5 Див.: Там же. Ст. 87. 
1 Див.: Пивовар С. Ф„ Серіщев Я• М., Стельмах С. П. Всесвітня історія 

XX століття. К., 1991. С. 209. 1 
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Церемонію попереднього підписання союзного договору 
було призначено на 20 серпня 1991 р> Але 19 серпня 1991 р. 
в країні стався державний переворот. Було ііроголошено вла-
ду антиконституційного Державного комітету з надзвичайно-
го стану ( Д К Н С ) . Гекачепісти заявили про свій намір збе-
регти централізовану союзну державу. Проте переворот про-
валився. Невдала спроба державного перевороту прискорила 
розпад Союзу Р С Р . 

24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР, виходячи із смер-
тельної небезпеки, яка нависла було над Україною у зв 'язку 
з державним переворотом в СРСР, прийняла постанову про 
проголошення незалежності України і Акт проголошення не-
залежності України. Україна ставала незалежною демокра-
тичною державою. З моменту проголошення незалежності 
чинними на території України ставали тільки її Конституція, 
закони, постанови уряду та інші акти законодавства респуб-
ліки. На 1 грудня 1991 р. призначалося проведення респуб-
ліканського референдуму щодо підтвердження Акту проголо-
шення незалежності. 

Такий референдум відбувся. Понад 90 % його учасників 
продемонстрували прагнення населення України жити в не-
залежній державі . Це є історичною віхою в національному 
відродженні України. -

7—8 грудня 1991 р. у Біловезькій Пущі керівники Украї-
ни, Росії, Бєларусі підписали Угоду про створення Співдруж-
ності Незалежних Д е р ж а в ( С Н Д ) . Цей документ був від-
критий для підписання усіма республіками колишнього 
С Р С Р . 10 грудня Верховна Рада України прийняла постано-
ву «Про ратифікацію Угоди про створення Співдружності 
Незалежних Д е р ж а в » 21 грудня .1991 р. на зустрічі в Алма-
Аті керівники Азербайджану, Бєларусі, Вірменії, Казахстану, 
Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменистану, 
Узбекистану, України підписали Декларацію про Співдруж-
ність Незалежних Д е р ж а в . Це означало, що Союз Р С Р як 
суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність пере-
став існувати. 

Після цього в ^Україні розпочався активний процес роз-
будови незалежної держави, наслідком якого стало прийнят-
тя 28 червня 1996 р. Верховною Радою Конституції України. 
Ц е велика історична подія в житті українського народу. Вона 

1 Див.: Голос України. 1991. 12 груд. 

13 



посідає одне з головних місць у новітній історії держави Ук-
раїна, яка віднині міцно стоятиме на підвалинах демократії 
і парламентаризму. 

Надійшла до редколегії 24.08.96. 

П. М. РАБІНОВИЧ, чл.-кор. АГІрН України 

ЗАКОНОДАВСТВО СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: 
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНДЕНЦІЙ'РОЗВИТКУ 

І. П'ять років існування нової держави Україна — строк 
відносно незначний, але й достатній для того, аби 'зафіксува-
ти більш-менш сталі тенденції розвитку її законодавства. 
Вони зумовлюються насамперед перехідністю умов його 
прийняття й функціонування — умов радикальної трансфор-
мації економічної, політичної та ідеологічної сфер українсь-
кого суспільства, яка, на жаль, супроводжується руйнівними 
кризовими явищами. 

Такі тенденції досліджуються, так чи інакше, в Інституті 
•держави і права Національної академії наук У к р а ї н и в Ін-
ституті законодавства Верховної Ради 2. їх з'ясуванню було 
присвячено декілька всеукраїнських науково-щрактичних 
конференцій, що відбулись у 1993—1996 роках 3 . 

Вивчення реальних процесів, що відбуваються у сфері 
державно-юридичного регулювання суспільних відносин у 
сучасній Україні, матеріалів і рекомендацій згаданих конфе-
ренцій та спеціальних наукових праць дає підставу вирізнити 
серед досліджуваних тенденцій наступні. 

Радикальна, якісна новелізація. права. Йдеться про при-
скорене формування нових галузей та інститутів права і за-
конодавства. Назвемо, для прикладу, такі галузі права, як 
конституційно-процесуальне, підприємницьке, або-такі інсти-
тути, як президентство, конституційне судочинство, призупи-

Див., н а п р . Шемчушенко Ю. С. Теоретичні засади розвитку правової 
системи в Укра їн і / /Правова система України: теорія і практика. К.> 
1993; Погорілщ В. Ф. Основні фактори і закономірності становлення та 
розвитку д р а т в о ! системи У к р а ї н и / / Т а м же. • 

2 Див.: Опришко В. Ф. Вдосконалення законодавства України — складо-
ва частина стратегії його розвитку / /Вдосконалення законодавства Ук-
раїни в сучасних умовах. К., 1996. 

3 Серед них відзначимо конференції: «Кодифікаційний процес в Україні» 
(Київ, червень 1993 р.), «Правова система України: теорія і практика» 
(Київ,, жовтень 1993 р.), «Принципи кодифікації українського законо-
давства» (Харків, грудень 1993 р.), «Стан кодифікаційного процесу в 
Україні: системність, пріоритети, уніфікація» (Львів, грудень 1995 р.), 
«Концепція розвитку законодавства України» (Київ, червень 1996 р.). 
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нення та судове скасування чинності певних нормативно-пра-
вових актів, приватизаційні відносини, біржова діяльність 
(при цьому ліквідовано деякі підрозділи попередньої, радян-
ської системи права України, наприклад, колгоспне право, 
інститут федеративної правосуб'єктності України у сА'ладі 
колишнього Союзу Р С Р ) . 

Триваюче оновлення інститутів права (і законодавства) 
простежується й в новій Конституції України (згадаємо, на-
приклад, її ст. 85 (п. 19) , якою передбачено запровадження 
посади Уповноваженого Народної Ради України з прав лю-
дини). , 

інтенсифікація законотворчої діяльності, тобто зростан-
ня її кількісних показників. З моменту проголошення Дек-
лараці ї про державний суверенітет України по травень 
1996 р. Верховна Рада України прийняла майже 700 законів і 
за цим «параметром» — за продуктивністю законодавчої 
праці — вийшла на рівень сучасних ларламетрів розвинених 
демократичних д е р ж а в 21 % цих законів присвячено питан-
ням цивільного та господарського права, 14 % —. адміністра-
тивного права, 13 % г~ конституційного права, 9*% — трудо-
вого ї соціально-забезпечувального права, 7 % — криміналь-
ного та кримінально-процесуального права. 

Урізноманітнення форм (джерел) права. Відбуваєтися 
це внаслідок плюралізації суб'єктів правотворчості, зокрема 
локальної правотворчості в економічній сфері (установчі нор-
мативно-правові акти господарських об'єднань і т. ін.). Збіль-
шується кількість належним чином схвалених, ратифікова-
ний Україною міжнародуо-правових актів, акі вводяться до 
складу системи її права. Розширюється коло випадків, коли 
традиційно ненормативні юридичні акти, зокрема судові, мо-
жуть набувати нормативного значення, оскільки з їх допо-
могою можна визнавати нечинними (внаслідок невідповідно-
сті закону) пввіні нормативні акти. Цей напрямок дістане, 
мабуть, найбільш рельєфного прояву зі створенням Консти-
туційного суду України відповідно до нової Конституції Ук-
раїни. • _ 

Зменшення рівня формалізованості права, ступеня ви-
значеності його норм. Це проявляється у розширенні сфери 
приватно-правового регулювання, використанні заґальнодо-

•зволеного типу (принципу) правового регулювання, застосу-
вання у законодавстві відносно визначених норм, зокрема 
норм з оціночними, «ситуаційними» поняттями. 

Фактичною підставою для константації даної тенденції 
стали результати емпіричного дослідження щодо використан-
1 Див.: Юридичний вісник України. 1996, 5—12 черв. С. 2. 
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ня оціночних понять у декількох кодексах України з часо-
вим інтервалом у 15—20 років. Ці результати відображені у 
наступній таблиціЛ 

Наведені дані свідчать, що у кодифікованому законодав-
стві питома вага оціночних понять не тільки не зменшуєть-
ся, а, як правило, збільшується. 

Якщо ж проаналізувати законодавство некодифіковане, 
то й у ньому ця тенденція виявляється теж досить рельєфно. 
Так, у Законі України від 16 грудня 1993 р. «Про державну 
службу» оціночні поняття використано у понад £0 % його 
статей, у Законі України від 9 лютого 1995 р. «Про еколо-
гічну експертизу» — у '40 % його статей. 

Тенденції використання рціночних понять 
у ко д и ф і коваіюму законодавстві України 

(середина 70-х — середина 90-х рухів) 

№ Назва кодексу, 
п.п. рік його редакції-

'Кількість І 
оціночних 

ПОМ'ЯТЬ І 
Показник 
тенденції 

1 Цивільний кодекс 
Редакція 1984 р. 52 
Редакція 1995 р. 75 + 2 3 (+44,2 %) 

'2 Цивільно-процесуальний кодекс 
Редакція 1979 р. . 29 
Редакція 1995 р. 71 + 4 2 (+244,8 %) 

3 Кримінальний кодекс 
Редакція 1987 р. 263 
Редакція 1995 р. 272 + 9 ( + 3,4,%) 

4 Кримінально-процесуальний 
кодекс 
Редакція 1984 р. 77 
Редакція, 1995 р. 106 + 2 9 ( + 3 7 , 8 % ) 

5 Кодекс законів про працю 
Редакція 1987 р. " 66 
Редакція 1995 р. „ 7 3 + 7 ( + 10,6% ) 

Є такі закони, у самих назвах котрих фігурують оціночні 
поняття (скажімо, Закон України «Про обмеження монопо-
лізму та недопущения недобросовісної конкуренції», Закон 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції»2 . 
1 У дослідженні брали участь І. А. Мельник (1978 р.) та В. М. Косович 

(1995 р.). 
2 Цікаво відзначити, що сутентичне тлумачення поняття недобросовісної 

конкуренції, яке подається у ст. 1 останнього закону, включає у свою 
чергу, не менш оціночне поняття: «недобросовісною конкуренцією є будь-
які дії у конкуренції, що суперечать »правилам, торговим та іншим 
чесним звичаям у підприємницькій діяльності» (Урядовий кур'єр. 1996, 

> 29 червня). 
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Висловленіі положення щодо тенденцій розвитку законо-
давства України, звісно, не претендують на вичерпність та 
беззаперечність, але хотілося б сподіватись — можуть вияви-
тись небезкорисними при подальшому дослідженні розгляду-
ваної проблеми. 

II. Не маючи змоги докладно проаналізувати тут кожну 
з названих тенденцій, зупинимось дещо детальніше лише 
на характеристиці останньої з них, пов'язаної, зокрема, із 
збільшенням питомої ваги оціночних понять у законодавстві 
України. ' • 

Насамперед декілька вступних зауважень методологічно-
го характеру — зокрема щодо самого розуміння оціночних 
юридичних норм, тобто тих норм, які вміщують оціночні по-
няття. • -

Н а м вже доводилось обґрунтовувати положення про те, 
що до таких понять належать ті, котрі відображають, фіксу-
ють лише повну соціальну значимість (особистісну, групову, 
загальносуспільну) різноманітних явищ (фактів, дій, подій) 
без вказівки на їх формально визначені ознаки.1. Юридичні 
норми, в яких € .ці поняття, якраз і слід вважати нормами, 
оціночними. 

Такі норми належать до відносно визначених норм права, 
причому їх зміст є визначеним (відносно) не у "формальному, 
а у соціально-змістовному аспекті. 

Ставлення вчених до використання у правовому регулю-
ванні оціночних понять є неоднозначним. На думку одних, 
таке використання — явище нормальне і говорити про його 
обміеження немає п ідстав 2 . На думку ж шших, оціночіні по-
няття у законодавстві — це свідчення його недосконалості і 

1 Див., напр.: Социалистическое право как ценность. Львов, 1995. С. 17— 
26; Оценочные нормы ховетского права как средство обеспечения соци-
альной справедливости / / Право. Ускорение. Справедливость. Саратов, 
1989; Законность правоприменительных актов: -диалектика формального 
и содержательного- в условиях радикального реформирования советско-
го общества / / Проблемы обеспечения законности в механизме право-
применения. Волгоград, 1991. 

2 Див., напр.: Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М.,. 1967. 
С. 67; Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 
1972. С. 138; Фролов Е. А., Питецкий В, В. Гарантии законности и оце-
ночные понятия в уголовном праве / / Сов. гос-во и право. 1979. № 6. 
С. 87. ' 
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їх слід якщо не виключити цілком, то звести до мінімуму 
На мій погляд, істина, як звичайно, «розміщується» посе-

редині. 
З одного боку, «шануючи» таку соціально корисну власти-

вість законодавства, як його формальна визначеність (зав-
у дяки якій учасникам суспільного життя забезпечуються гра-

нично ясні, чіткі уявлення про їх юридичні права й обов'язки, 
досягаються злагодженість, скоординованість, організованість 
суспільних відносин), не можна її абсолютизувати, ідеалізу-
вати. Корисність її небезмежна. > 

З другого боку, використання формально невизначених, 
зокрема оціночних, юридичних норм хоч і є у багатьох ви-

х падках також соціально корисним (хоча б тому, що дозволяє 
при прийнятті правозастосовчих чи правореалізаційних рі-
шень максимально враховувати —- в межах узаконеної соці-
альної значимості! — особливості конкретної ситуації), теж 
не може бути необмеженим. 

Отже, справа не в тому, що апріорно схвалювати або Ж, 
навпаки, піддавати критиці ті чи інші «дози» оціночних норм 
у законодавстві. Завдання науки — обгрунтувати саме ті ме-
жі, в яких запровадження таких норм є соціально необхід-
ним, обгрунтованим, корисним. 

.•Для розв'язання цього завдання, можливо, стануть у при-
годі наступні міркування. 

Правове (юридичне) регулювання суспільних відносин,, 
розглядуване в аксіологічному аспекті, є ніщо інше, я« реа-
гування держави на певну соціальну значимість різноманіт-
них фактів — дій та подій. Залежно від суб'єктної прина-
лежності потреб та інтересів, щодо яких з'ясовується така 
значимість, вона може бути «градуйована» на особистісну,. 
групову (колективну) і загальносуспільну. А за її характе-
ром, «змістом», вона може кваліфікуватись як позитивна 
(цінні факти) або ж негативна (антицІнні, тобто шкідливі, а 
то й небезпечні факти). 

На котру з цих «значимостей» реагуватиме держава й у 
який спосіб, — це вона вирішує, виходячи зі св&єі' політики, 
а передусім — з інтересів тієї частини населення, які від-
стоюють її вищі органи. 

1 Див., напр.: Бару М. И. Оценочные понятия в трудовом законодатель-^ 
с т в е / / С о в . гос-во и право. 1970г № 7. С. 105; Ковалев М. И. Оптималь-
ное соотношение формального и оценочного в уголовном законе / /Сов . 
гос-во и право. 1973. № 11. С. 70; Миренский Б. А. Методы совершен-
ствования республиканского уголовного законодательства: Автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1985; Орзіх М. П. Обговорення проекту но-
вої Конституці ї / /Право України. 1992, № 10. С. Г8. 
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Усі явища (факти), •що набувають, так чи інакше, соці-
альної значимості, стають її носіями, «уособлювачами», мож-
на розподілити на два різновиди. 

Одні з них характеризуються біль-ш-менш однаковою со-
ціальною значимістю м&йже за будь-яких умов, незалежно 
від особливостей конкретної ситуації, за якої вони відбува-
ються (наприклад, народження дитини, закінчення навчаль-
ного закладу, порушення умов договору, несплата державно-
го податку). У цих випадках державі, аби зреагувати на пев-
ну значимість, досить подати у законі опис лише формальних 
ознак таких явищ і вказати, які юридичні наслідки потягне 
їх виникнення. 

Та існує не менше й таких явищ (фактів), соціальна зна-
чимість котрих є плинною, динамічною: вона зазнає Істотних 
змін залежне? від особливостей конкретної ситуації, за якої 
вони відбуваються (наприклад, знищення якихось предметів,, 
зупинення руху потягу за допомогою «стоп-крану»). У цьому 
випадку певної соціальної значимості (скажімо, порушення 
інтересів дитини) , можуть набувати факти, різноманітні за 
їх зовнішньовиявлюваними,.емпірично фіксованими показни-
ками. І тут держава вже не може подати вказівку на фор-
мальні «параметри» лише однієї- групи фактів, якщо вона 
прагне зреагувати на усі випадки виникнення певної соціаль-
ної значимості (скажімо, на всі випадки порушення інтересів 
дитини). Тому реалізувати це прагнення у правовому регу-
люванні можливо тільки одним способом: зазначити у зако-
нодавстві («узаконити») ту соціальну значимість, з якою по-
в'язуються певні юридичні наслідки, а вже встановлювати ті 
факти, які стають її носіями, «уособлювачами» доручити 
суб'єктам правозастоеуван'кя або ж правореалізації. 

Ось у таких випадках, аби забезпечити неухильне і повне, 
всеохоплююче реагування держави на факти, котрі набува-
ють відповідної соціальної значимості, держава неминуче по-
винна вдаватись до введення оціночних понять у зміст1 юри-
дичних норм (або, інакше кажучи, у тексти нормативно-пра-
вових актів). 

Отже, наявність фактів другої групи якраз і виступає об'-
єктивною підставою, непереборною причиною ^встановлення 
оціночних норм права. «Ліквідувати» цю причину у принци-
пі неможливо. Тому нами й було свого часу зроблено висно-
вок, що використання оціночних юридичних норм — це об'-
єктивна Закономірність правового регулювання. 

Висловлені щойно міркування мають, ясна річ, найза-
гальніший характер. Вони можуть конкретизуватись шляхом 
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більш детальної характеристики підстав використання оці-
ночних .понять у законодавств і ' . 

Очевидно, й у різних сферах суспільного життя, у різних 
галузях права поширеність, «доза» цих понять є. неоднаковою 
(це теж наочно ілюструє наведена вище таблиця) . Ця «до-
за» зумовлюється, мабуть, співвідношенням тих значимостей, 
носії яких, з огляду на їхні формальні показники, є постійни-
ми, одними й тими ж, з тими значимостями, 'носії котрих, на-
впаки, іне є однаковими за своїми зовнішніми проявами. Чим 
об'ємніший предмет правового регулювання другого виду, 
тим більшою має бути питома вага оціночних юридичних 
норм, за допомогою яких вчиняється юридичний вплив на 
нього. 

III. Аналіз розглядуваної тенденції буде незавершеним, 
якщо обмежити його тільки законодавчим (правогворчим) 
рівнем. Наступним кроком має стати з 'ясування специфіки 
застосування (та й реалізації) оціночних норм права. У цьо-
му аспекті заслуговують на увагу принаймні три питання: 
а) особливості тлумачення оціночних понять, що включені 
до складу юридичних норм; б) особливості юридичної квалі-
фікації фактів, щодо яких здійснюється оціночне правоза-
стосування, та критерію її істинності; в) гарантії правильно-
го застосування оціночних юридичних норм. 

Розглянемо коротко ці «сюжети». 
1. У тлумаченні оціночних понять визначальну роль віді-

гравають такі способи уяснення їх змісту, як історичний та 
цільовий (телеологічний). Вони спираються не стільки <на 
формальну логіку (вона використовується у першу чергу при 
філологічному та систематичному способах тлумачення) , 
скільки на логіку діалектичну, і не стільки на внутрішньоза-
конодавчі джерела , скільки «а позазаконодавчі, хоча й по-
в'язані із законодавчою діяльністю (політичні програми прав-
лячи* партій, програмні виступи керівних діячів держави, 
пояснювальні записки й обгрунтування до законопроектів, ре-
зультати соціологічних та інших гуманітарних досліджень, 
статистичні, демографічні й такі інші дані тощо) . 

У зв 'язку з інтерпретацією оціночних понять заслуговує 
на більш уважний- аналіз положення про так зване функціо-
нальне тлумаченіня закону 2. Останнє вважається логіїко-
гносеологічним засобом забезпечення, обгрунтування неодно-
значності й мінливості, динамічності смислу розглядуваних 
1 Див., напр.: Косовш В. М. Проблеми застосування оціночних понять 

у конституційному законодавстві України/ /Концепція розвитку законо-
давства України. К-, 1996. С. 160—162. 

2 Див., напр.: Черданцев А. Ф. Вопросы толкования советского права. 
Свердловск. 1972. 
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понять. Йдеться, мабуть, про смислотворення, про плюралі-
зацію смислів оціночного поняття при незмінності його тек-
стуальної «зовнішності», «оболонки». 

2. Істотною специфікою відрізняється й встановлення юри-
дичних фактів, до яких має застосовуватись оціночна юри-
дична норма. Правозастосовувач повинен тут з'ясувати, які 
реальні факти досліджувальної ситуації дійсно мають (мали 
або матимуть) саме ту. соціальну значимість, котру зафіксо-
вано у застосовуваному оціночному-приписі і з якою, отже, 
закон пов'язує певні юридичні наслідки. У цьому випадку 
вектор пізнання спрямовується від з 'ясування запрограмо-
ваної законом значимості до пошуку реальних фактів, яким 
вона притаманна. 

Можливий, однак, і протилежний варіант: з 'ясування то-
го, чи властива фактам, встановленим по справі, саме соці-
альна значимість, яка закріплена у законі. 

Чи можливо висувати до висновків, що робляться в ре-
зультаті цього своєрідного оціночного пізнання, вимогу іс-
тинності, достовірності, правильності? Чи можна, інакше ка-
жучи, застосовувати категорію об'єктивної істини, щодо оці-
нок? І якщо так, то чи можливо досягти тут єдиної однознач-
ної істини, чи, навпаки, доведеться визнавати множинність, 
плюралі'стичність оціночних істин? • 

Як відомо, відповіді на ці питаний філософи, спеціалісти 
з епістемології, аксіології, логі'ки, наукознавства дають різ-
ні, навіть взаємовиключні. 

На мій погляд, ставити питання про об'єктивну істинність 
оціночного знання (у тому числі й у правозастосуванні) не 
тільки можливо, але й необхідно. Однак показник такої (оці-
ночної) істини дещо відрізняється від показника так званої 
істини факту. Він полягає у відповідності характеру (змісту) 
оцінки потребам лише певних суб'єктів — індивидів, або їх 
спільностей, або їх об'єднань, або ж суспільства в цілому. 
Оцінка, яка не «прив'язана» до потреб, інтересів певних суб'-
єктів, завжди лишатиметься заперечною, сумнівною, спрос-
товною. 

Ясна річ, оскільки ці потреби є різноманітні, то й значи-
мість одного й того ж факту (дії, події) , щодо різних суб'єк-
тів буде «плюралістичною»; проте стосовно певного різнови-
ду суб'єктів (суб'єктів з однаковими потребами) вона, може 
бути тільки одна (однозначна). 

Відповідно й істинна оцінка як правильне відображення 
об'єктивної ролі явища у задоволенні певних потреб (потреб 
певної групи суб'єктів) може бути тільки одна і абсолютна 
(повна, незмінна). Хоча щодо потреб і-ншої групи суб'єктів 
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зміст (характер) її неминуче буде іншим. У цьому своєрідно 
проявляється конкретність істини, котра здобувається в оці" 
ночному пізнанні, зокрема, у тому пізнанні, що здійснюєть-
ся у процесі оціночного правозастосування. 

Очевидно, пізнання соціального смислу фактів (тобто їх-
ньої об'єктивної значимості для різних учасників суспільного 
життя), яке відбувається при застосуванні оціночних юри-
дичних норм, — це більш складний різновид пізнання, аніж 
той, що має мііоце при встановленні формально визначених 
юридичних фактів. В останньому випадку перед правозасто-
сувачем, як правило, не виникає питання про самостійне пі-
знання значимості для певних суб'єктів тих або інших фак-
тів. , 

Це стає можливим внаслідок того, що (як доводить лінг-
вістична соціопсихологія — підрозділ наукової герменевти-. 
ки) будь-який текст об'єктивно здатний бути носієм різних 
смислів. Ці смисли «впроваджуються» у текст різними суб'-
єктами відповідно до певних інтересів. І коли суб'єкт зуст-
річається, •контактує з текстом, то він надає останньому та-
кого. смислу, тлумачить його у такий спосіб, аби цей текст 
функціонував би як засіб для задоволення потреб, інтересів 
даного або інших суб'єктів ' -

Отже, не буде значним перебільшенням висновок про те, 
що зміст (смисл) оціночного поняття є похідним від потреб, 
інтересів, цілей суб'єкта інтерпретації або ж інших суб'єктів, 
в чиїх інтересах вона здійснюється. 

3. Попередженню або зменшенню пізнавальних помилок в 
оціночному правозастосуванні покликані слугувати різнома-
нітні засоби — гарантії, у тому числі й юридичні. Юридичні 
гарантії істинності правозастосувального оцінювання й оці-
нок — це юридичні акти, спеціально спрямовані на правиль-
не розуміння застосовуваних оціночних норм права та адек-
ватне відображення значимості для певних суб'єктів тих фак-
тів, до яких ці норми застосовуються. 

З можливих класифікацій таких .гарантій .найбільш суттє-
вими видаються наступні. 

За юридичною природою ці гарантії розподіляються на 
нормативно-правові (акти нормативної конкретизації оціноч-
них понять їх иравотворчим «автором» або ж органом, яко-
му він делегував це повноваження); інормативно-інтерпрета-
ційні (акти офіційного тлумачення-роз'яснення оціночних по-
нять, яке має загальний характер і їв результаті якого такі 

1 Див.: Дридэе Т. М. Уровень семиотической подготовки и функциониро-
вание массовой информации в обществе / / Вопр. философии. 1976. N° 11. 
С. 119. 
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поняття все ж не перетворюються на формально визначені, 
а тільки стають дещо менш абстрактними); індивідуально-
правові (юридичні акти, що видаються вищою керівною ін-
станцією певної ланки, системи державних органів внаслі-
док індивідуальної конкретизації чи роз'яснення стосовно 
конкретної справи соціальної значимості, відображеної у за-
стосовуваній оціночній юридичній нормі). 

За логіко-гносеологічною природою (характером) розгля-
дувані гарантії класифікуються на три види: конкретиза-
ційні, деталізаційні та інтерпретаційні (тлумачно-роз'ясню-
вальні) . 

Усі ці юридичні акти функціонують як гарантії правиль-
ності застосування оціночних понять у законодавстві остіль-
ки, оскільки полегшують встановлення об'єктивної істини при 
застосуванні (та й реалізації) едіночних юридичних норм. 

Надійшла до редколегії 16.07.96 

О. М. J/ІИРОНЕНКО, зав. відділом істори-
ко-політологічних досліджень Ін-ту держа-
ви і права HAH України, чл.-кор. АПрН 
України 

П'ЯТИРІЧЧЯ НАПРУЖЕНОЇ І ПЛІДНОЇ РОБОТИ 
(ІСТОРИКИ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ПАНУ 

ЮВІЛЕЮ ВІТЧИЗНИ). 

Ще напередодні проголошення незалежності України, тоб-
то наприкінці 80-х років, проблеми нашого минулого взагалі 
і історії держави і права зокрема опинились, без перебіль-
шення, у самому епіцентрі громадської думки, стали голов-
ним її «збуджувачем», величезним імпульсом для виникнення 
численних різноманітних рухів, громад, партій, бурхливих 
коливань настроїв співвітчизників, ламання не тільки заста-
рілих стереотипів, а й свідомості і навіть світоглядних основ 
багатьох громадян. Історики-професіонали на якусь мить, не 
будемо приховувати, виявились мов би приголомшеними, роз-
губленими у такій ситуації: те, чому вони десятиліттями 
вклонялись, нач& за якоюсь вказівкою, почало представля-
тись зі сторінок газет, журналів, екраніїв телевізорів, з ра-
діоефіру, трибун галасливих мітингів мерзенним, брудним, 
нікчемним, кривавим, людиноненависницьким, а те, що вони, 
виконуючи таку ж волю зверху, засуджували, відкидали або 
просто приховували, видавалось тими ж силами найгероїч-
нішим, найпатріотичнішим, найчистішим, найсвітлішим і най-
свідомішим. 
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Мов за мановінням чарівної палички «найвідомішими іс-
ториками» стали фізики, математики, інженери, медики, ар-
тисти, не кажучи вже про новоявлених політиків, журналіс-
тів, драматургів, кінорежисерів та інший говорячий та пи-
шучий люд. Найкращими знавцями .минулого України пред-
ставлялись ті, хто смачніше плюне у життя своїх батьків. ї 
більш віддалених родичів. Популярними стали гасла про «бі-

і лі плями» у вітчизняній історії, які старанно вифарбовува-
лись виключно у чорне з криваво-багряним відтінком, колиш-
ні «зрадники та інші мерзотники» перетворювались у тита-
нічні,- майже божественні постаті, а нещодавні' «куміри г 
властителі дум» — у паскудних супостатів, непримиренних 
ворогів українського народу,, його катів. Всіляко заохочува-
лись публікації зарубіжних дослідників (як фахівців, так і 
звичайних любителів), ' котрі, як виявилось, спостерігаючи 
з-за океану, а нерідко і забувши навіть рідну мову, «краще» 
знали нашу минувщину, ніж професіонали-історики, які ана-
лізували ті чи інші події,, безпосередньо перебуваючи у їх 
вирі. . 

Аналізуючи викладені бурхливі події, відлуння яких не 
вщухало і у минулі п'ять років незалежності України, мож-
на зробити висновок: вони викликані вмиранням пануючої 
тривалий час інституціоналізованої, тобто писаної під дик-
товку колишніх можновладців, історії і раптовий приходом 
їй на зміну контрісторії як негативної, переважно емоційної-
реакції на таке панування. Час, на жаль, показав, що нова 
генерація контрісториків, лави якої поповнились за рахунок 
геть переляканих — недавніх палких пропагандистів «героїч-
ного шляху гКПРС і КЛУ», користується такими ж методами, 
як і їх попередники-інституціоналісти. А тому лавина прихо-
ваної або й відвертої, цинічної фальсифікації , брехні і омани, 
спрямованих переважно на «темний люд», який не має мож-
ливості звернутись до першоджерел, і у складні роки неза-
лежності аж ніяк не вщухає, а інколи й збільшується. 

Усе-сказане про загальний стан історичної науки у нашій 
молодій Україні повністю відображає сучасну ситуацію і у 
галузі досліджень історії держави і права, навколо проблем 
якої точиться особливо гостра боротьба сумлінних дослідни-
ків, для котрих на першому плані знаходиться наукова істи-
на, та ідеологічно зашорених любителів-активістів тієї чи ін-
шої партії або течії, для яких істина повинна поступитися 
місцем меркантильним вимогам нових хазяїв-можновладців, 
політиканів, які мріють про верхівку владування, або ж зви-
чайним кримінальним «грошовим лантухам». 
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На превеликий жаль, професіоналів-науковців, які сумлін-
но досліджують проблеми вітчизняної історії держави і пра-
ва, в Україні залишилось обмаль. Це стосується і столиці на-
шої молодої держави. Фахівці старшого покоління, як обтя-
жені колишніми інституцїоналізованими стереотипами, так і 
такі, що від них поступово звільнялись, у 90-х роках пішли з 
життя або перебувають у похилому віці і майже не вплива-
ють на нові пошукові процеси, а здібна молодь з відомих 
всім причин не дуже прагне поповнити лави науковців. До-
сить навести такий приклад: напередодні досягнення Украї-
ною незалежності відділ історико-пблітологічних досліджень 
держави і права Інституту держави і права HAH України 
практично розвалився. Він складався з одного старшого, двох 
наукових, одного молодшого наукового співробітника та ла-
боранта. Гострий дефіцит істориків-правознавців відчувався 
і в Київському держуніверситеті та інших вищих навчаль-
них закладах столиці. 

Ось чому на межі 80-х—90-х років об'єктивно постали 
т і о р и т е т н і завдання: 1) негайне зміцнення кадрового і "нау-
кового потенціалу відділу; 2) визначення стрижневих науко-
вих напрямків дослідницької діяльності на перспективу; 
3) раціональне-використання кадри*, підвищення їх творчрї 
активності та організація якісного виконання планових, кон-
курсних та ініціативних наукових проектів. .Такі прагнення 
істориків-правознавців знайшли розуміння і підтримку з бо-
ку нового керівництва Інституту в уособленні академіка 
Ю. С. Шемшученка, завдяки чому протягом останніх п'яти 
років їх можна вважати в основному вирішеними. 

Ювілей незалежності відділ зустрів у складі 23 працівни-
ків: завідуючого, головного, 2 провідних, 3 старших, 2 нау-
кових, 4 молодших наукових співробітників, старшого інже-
нера, 5 лаборантів, 4 аспірантів і стажистів-дослідників. Се-
ред них — член-кореспондент Академії правових наук Украї-
ни, 3 академіки і один член-кореопондент громадської Укра-
їнської академії політичних наук, 4 доктори і 4 кандидати 
наук, лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, заслу-
жений юрист України тощо. Співробітникам відділу надані 
у користування три комп'ютерні системи, лазерний принтер 
тощо. Тобто за роки незалежності, незважаючи на відомі 
всім труднощі, створений повнокровний структурний підроз-
діл Інституту, спроможний вирішувати, найскладніші з а - , 
вдання. 

У тому ж пам'ятному 1991 р. визначені були головні на-
прями .наукових досліджень історико-політологічмої пробле-
матики на найближчий період і більш віддалену перспективу 
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на грунті своєрідної «наукової інвентаризації» її концепту-
ального стану у державі , найактуальніших прикладних по-
треб початку 90-х років та наявного інтелектуального потен-
ціалу відділу. Чітко виокремились дві центральні лінії його 
діяльності. 

З одного боку — це вітчизняна історія держави і правч," 
вільна від будь-яких ідеологічних нашарувань, тобто її до-
слідження суто на документальній основі, на відомих і не 
введених ще до наукового обігу правови< першоджерелах, ре-
тельних архівних пошуках, з повагою і врахуванням праць 
попередників, але критичним ставленням д,і і̂ и.ч, навіть до 
мемуаристики, рішучим відкиданням тиску як «інституціона-
лізованого» прошарку вчених, так і цілої зграї агресивної 
вітчизняної та діаспорної генерації «контрісторвків». 

З іншого боку — це закладання наріжних каменів для по-
дальшого творення національної школи політології, яка ще й 
тоді помилково вважалась «буржуазною противагою марк-
сизму-ленінізму». Започатковуючи формування і створення 
політологічної науки в Україні,-саме в галузі юриспруденції, 
ми виходили з переконань: при очевидній всім Наявності у 
світовій і вітчизняній практиці неправової політики немає і 
не може бути взагалі неполітичного права (включаючи і такі 
його доктрини, як божественне, природне,- звичаєве, негатив-
не, позитивне право тощо), не кажучи .вже про «найполітич-
нішу» з усіх відомих людству інституцій — державу. 

Виходячи з славетних традицій вітчизняної ^сторичної 
школи права, яка склалась на~українських землях ще у 
XIX ст., науковці відділу поставили за мету і визначили пріо-
ритетними завданнями у галузі історії держави і права Ук-
раїни пошук, концептуальне опрацювання і видання, тобто 
введення до наукового обігу, правових першоджерел. Саме 
цьому були підпорядковані 6 планових та 3 позапланових, 
тобто конкурсних, проекти, які розроблялись у відділі протя-
гом останніх п'яти років. Майже всі вони повністю завершені 
і здані вченій раді Інституту та Фонду фундаментальних до-
сліджень України. 

Останній неодноразово визнавав науковий проект «Ко-
пус джерел з історґГі права, державності та правничої думки в 
Україні» (керівник О. Мироненко, автори , О. Мироненко, 
І. Усеико, К Вислобоков, співвиконавці Ю. Римаренко, 
В. Чехович, Ю. Кас'яненко, І. Музика, І. Кравченко, Л . Сні-
саренко, С. Євтушенко, Т. Бондарчук) зд такий, що відпові-
дає рівневі світової науки і виконується школою,^яка здобула 
міжнародного визнання. Розробка проекту переслідує наступ-
ні цілі: 
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— поповнення духовної скарбниці України черговими то-
мами забутих або ще зовсім невідомих пам'яток творення на-
ціональної державності і права; 

— врятування багатьох виданих першоджерел української 
правничої думки від фізичного знищення за межами нашої 
держави, повернення їх їв Україну та введення д<^ наукового 
обігу; -

— відродження у національній свідомості штучно викрес-
лених з народної пам'яті імен і праць визначних українських 
юристів та державних діячів минулого; 

— створення найповнішого джерельного та інформацій-
ного фундаменту для подальших теоретичних досліджень, 
підготовки багатотомних праць «Історія українського права», 
«Українська юридична енциклопедія», «Український енци-
клопедичний політологічний словник» та підручників нового 
покоління для середніх і вищих учбових закладів із загальної 
історії, історії політичної і правової думки, історії державк 
і права України, політологічних дисциплін. 

У рамках зазначеного проекту вперше в історії українсь-
кої науки започатковано багатотомну академічну серію «Па-
м'ятки політико-лравової культури України». У 1993 р. її 
відкрили фундаментальні колективні роботи «Зібрання мало-
російських прав 1807 р.» (24,1 д. а.) , «Ділова документація 
гетьманщини XVIII ст.» (26,6 д. а . ) . Ще раніше вийшли дру-
ком за участю авторів проекту книги «Академік Станіслав 
Дністрянський» (5 д. а.) , «Академік Микола Василенко» 
(4 д. а.) , «М. П . Василенко. Наукова біографія» (15 д. а,) , 
«Правовий статус Академії наук України: історія та сучас-
ність» (18 д. а . ) , «Основи держави і права України» (15 д. а.) , 
«Минуле України: відновлені сторінки» (5 д. аг'.), «Эво-
люция современного буржуазного государства и права» 
(19 д. а.) , «Юридична наука і освіта на Україні» (17 д. а . ) , 
«З історії адвокатури на "Україні» (9 д. а . ) , низка наукових 
статей на основі знайдених співробітниками відділу у архі-
вах України та за кордоном невідомих ' або 'маловідомих 
праць О. Малиновського, Ф. Тарановського, А. Яковліва, 
М. Слабченка, С. Дністрянського та інших видатних україн-
ських Юристів минулого. Особливу активність в цій роботі 
виявили І. Усенко і К. Вислобоков. 

- іПри вивченні першоджерел українського права різних 
періодів з поля зору авторів проекту не випадали і криваві 
сторінки історії нашого багатостраждального народу. Маєть-
ся на увазі, наприклад, величезний обсяг документів стосов-
но політичного терору на Україні у період 20—-50-х років. 
Але із-за неодноразових грубих порушень видавництвом 
«Наукова думка»» взятих на себе зобов'язань так і не поба-
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чила світ перша у вітчизняній літературі індивідуальна мо-
нографія О. Мироненка «Смерч репресій на Україні: меха-
нізм і жертви кривавого терору 20—50-х рокіїв» (20 д. а.) , го-
това до друку ще у 1988 р. Згодом неопублікований матері-
ал було використано вже у 1992—1994 рр. у спеціальній се-
рії з 11 індивідуальних брошур, колективної монографії «Не-
винні жеріТви» (1993 р.), низці статей, але науковий пріори-
тет виявився втраченим: на цей час з 'явились опубліковані 
роботи на згадану тематику більш «спритних» авторів. " Ак-
тивно працював над названою проблематикою і старший нау-
ковий співробітник відділу І. Усенко, за безпосередньою уча-
стю якого у 1992 р. вийшов збірник «Реабіалітовані історією» 
{26,5 д. а.) та ряд змістовних статей. 

Завдяки зусиллям здібного фахівця — наукового співро-
бітника відділу К. Вислобокова, який налагодив найтіснішу 
взаємодію з Інститутом археографії HAH України та іншими 
вітчизняними і зарубіжними дослідницькими установами, 
ми маємо можливість віднести до здобутків проекту «Корпус 
джерел з історії права, державності та правничої думки в 
Україні» низку праць, які вийшли у 1994—1996 рр.: багато-
томник робіт В. Липинського (біля 150 д . а . ) , збірник доку-
ментів' «Селянський рух на Україні» (16 д . а . ) , «Волинську 
метрику: регести документів 1569—1673 рр.» (ЗО д. а.), «Спо-
гади П. Скоропадського» (39,7 д. а.) , «Огляд української 
історіографії Д . Дорошенка» (18 д . а . ) ' т а ін. 

Концептуальна скарбниця знань з вітчизняної історії дер-
жави і права у цей ж е період збагатилась опублікованими 
індивідуальними монографіями О. Мироненка- «Економічний 
колапс України і спрОба його-подолання у 1917—1920 роках 
як препозиція Н Е П у : державно-правовий аспект» (1994, 
5, 8 д . а . ) , «Світоч української державності: політико-'право-
вий аналіз діяльності Центральної ради» (1995, 21, 1 д . а . ) , 
його ж ще однією унікальною серією теж з 11 індивідуаль-
них брошур, які висвітлюють проблеми прав і свобод люди-
ни у світовій і вітчизняній політико-правовій думці, починаю-
чи з найдавніших часів;, роботами «Правовая система США: 
историко-теоретически^.анализ» (О. Зайчук, 1992, 10 д . а . ) ; 
«Україна в роки НЕПу: доля курсу на революційну закон-
ність» (І. Усенко, 1995, 4,35 д . а . ) ; «Проблеми національно-
державного будівництва України у роки НЕПу» (В. Чехо-
вич, 1995, . 2 , 5 д. а.) , «Основоположники київської 
історико-юридичної " школи. М. Ф. Владимирський-
Буданов і Ф. І. Леонтович» (Т. Бондарчук, 1995, 2 д. а.) то-
що. Ці та інші праці, десятки наукових статей з 'явились у хо-
ді дослідження планових тем «Еволюція демократичних ідей 
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та інститутів на Україні у 1905—1920 рр.» (керівник О. Миро-
ненко), «Генезис і тенденції еволюції правової держави» (ке-
рівник О. Зайчук) , «Права, за якими судиться малоросійсь-
кий народ, 1743 р. (керівник О. Мироненко), «Закономірнос-
ті, тенденції і суперечності процесу становлення і демократи-
зації політико-правовоГ системи України на етапі НЕПу» 
(керівник І. Уоенко), «Суд і розправа у правах малоросійсь-
ких 1750» (керівник О. Мироненко), «Правова .система Ук-
раїни на етапі становлення тоталітарного режиму» (керівник 
І. Усенко). 

Проблеми академічної науки аж «іяк не відсували з поля 
зору вченик відділу найактуальніші потреби нової організа-
ції учбового, і навчального процесу у школах, гімназіях, лі-
цеях, коледжах та інших вищих учбових закладах України 
будь-якого рівня, акредитації, йдеться про те, що переваж-
на більшість загальноосвітніх школ держави в ж е протягом 
кількох років вивчають курс «Основи держави і права Ук-
раїни» за складеною у відділі (О. Мироненко, І. Усенко) і 
затвердженою ще у 1992 р. Міїносвіти України програмою. 
З-під пера І. Усенка з 'явились і плани семінарських занять з 
історії держави і права України для слухачів І курсу вузів, і 
програма та методйчні рекомендації для вчителів і учнів се-
редньої ланки освіти з курсу «Права людини» тощо. 

Як бачимо, у ході дослідження зазначених проектів з різ-
номанітних проблем вітчизняної історії держави і права у 
1991—1996 рр. з 'явилось чимало опублікованих.праць піонер-
ського характеру. Але обсяг роботи співробітників відділу 
цим далеко не вичерпується. Справа в. тому, що низка уні-
кальних робіт, підготована повністю до друку, залишається 
невитребуваною. 

Перш за все це «Хронологічне зібрання по-
літико-правових актів Центральної ради: березень 1917 — 
квітень 1918»: У трьох томах (120 д. а.), «Хронологічне зіб-
рання політико-правових актів Української держави: квітень^— 
грудень 1918»: У трьох томах (100 д. а.) , «Хронологічне зіб-
рання політико-иравових актів Директорії : листопад 1918 — 
листопад 1920»: У трьох томах (100 д. а .) . 

Названі роботи, що підготовані на основі ретель-
ного аналізу, наукового опрацювання ' і відбору 
сотень тисяч архівних документів з колишніх спец-
сховищ (особливо тут відзначились співробітники від-
ділу І. Музика, Л . Снісаренко, І. Кравченко) супроводжу-
ються грунтованими історико-правовими нарисами, іменними 
(до 5 тисяч раніше викреслених з історії українських дер-
жавних, військових, політичних діячів), географічними, тер-
мінологічними, галузево-правовими та іншими покажчиками 
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і являють собою суттєве прирощення нових знань з досвіду 
українського державотворення шляхом введення До науково-
го обігу сотень і сотень документів, яких ще не торкалась ру--
ка дослідника, відкривають неабиякий прості'р для їх подаль-
шого концептуального аналізу тощо. 

Ось чому, куди б ми не звертались з а ' фінан-
совою допомогою на видання унікальних робіт, ви-
конаних зл'иденствуючими науковцями і готових ідо. їх 
передачі до друку будь-кому виключно ' на альтруїстичній 
основі, всі, в першу чергу ті, хто найгучніше з усіх шпальт 
і трибун кричать про свою любов до Вітчизни, гаряче підтри-
мують ідею, «щиро» обіцяють негайне фінансування, але, ко-
ли доходить до конкретних справ, сором'язливу заявляють 
про в ідсутн ість КОШТІВ. . 1 

Неважко підрахувати, що названі пр.аці можна було б 
видати за. рахунок лише відмови від одного-двох помпезних 
фурщетів чи презентацій, якими так сповнене наше супереч-
ливе життя. 
- Така ж доля спіткала давно готові до друку індивіду-

альні монографії «Українська держава : політико-правовий 
аналіз діяльності гетьманату у квітні—грудні _ 1918 р.» 
(О. Мироненко, 22 д . а . ) , «Держава і право України за доби 
Директорії та З У Н Р » (О. Мироненко, 24 д . а . ) , «Репресова-
не правознавство» (І. Усенко, 15 д. а.) , «Проблеми місцевого 
самоврядування» (В. Горбатенко, 15 д. а.) , унікальну 'пам'ят-
ку українського права XVIII ст., винайдену і підготовану до 
виходу на основі дійсних першоджерел (на відміну в ід ви-
дання-О. Ф. К'істяковсшого 1879 р.) К. Вислобоковим «Пра-
ва, за якими судиться малоросійський народ, 1743 р.» 
( 4 0 д . а . ) , колективні роботи відділу «Демократичні ідеї та 
інститути на Україні в 1905—1920 рр.» (25 д . а . ) , «Західна 
правова держава» (18 д. а.) , «Вибрані твори академіка 
М. П. Василенка» (100 д. а.) та інші, що лежать мертвим тя-
гарем у столах дослідників. Деякі з праць, скажімо, такі, як 
(не видану знову-таки з-за грубого порушення договірних 
зобов 'язань «Науковою думкою»), монографію «Більшовиць-
кий уряд України. * 1917—1924» (О. Мироненко, І. Усенко, 
В. Чехович, 20 д. а.) та монографію «Закономірності, тенден-
ції і суперечності процесу становлення і демократизації по-
лігико-правової системи України на етапі НЕПу» (О. Миро-
ненко, І. Усенко, І. Музика, В. Чехович, Л . Снісаренко, 
15,5 д. а.) у 1994 р. ми депонували. Але такий метод, м'яко 
кажучи, аж ініяк не надихає творчу молодь на подальшу на-
пружену працю. 
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Як було підкреслено-вище, ще о д н щ важливим напрямом 
»наукової діяльності відділу у роки незалежності України бу-
ло закладання основ вітчизняної школи політології. Я не пе-
реслідую мету представитись одноособовим фундатором цієї 
нової для нашої держави наукової галузі, що охоплює зараз 
досить велике коло фахівців в усіх регіонах України, але 
про деякі незаперечні факти щодо витоків політології треба 
було б, напевно, нагадати. Саме за нашою ініціативою ще 
за доби С Р С Р у середині 80-х років було створене автори-
тетне республіканське відділення Радянської асоціації полі-
тичних (державозінавчих) наук на чолі з першим завідуючим 
відділом історії держави і права України, тодішнім дирек-
тором Інституту академіком Б. М. Бабієм. Саме наш відділ-
«а початку 1988 р. після виходу Б. Бабія на пенсію став пер-
шим державним науковим підрозділом у межах колишнього 
УРСР, який ввів до своєї офіційної назви поняття «політоло-
гія». Прибалтійські республіки та інші регіони Союзу зро-
били це згодом, а ще пізніше в С Р С Р на базі колишніх 
В П Ш штучно з 'явились два компартійних «політологічних 
інститути», які у цьому напрямку виявили неспроможність і 
були ліквідовані у 1991 р. 

Майже весь тягар ' координаційної роботи, пов'язаний з 
утвердженням політологічної науки на Україні,- залишився 
на плечах відділу і Інституту в цілому та декількох ентузі-
астів з інших наукових установ, серед яких особливою актив-
ністю і працездатністю виділявся доктор юридичних наук, 
професор В. Д . Бабкін, котрий незабаром теж став провід-
ним науковим співробітником нашого відділу. Ми поставили 
за невідкладну мету створення максимально сприятливих 
умов для початку формування політологічної науки в Украї-
ні, національної політологічної школи зі своїм обличчям, сво-
їм стилем, своїми пріоритетами, власними ідеями, власною 
методологією, організаційне об'єднання вітчизняних політо-
логів, усунення розпорошеності у підходах до предмета по-
літології як науки і учбової дисципліни, визначення її до-
слідницьких рамок, практичних завдань,.категоріального апа-
рату, підготовку кадрів дійсних політологів, встановлення 
зв'язків із закордонними вченими відповідного профілю тощо. 

Немає змоги навіть перерахувати все, що було у цьому 
плані зроблено співробітниками відділу за минулі, п'ять ро-
ків. Але деякі віхи схематично треба згадати: 

— 1988—1#91 рр. — виходять перші в нашій державі на-
вчальні програми, методичні рекомендації, навчальні посіб-
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ники, курси лекцій з політології (автори В. Бабкін, О. Миро-
ненко, І. Зайчук та ін.), організується низка науково-теоре-
тичних конференцій, дискусій за круглим столом, виступів на 
сторінках періодичних видань і т. іін.; 

- — березень 1991 р. — провідні фахівці України об'єдну-
ються у рамках незалежної Української асоціації політологів 
(керівне ядро — Ю. Шемшученко, О. Мироненко, М. Ми-
хальченко, В. Баб кін т а . і н . ) , затверджується її статут, від-
кривається Одеська регіональна організація УАП; 

— грудень 1991 р. — розпочинає роботу спеціалізована 
вчена рада по захисту докторських дисертацій за фахом 
«Політологія» (голова О. Мироненко), на Україні з 'явля-
ються перші доктори і кандидати політичних наук; 

— 1992 р. — у складі УАП створюються 13 регіональних 
відділень (Київ, Львів, Харків, Одеса, -Луганськ, Донецьк, 
Чернівці, Дніпропетровськ, Виніниця, Черкаси, Сімферополь, 
Кіровоград, Запор іжжя) , чому віддає багато енергії моло-
дий стажист-дослідник С. Євтушенко. Кількісний склад УАП 
збільшується до 400 індивідуальних членів і 30.07.1992 р. 
вона офіційно реєструється в Міністерстві юстиції 'України. 
Налагоджуються перспективні зв 'язки з провідними вищими 
учбовими закладами України, зміцнюються контакти з по-
літичними партіями, державними установами. Безпосеред-
ньо у відділі з поповненням його особового складу відомим 
вченим головним науковим співробітником Ю. Римаренком 
на стику політології і юриспруденції започатковується новий 
науковий напрям — етнодержавознавство; 

— 1993 р. — деякі члени УАП, посилаючись на концеп-
туальні розбіжності, а на ділі, керуючись суто меркантиль-
ними прагненнями, вчиняють спробу її розколу, який вда-
ється подолати в ж е на початку року. На чолі Асоціації встає 
В. Бабкін. Зусиллями О. Мироненка, В. Бабкіна, Ю. Рима-
ренка створюється інтелектуальний центр політології у на-
шій державі — громадська Українська академія політичних 
наук (УАЛН), дійсними членами якої стають 37 'найвідомі-
ших в нашій державі юристів, істориків, політологів, філо-
софів, соціологів, економістів та інших науковців. Визнача-
ються її завдання у Статуті. О. Мироненко, В. Бабкін, О. Зай-
чук завершують »концепцію і створюють абетку з 4-х тисяч 
термінів для унікального видання — Українського енцикло-
педичного політологічного словника. УАП встановлює міжна-
родні зв'язки. Д о її складу на правах колективного членства 
вступає Українська асоціація молодих політологів; 

— 1994 р. — успішно долається ще одна спроба розколу 
УАП, проводяться десятки міжнародних, всеукраїнських, ре-
гіональних науково-теоретичних конференцій, симпозіумів, 
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дискусійних зустрічей, гуртуються авторські колективи для 
створення нового покоління підручників для вузів, навчаль-
них програм. УАП і УАПН налагоджують тісну співпрацю 
між собою та з Міносвіти України; 

— 1995—1996 рр. — зусиллями В. Бабкіна, Ю. Римарен-
ка та інших співробітників відділу встановлюються тісні 
контакти з російською, білоруською та іншими асоціаціями 
політологів, О. Мироненко та В. Горбатенко разом з іншими 
фахівцями завершують текст підручника для вузів нового 
покоління «Політологія» (60 д. а .) . 

Було б несправедливим ,не виокремити, без сумніву, тита-
нічну творчу і науково-організаторську роботу у роки неза-
лежності головного наукового співробітника Ю. Римаренка, 
який у 1992—1996 рр., безпосередньо керуючи розробкою 
планової теми «Держава і надія (історико-лолітологічний ас-
пект) »"та конкурсним науковим проектом «Українське дер-
жавотворення у динаміці взаємодії етноісторичних та право-
вих факторів», зумів об'єднати навколо себе переважно на 
альтруїстичній основі .не лише своїх молодих колег по відді-
лу, а й понад 100 провідних фахівців з усіх регіонів України 
та науковців з діаспори. Результатом роботи такої великої 
групи вчених за п'ять років стали 2 індивідуальні моногра-
фії, 11 великих колективних праць, 2 підручники для вузів, 
2,5 тис. наукових статей, 11 докторських та 8 кандидатських 
дисертацій. 

Все "це свідчитй, що започаткований у відділі Ю. Рима-
ренком новий науковий напрямок — етнодержавознавство — 
дізнав визнання широкої вітчизняної і зарубіжної наукової 
громадськості (на вказані праці опубліковані понад 40 ре-
цензій) і власне держави Україна. Пріоритет відділу тут 
визнаний багатьма світовими науковими центрами, дістав на-
дійну .апробацію на міжнародних форумах^ Індивідуальна Мо-
нографія Ю. Римаренка '«Національний розвій України» 
(-1995, 17 д. а.) , підготовані під його керівництвом роботи 
«Межнациональные отношения. Термины и определения» 
(1991, 28 д. а . ) , «іЕтнонаціональні процеси в сучасній Укра ї -
ні» (1992, 9, 3 д. а.), «Етнонаціональний розвиток Украї'ни» 
(1993, 56, 8 д. а.) та інші користувались величезним попитом 
і протягом кількох тижнів стали бібліографічною рідкістю. 
Велику увагу громадськості привернув опублікований Ю. Ри-
маренком на сторінках кількох номерів газети «Освіта» про-
ект концепції етнонаціональної політики в Україні. 

Протягом кількох останніх років незалежності відділ став , 
ключовим підрозділом Інституту у виконанні ще одного гран-
діозного наукового проекту — підготовки і видання 6-томної 
«Юридичної енциклопедії», у якій провідну науково-органі-
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заці-йну роль виконують В. Бабкін, В. Горбатенко, Ю. Кас 'я-
ненко та деякі інші співробітники відділу, який безпосередньо 
повинен забезпечити понад третину з майже 800 друкованих 
аркушів праці. Д л я перших двох томів нами .вже підготовано-
біля 400 наукових статей. Але це тільки 10—15 % потрібного. 
Ось чому ми ще раз звертаємось до всіх наших колег-істори-
ків України підключитись до цього престижного для будь-
якого науковця проекту і творити його спільними зусиллями. 
У порядку «проби пера» у 1996 р. ми видали «Юридичний 
словник-довідник» (43,5 д. а.), якого на прилавках книготор-
гівців вже не зустрінеш. 

Вище зверталась увага читача на значну кількість гото-
вих до друку найактуальніших праць, які поки що лежать 
у столах дослідників невитребованими. Але деяке просуван-
ня. у ньому напрямку, завдяки наполегливості і авторитету 
вчених відділу,^ все ж таки є. Скажімо, дуже хотілося б під-
нести ювілею нашої молодої держави фундаментальні праці 
відділу, які-, на відміну від вищезазначених, знаходяться у 
видавництвах, включені до планів видання і проходять редак-
ційну підготовку. У видавництві «Довіра» готовий вже ори-
гінал-макет піонерської у вітчизняній і світовій науці «Ма-
лої енциклопедії етнодержавоз'їнав'ства» (180д. а.) , авторами 
якої є понад 100 провідних науковців країни. Д о видавницт-
ва «Генеза» здано рукопис «Політологічної енциклопедії» 
(100 д, а.) , переважна частина якої написана О. Мироненком, 
В. Горбатенком, В. Бабкіним та Ю. Римагренком. У видав-
ництві «Либідь» опрацьовуються - два підручники для вузів: 
один з них підготований виключно . співробітниками в ідділу* 
0 . Мироненком, Ю. Римаренком, І. Усенком та В. Чехови-
чем під назвою «Українське державотворення: невитребува-
ний потенціал» (48 д. а.) , інший — із залученням вчених різ-
них наукових установ — під назвою «Етнос і держава : осно-
ви етнодержавознавства». У видавництві «Школяр» ось-ось 
побачить світ двотомна «Абетка етнополітолога» (ЗО д. а . ) ; 
у «Вищій школі» готуються, до друку «Етнополітологія: енци-
клопедичний словник» (49 д. а . ) , «Етнополітологія в іменах» 
(25 д. а.), у Акадейуд державного управління при Президен-

тові України — «Етнонаціональний вимір українського сус-
пільства» (35 д. а.) , у одеському видавництві «Хаджібей» — 
індивідуальна монографія Ю. Римаренка «Національне бут-
тя в контексті державотворення» (25 д. а.) . Окрім нього, ос-
новними авторами всіх перерахованих робіт стали співробіт-
ники відділу О. Мироненко, В. Бабкін, В. Горбатенко, А. Сап-
рикін, І. Музика, С. Максимова, Т. Бондарчук, С. Євтушенко, 
1. Омельченко, Ю. Стеценко, М. Ходаківський. 
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Отже, кілька підсумкових «сухих» цифр. За 5 років неза-
лежності Вітчизни співробітники відділу історико-лолітоло-
гічних досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАНУ завершили наукову розробку 5 планових та 
6 позапланових (конкурсних та ініціативних) наукових про-
ектів. Дослідження 3 планових та 3 позапланових тем триває. 
Результати пошукової та аналітичної роботи відображені у 
14 індивідуальних монографіях (217 д. а.) , 48 колективних 
працях (1661 д. а.), 8 підручників і 'навчальних посібниках 
для вшцйх та середніх учбових заклад ів (145 д. а . , 28 брошу-
рах (72 д. а.) , майже 800 статтях (приблизно, 400 д. а\). З них 
опубліковані, тобто вже працюють на державу, 8 індивіду-
альних монографій (102 д. а.) , 28 колективних .робіт 
(620 д„а.) , ^ 6 підручників (53 д. а.) , 28 брошур <72 д. а.) , 
194 статті (85 д. а . ) . Решта — чекає на видання. 

Стислий обсяг статті не дозволяє навіть схематично ок-
реслити інші, окрім суто наукових досліджень, сторони діяль-
ності відділу. А тут теж чималий доробок: 18 підготованих 
законопроектів, 27 експертних висновків на проекти норма-
тивних актів, 21 наукова записка до вищих законодавчих і 
виконавчих органів влади, 62 наукові конференції, 83 допо-
віді на них, 8 докторів і 3 кандидати юридичних чи Політич-
них наук, підготовані у процесі роботи над науковими про-
ектами, безліч консультацій для державних Службовців ви-
щого рангу, керівництва політичних партій, народних депу-
татів України тощо. .. 

Та останнє ми вважаємо важливою», але тільки поточною 
роботою для науковця. Думається, що давно вже пора відій-
ти в ід компартійного стереотипу, який насаджується і багать-
ма сучасними можновладцями, що головний показник ллід*-
ної діяльності вченого — це підготований, ним законопроект 
чи матеріал для доповіді з високої трибуни. Д л я цього існує 
багатосоттисячна армія високооплачуваннх державних Служ-
бовців, чимала частина яких 'носить у кишені диплом каади^ 
дата, а то й доктора наук. Як кажуть у народі, кожен по-
винен «обмолочувати свій сніп» і не треба «заважати» дер-
жавним службовцям працювати, тим паче, що вони до цих 
пір категорично відкидають навіть саму ідею залучення на-
уковців до своїх лав. Головне призначення вченого — при-
рощення знань, тобто концептуальна розробка складних фун-
даментальних проблем, викладення результатів досліджень 
у теоретичних працях, наукова експертиза вже готових зако-
нопроектів і т. ін. Завдання ж державного службовця будь-
якого рангу — оволодіння цими?знаннями, їх практичне ви-
користання, а не зовнішнє, інколи навіть безграмотне циніч-
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не нарікання у бік злиденствуючих науковців у їх «відриві 
від практики». 

На закінченні підкреслимо: вчені відділу (переважно мо-
лоді талановиті особистості), як і тисячі їх колег-науковців, 
з чистою совістю зустрічають п'ятирічний ювілей Вітчизіни, 
працюють напружено і сумлінно навіть в умовах принизли-
во-жебрацького існування. Але альтруїзм — не безмежний. 
Д у ж е б хотілося, щоб незалежна Україна у повсякденних 
турботах не забувала й про них, бо тільки розумовий потен-
ціал, наголосимо ще раз, тільки власна, а не зарубіжна інте-
лектуальна скарбниця може забезпечити спочатку найскорі-
шу внутрішню стабілізацію, а згодом і процвітання Батьків-
щини. 

Надійшла до редколегії 04.07.96 

НОВА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Д І Є 
* 

В. В. МЕДВЕДЧУК, голова Спілки адво-
катів України 

ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВО! СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ї ї ВДОСКОНАЛЕННЯ 

іПісля прийняття Конституції України всю увагу слід зо-
середити на подальшому законодавчому розвитку тих основ-
них положень, які закладені в ній. В житті українського сус-
пільства розпочинається Новий, дуже важливий етап — ре-
форми діючої правової системи на основі нової-- Конституції 
України. 

Правова система — це складне суспільне явище, яке має 
свої закономірності побудови і функціонування. Складність 
правової системи обумовлена тим, що вона об'єднує різні, 
однак органічно пов'язані між собою правові структури: сис-
тему права як систему діючих у суспільстві правових 'норм, 
що охоплює й систему законодавства, а також систему пра-
воохоронних органів у широкому розумінні цього слова, куда 
входять органи суду, прокуратури, слідчий апарат різних 
державних органів, установи, що забезпечують виконання 
судових рішень та вироків тощо. Завдання полягає в тому, 
щоб система цих правоохоронних органів, їх повноваження, 
відносини між собою повністю були зорієнтовані на те, щоб 
максимально ефективно здійснити ті правові норми, які по-
винні функціонувати у тому чи іншому конкретному випад-
ку, у відповідних стосунках, що регулюються за допомогою 
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права. На жаль , у реальному житті ця очевидна вимога ви-
конується дуже повільно, і на перший план виходять ті чи ін-
ші кон'юктурні міркування. 

Система права, як відомо, у якості своїх підвалин, що ви-
значають її зміст, має предмет і метод правового регулюван-
ня. Але це визначення є дуже загальним. У реальному житті 
поняття предмета правового регулювання охоплює такі яви-
ща, як вже існуючі суспільні відносини, які потребують вдос-
коналення правового врегулювання, суспільні відносини, які 
слід почати'врегульовувати за допомогою права, правові 
відносини, які, навпаки, правового регулювання вже не по-
требують. Що стосується, методів правового регулювання, то 
вони як правова категорія порівняно з предметом -правового 
регулювання характеризуються значно більшою оператив-
ністю, оскільки одні й ті ж суспільні відносини у різні часи 
потребують різних методів їх врегулювання. 

У побудові і функціонуванні системи права виключно 
важливе місце займає науковий прогноз відносно того, що 
саме нас чекає у найближчий час, а також у близькій та по-
дальшій перспективі. 

Діюча у державі система права складає основу і повинна 
бути головним орієнтиром для системи законодавства. Але 
на практиці цей принцип дуже часто порушується, внаслідок 
чого система діючого в нашій країні законодавства у деяких 
випадках нагадує деякий конгломерат різних за змістом та 
суспільним спрямуванням правових актів. Д о того ж право-
вих актів й навіть законів, які характеризуються дуже невда-
лою логікою їхнього змісту,- Справа в тому, що хоча якесь 
планування законодавчої діяльності й має місце, однак це 
планування перш за все спрямоване на усунення тих прога-
лин, які зустрічаються у процесі підготовки відповідних 
нормативних актів. Це, так сказати, планування іна нагальну 
потребу, без ретельного дослідження самої суті потреби, ана-
лізу усіх обставин, що її складають. Методологічного рівня 
завдання в цьому плані пов'язані з врахуванням вимог «лан-
цюга ефективності», які у процесі видання кожного норма-
тивного акту, тим більш закону, пов'язані з встановленням 
соціальної і політичної потреби, а також інтересу щодо їх 
існування, з формуванням завдання відповідно до того, які 
питання повинні бути вирішені за допомогою цього акту, 
які засоби для цього слід використати, у якій формі цей акт 
слід видати тощо. Але що найбільш важливе — це те, щоб 
через деякий термін була проаналізована дійсна ефективність 
цього акту шляхом порівняння мети, що обумовила його ви-
дання, з одержаним результатом. 
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Існуюча зараз в Україні система законодавства має дуже 
значні прогалини-, які стосуються регулювання різних сус-
пільних явищ, передусім тих, що пов'язані з регулюванням 
нових суспільних відносин, спрямованих на здійснення еконо-
мічних реформ. Крім того, здійсненню цих реформ заважає 
неурегульованість статусу різних державних структур, що 
значно погіршує весь управлінський процес. Перш" за все 
необхідні статутні норми, що повинні встановлЪвати правове 
положення Кабінету Міністрів, різних міністерств та ві-
домств, інших державних установ. З а в а ж а є відсутність якіс-
них посадових інструкцій, які б встановлювали права та обо-
в'язки відповідних посадових осіб у розвиток закону про 
державну службу. Д у ж е необхідні законодавчі акти, спрямо-
вані на регулювання суспільних відносин, прямо чи побічно 
.пов'язаних із забезпеченням прав і свобод людини. Прикла-
дом у цьому плані могли б стати закон про соціальне обслу-
говування .громадян, закон про державне прогнозування і 
програми соціально-економічного розвитку України, закон 
про екологічну експертизу та -багато інших. 

Першочерговою проблемою, на в и р і ш е н у якої повинне 
бути зорієнтоване реформування законодавства, є не тіль-
ки захист прав і свобод людини, а насамперед, по-перше, 
вдосконалення самої системи цих прав і свобод з точки зору 
подальшої її демократизації ; по-друге, розробка стосовно 
кожного конкретного суб'єктивного права людини і грома-
дянина дієвого, ефективного механізму практичної реалізації 
цього .права, що, на жаль , з араз наше діюче законодавство 
у чималому числі випадків іне забезпечує. 

На нашу думку, останнє питання взагалі є найважливі-
шим у проблемі прав і свобрд людини, й те, що на нього не 

.завжди звертається необхідна увага, обумовлюється у пер-
шу^ чергу великою складністю вирішення цієї проблеми. Ад-
же, як правило, кожне конкретне суб'єктивне право людини 
і громадянина потребує свого, притаманного саме цьому субъ-
ективному праву механізму його реалізації , що, зрозумілому 
сфері правового врегулювання викликає значні складності. 

Діюча система законодавства повинна бути реформована 
й в іншому напрямку. Йдеться про так звану нетрадиційну 
кодифікацію. Традицією нашої кодифікації є існування де-
кількох 'кодексів законів, які вміщують норми права, що ре-
гулюють цивільні, цивільно-іпроцесуальні відносини, відноси-
ни у сфері кримінального та кримінально-процесуального 
права. Існують також кодекс про адміністративні правопо-
рушення, житловий та сімейний кодекси, в останні роки 
прийнятий митний кодекс. Але світова практика йде далі . 
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У різних країнах діє цілий ряд кодексів законів, які регулюють 
й інші сфери суспільних відносин, що значно полегшує корис-
тування діючим законодавством, сприяє своєчасному його 
вдосконаленню,' більш повному ознайомленню громадян з 
діючим законодавством. Прикладом в цьому плані можуть 
бути такі кодекси, як соціальний кодекс, кодекс споживача, 
фінансовий кодекс, кодекс державного, службовця, муніци-
пальний кодекс, кодекс про охорону здоров'я тощо. 

Конкретизація системи діючого законодавства повинна 
бути пов'язана з відповідною диференціацією існуючої судо-
вої системи. Створення судового мрнстра буде тільки все 
більш й більш сприяти бюрократизації судової системи, 
збільшенню термінів розгляду справ, розвитку інших недо-
ліків. Виходячи з цього, слід ретельно проаналізувати судо-
ві систєіуЛі тих держав, в яких існує диференційована судо-
ва система і д е ' ц я система доходить до найвищих галузевих 
судових інстанцій. Прикладом цих інстанцій, крім Верховно-
го суду загальної юрисдикції, можуть бути відповідні Вер-
ховний адміністративний суд, Верховний фінансовий суд, 
Верховний суд, що розглядає трудові оправи, Верховний суд 
із соціальних питань, Верховний арбітражний суд. На нашу 
дум«у, саме така структура сприятиме й більш кваліфіко-
ваному розгляду відповідних судових справ, .які дійдуть до 
вищих судових інстанцій.^ 

Дивлячись вперед, хотілося б поставити і таке, на нашу 
думку, дуже важливе питання. Оскільки ми зараз все більш 
усвідомлюємо, що нормативне поняття права значно прини-
жує його соціальну роль у суспільстві, що .право перш за 
все — це загальна міра свободи, рівності і справедливості у 
суспільстві, яка повинна знайти свій вираз у нормах діючого 
права, можливо, слід подумати про те, щоб розширити в 
процесі застосування права роль принципів права, у якійсь 
мірі щодо особливо складних справ, — роль судового преце-
денту: Безумовно, це повинно бути пов'язане з докорінним 
підвищенням кваліфікації судових працівників, вирішенням 
ряду інших організаційних питань. 

Вдосконалення правової системи України напрямки по-
в 'язане з 'л ікв ідацією суттєвих недоліків, які зараз існують 
у цій сфері. 

Перш за все слід звернути увагу на відсутність чітких 
уявлень про стан всього законодавчого масиву, формально 
діючого в Україні. Здійснення такого аналізу, безумовно, ду-
же важка і кропітка робота, але починати вдосконалення 
системи діючого законодавства слід саме з цього. При цьо-
му слід враховувати, що йдеться не тільки про існування чи 
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відсутність закону з того чи іншого питання, але передусім 
про його якість, відповідність сьогоднішнім умовам, про 
те, які правові акти розвивають, конкретизують положення 
цього закону, тобто про відповідні інститути права, за допо-
могою яких здійснюється регулювання відповідних суспіль-
них відносин. 

•Роботу цю повинно організувати і здійснювати Міністерст-
во юстиції, бо саме на ньому лежить відповідальність за стан 
діючої в країні системи законодавства. Саме воно повинно 
організувати відповідні аналітичні групи, залучивши до них 
фахівців з різних галузей права. 

З хаотичним станом системи законодавства, відсутністю» 
чітких уявлень про' правову врегульованість тих чи інших 
суспільних відносин пов'язана й та безсистемність у законо-
творчій діяльності, яка зараз має місце. * 

Основні недоліки зводяться до такого: а) своєчасно не 
здійснюється оновлення застарілих законів; 6} відсутність 
до останнього часу Конституції України стримувала прийнят-
тя кодексів законів з базових галузей права, у тому числі 
й тих кодексів, які вже готові й пройшли відповідні наукові 
експертизи; в) чітко не визначені, питання, які повинні бути 
врегульовані саме законом, що, у свою чергу, призводить до 
регулювання законами дрібних питань. Так, в червні 1995 р. 
був прийнятий закон про застосування електронних контроль-
но-касових апаратів, хоча до цього ці питання були врегульо-
вані постановою Кабміну від 08.04.93 р.; г) ефективності пра-
вового регулювання з а в а ж а є нестабільність законодавства, 
наприклад, тільки протягом 1995 р. до ст. 8 закону про під-
приємства було внесено 6 доповнень, спрямованих на обме-
ження підприємницької діяльності (04.02.95 р., 13.07.95 р., 
14.12.95 р.), що (Призвело до розорення великої кількості 
дрібних підприємців, особливо в сфері торгівлі і громадсь-
кого харчування. Інший приклад нестабільності: на протязі 
4-х останніх років було прийнято ,4 закони, які регулювали 
режим іноземного інвестування, що, зрозуміло, а ж ніяк не 
сприяло зміцненню довіри у іноземних інвесторів до стану 
справ в Україні. 

Діючим законодавчим актам у значній мірі притаманна 
зайва декларативність і разом з тим відсутність необхідних 
вказівок на механізм реалізації приписів законів. Існують 
факти стосовно того, що деякі закони на протязі довгого 
строку не діють, оскільки в них немає норм прямої дії, від-
сутня вказівка на відповідальність і т. й?. Все це веде до 
безлічі різних доповнень у діюче законодавство. Й досі, на-
приклад, не внесені необхідні зміни та доповнення до кодек-
су про адміністративні правопорушення, до законів «Про 

40 



приватизацію майна державних підприємств», «Про прива-
тизацію невеликих державних підприємств», «Про інформа-
цію» та' інших законів, що були прийняті у 1992—1993 рр. 
Таким є й водний кодекс, прийнятий усередині і 9 9 5 р. 

Досить триває правова нев'регульовашсть значних маси-
вів правових відносин, передусім в сфері адміністративно-
процесуального законодавства, законодавства з питань ін-
формації, регулювання ряду ситуацій у сфері кримінального 
процесу, а також в таких галузях права, як земельне право, 
трудове право, фінансове право та ін. 

Зараз в .правовій системі України склалася диспропорція 
у співвідношенні законів та актів виконавчої влади, які пе-
реважають. При цьому йдеться не про кількісне співвідно-
шення, а передусім про зміст питань, що вирішаються від-
повідними видами актів. Підзаконні акти усувають прогали-
ни у законах, що підриває принцип верховенства закону, 
призводить до нестабільності у розвитку правових відносин. 

Усі ці, а також багато інших недоліків обумовлюються 
відсутністю необхідних наукових підвалин, на яких повинен 
грунтуватися розвиток всієї правової системи. Це перш за 
все знаходить свій прояв у відсутності системного підходу до 
законотворчої діяльності, ігноруванні найважливіших кате-
горій системного підходу, таких, як соціально-економічна ба-
за системи, духовна база, нормативна база вдосконалення 
законодавства тощо. Щ о стосується, наприклад, нормативної 
бази, то нею повинна стати Національна концепція розвитку 
законодавства України, зміст якої — це .не тільки перелік 
відповідних законопроектів, але й коротка їх характеристика. 

Відсутність системного підходу веде й до того, що часто-
густо приймаються «•вторинні» законодавчі акти, а вже потім 
фундаменталізмі. Яскравим прикладом такого підхюду є 
«довгобуд» з прийняттям давно. підготовленйх проектів за-
конів про нормативні акти в Україні, а також .про закони і 
законодавчу діяльність в Україні. 

Явно недостатньою є матеріально-технічна .база законо-
давчої діяльності. «Добрий закон дорого коштує» — це при-
слів'я слід завжди мати на увазі. Крім того, слід активно 
розвивати технічні засоби розвитку системи законодавства. 

Д у ж е слабким є кадрове забезпечення законодавчої ..ді-
яльності. Д о цієї роботи залучаються не провідні науковці, а 
перш за все люди, вигідні деяким громадським колам як ло-
бісти. Слід сказати й про те, що дуже погано організована 
робота щодо виявлення т а врахування думки народу з приво-
ду змісту найбільш важливих законодавчих актів. 

Особливо слід звернути увагу на питання, пов'язані з Ви-, 
значенням та забезпеченням ефективності законів, а це, у 
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свою чергу, пов'язано з одержанням відповіді на такі питан-
ня, як суспільна потреба в законі, соціальне завдання цього 
закону, мета закону^засоби, за допомогою яких її можна до-
сягнути, загальна ціна закону, доцільність саме такого зако-
ну, можливість інших .варіантів. Але особливо важливою є 
перевірка через деякий час міри позитивного впливу прийня-
того закону на життя суспільства, перевірка того, чи досяг-
нута мета, яка ставилася перед цим законом. На жаль , у на-
шому суспільстві громадська думка ніколи не була проін-
формована з цих найважливіших питань. 

< 
Надійшла до редколегії 09.07.96 

Ю. М. ТОДИКА, чл.-кор. АПрН України, 
Є. В. СУП РУН ЮК. 

ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
* КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ (В УКРАЇНІ 

Прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 р. 
нової Конституції України відкрило новий етап конституцій-
ного розвитку республіки. Конституційний процес продовжу-
ється на якісно новій основі. Конституція стала базою ре-
формування конституційного законодавства, пошука шлях'ів 
втілення норм Конституції . в держанно-іправову практику, 
ї ї норми стали основою подальшого розвитку традиційних 
правових інститутів, становлення нових (наприклад, інститу-
ту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини), рефор-
мування державного механізму, правової системи, станов-
лення дієздатних структур громадянського суспільства. В Ук-
раїні починає оформлюватися нова конституційна доктрина 
як система конституційно-правових цінностей і поглядів на 
політичну організацію суспільства, й д е процес переходу від 
домінуючого у нас Державного етатичного права до права 
конституційного, спрямованого на забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина. 

Велике значення нової Конституції для державотворчого 
процесу в нашій країні обумовлено важливістю суспільних 
відносин, які складають предмет її регулювання, втілення в 

/ -ній таких важливих полїтико-пра'вових принципів, як сувере-
нітет народу, розподіл влад, політичний, економічний і ідео-
логічний плюралізм. Людина, її життя і здоров'я, честь і гід-
ність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соці-
альною цінністю. В цих положеннях закладені ідеологія і 
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політика конституційного розвитку нашої держави і сус-
пільства. На основі нової Конституції відбуватиметься ре-
формування правової системи і насамперед, конституційного 
законодавства. 

Але ж Конституція не вирішила і не могла вирішити ба-
гатьох проблем державотворення. Це насамперед відносить-
ся до структури і системи місцевого самоврядування, судової 
системи. Впроваджуються такі інові органи, як Вища рада 
юстиції, спеціалізовані суди, система і оклад яких в Консти-
туції не визначаються. -

Все це потребує наукового аналізу і пропозицій науки 
конституційного права України як з питань, що знайшли від-
повідне закріплення в новому Основному Законі, так і з пи-
тань,, які треба терміново вирішувати в поточному законо-
давстві, в тому числі в конституційних законах. За допомо-
гою цих актів необхідно вирішити, яцою. повинна бути у» нас 
виборча система — мажоритарна, пропорційна чи змішана. 
Вважаємо, що на перехідному етапі розвитку суспільства 
формування професійного парламенту України доцільно про-
водити за з м і т а н о ю виборчою системою. Виходячи уже з цьо-
го, можна вирішити, який буде мандат у народного дешутата— 
імперативний чи загальнонаціональний. Ці питання не рядові, 
а концептуальні,. які найближчим часом парламенту України 
прийдеться вирішувати. В цих умовах суттєво зростає зна-
чення висновків і обгрунтованих пропозицій науки для дер-
жавотворчого процесу. Прийняття нової Конституції — ре-
зультат компромісу .різних політичних сил . і угруповань. Ком-
промісний характер багатьох положень нової. Конституції дав 
змогу прийняти саму Конституцію,4 алё ж потребує, вирішен-
ня деяких питань державотворення в поточному законодав-
стві. І в цьому немає нічого недоречного. В більш спокійній 
обстановці парламентарі зможуть продовжити Конституцій-
ний процес. 

На 'сучасному етапі розвитку науки конституційного пра-
ва України, на наш погляд, стоять такі актуальні завдання 
і проблеми. По-перше, на концептуальному рівні наука по-
вцнна допомогти владним структурам вирішити питання, як і 
не знайшли свого чіткого відображення в новій Конституції 
України. По-друге, необхідна широка роз'яснювальна робо-
та, коментування конституційних положень. По-третє, перед 
наукою стає завдання допомагати реформуванню всього кон-
ституційного законодавства з урахуванням норм нової Кон-
ституції "України і нових політико-іправовиїх реалій, аналізува-
ти ефективність дії конституційних приписів в різних .сферах 
соціальної практики. По-четверте, необхідно суттєво підви-
щити прогностичний потенціал науки конституційного права 
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України, оскільки вона повинна давати пропнози розвитку 
державно-правових процесів і законодавства. По-п'яте, слід 
якомога скоріше вирішувати методологічні проблеми самої 
науки. На сучасному етапі збагачується понятійний апарат 
юридичної науки, в тому числі науки конституційного права . 
Слід при цьому враховувати, що правові інститути різних 
галузей права України в значній мірі базуються на нормах 
і інститутах конституційного права і все більше застосову-
ють понятійний апарат цієї науки. По-шосте, стоїть пробле-
ма підвищення якості висновків і пропозицій науки консти-
туційного права для державотворчого і нормотворчого про-
цесу. По-сьоме, є немало організаційних проблем самої нау-
ки, рішення яких підвищило б її потенціал. 

На можливості впливу науки конституційного права Ук-
раїни на суспільні відносини, на процес державотворення 
впливають як позитивні, так і негативні чинники. Д о перших, 
на наш погляд, слід віднести те, що в самій Конституції за-
кріплюється принцип політичної» і Ідеологічної багатоманіт-
ності, і відповідно ніхто не володіє істиною . в останній ін-
станції,' і можуть бути різні думки щодо розвитку конститу-
ційного процесу, різне тлумачення конституційних приписів. 
Тільки практика може підтвердити, чи відкинути ті чи інші 
конституційні новели. 

Тому сьогодні для науки, гостро постає питання — оціню-
вати текст нової Конституції тільки в позитивному аспекті і 
відповідно звести роль науки до позитивного коментування 
конституційного тексту чи на основі наукового аналізу дава-
ти пропозиції щодо його вдосконалення. Вважаємо, що другий 
шлях більше .притаманний науці. Тим більш для науки, яка 
тільки починає становитися як самостійна наука. За радянсь-
ких часів наука державного права Союзу POP. базу-
валась. тільки на методології <марксиз м у-леніні з м у, не до-
пускалась ' критики політиконправових інститутів держави і 
суспільства. Наукові дослідження зводились до коменту-
вання політичної лінії керуючої в суспільстві і державі пар-
тії. Наука конституційного права в Україні бачиться дина-
мічно змінюючою, постійно оновлюючою системою, в якій 
можуть панувати різні теоретичні конструкції і погляди що-
до" розвитку конституційного процесу. Конституційні норми 
.повинні бути вІдкритими'для протилежних, конкуруючих ін-
терпретацій. Але ж важливо, щоб це не виходило за межі 
фундаментальних конституційних цінностей: гуманізму, де-
мократизму, поваги до прав людини і громадянина. Тільки 
на основі багатоманітності поглядів, врахування світових 
конституційних цінностей наука конституційного права Ук-
раїни зможе зайняти гідне місце в світовій конституційно-пра-
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вовій науці. А для цього є підстави, оскільки ст. 15 Консти-
туції України закріплює політичну і ідеологічну багатома-
нітність як основоположний конституційний принцип, який 
дає змогу активно розвивати наукові дослідження. 

Д о позитивних чинникі» розвитку науки конституційного 
права України слід" віднести розширення діапазону держав-
но-правових досліджень, більш тісну координацію зусиль 
спеціалістів в галузі конституційного права з фахівцями тео-
рії держави та права, філософії, соціології, політології, соці-
альної психології, міжнародного права. Але, на жаль , цей 
зв'язок ще не носить стійкого характеру, відсутня необхідна 
координація їх зусиль в державотворчому процесі. Немає 
чітких прогнозів розвитку суспільних відносин. Це негативно 
впливає на державотворчий і нормотворчий процеси. 

Д о негативних чинників слід віднести розпорошення зу-
силь.фахівців в галузі конституційного права, яких, до речі, 
не так вже й багато в Україні. Є пропозиція створити, асо-
ціацію українських конституціоналістів. Важливо підвищити 
також ефективність функціонування координаційних структур 
в системі Академії правових наук України, Інституту держа-
ви і права Національної академії наук України тощо. Необ-
хідна більша скоординованість зусиль державних органів з 
науковими і навчальними юридичними колективами. 

Д о негативних чинників розвитку науки конституційного 
права України слід віднести й те, що в наукових державно-
правових дослідженнях недостатньо використовується мето-
дологічний арсенал. Майже не проводяться соціологічні до-
слідження, державно-правові експерименти. Нерідко без ура-
хування реальних умов державотворення в нашій країні, 
менталітету українського народу і накопиченого державно-
правового досріду пропонуються зарубіжні Моделі, даються 
необгрунтовані пропозиції. Відсутня наукова методика вив-
чення ефективності дії конституційних норм, їх сприйняття 
населенням. В умовах перехідного стану суспільства і право-
вої системи — це одна з досить актуальних проблем науки. 
В конституційно-правових дослідженнях не одержав необ-
хідного застосування порівняльно-правовий метод, що сут-
тєво знижує потенціал науки. Все це спонукає приДіляти 
більше уваги методології і методиці проведення конститу-
ційно-правових досліджень з урахуванням специфіки перехід-
ного етапу розвитку суспільних відносин. 

Споконвічною є проблема взаємовідносин між владою і 
наукою. Це особливо підтвердила практика конституційного 
процесу в республіці в останні п'ять років. Нерідко владні 
структури не враховують пропозицій науковців, а якщо і вра-
ховують, то тільки точку зору фахівця якоїсь однієї теоре-
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тичної спрямованості . Відсутня сама процедура урахування 
пропозицій науковців, і тому багато конструктивних ідей 
просто, відкидається, причому без будь-якої аргументації . 
І це прикро. 
Аналіз стану державно-правовий відносин і потреби прак-

тики державотворення дають підстави вважати, що на су-
часному етапі для науки конституційного права України ак-
туальними є декілька блоків конституційно-правових проб-
лем. 

Д о першого з них слід віднести: загальні проблеми ста-
новления і розвитку в нашій країні конституціоналізму; по-
дальшу розробку теорії Конституції; шляхи підвищення 
ефективності дії конституційно-правових норм і інститутів; 
механізм прямої Дії норм Конституції; політико-правові /про-
блеми підвищення ефективності форм безпосередньої і пред-
ставницької, демократі ї ; проблеми конституційної законності; 
конституційно-правова відповідальність. В а ж л и в о ю пробле-
мою є становлення оанов конституційного ладу, форми, ме-
тоди, механізми захисту конституційного ладу. 

Д о другого блоку актуальних проблем науки конститу-
ційного права України відносяться проблеми механ'ізму за-
безпечення основних прав і свобод громадян України, гаран-
тій їх реалізаці ї ; громадянства України, особливостей право-
вого статусу іноземців, біженців, осіб без громадянства. 
В а ж л и в о ю науковою проблемою є співвідношення м і ж н а -
родного і внутрішнього законодавства в забезпеченні прав 
людини і громадянина. Суттєвого значення набуває пробле-
ма свободи совісті, процедури взаємовідносин м іж д е р ж а в о ю 
і релігійними організаціями. 

Важливим напрямком наукових досліджень є забезпе-
чення державного будівництва в республіці. Ц е насамперед 
питання Правового статусу парламенту і Президента- України, 
механізму взаємодії виконавчої і законодавчої гілок влади, 
політико-правові питання формування виконавчої влади на 
місцях., співвідношення їх повноважень з центром. 

Одною, з найменш розроблених в науці) і досить актуаль-
них проблем є проблема місцевого самоврядування, співвід-
ношення компетенції'Органів місцевого самоврядування з 
повноваженнями органів місцевої виконавчої влади. Анал і з 
тексту нової Конституції України свідчить, що правовий 
статус органів місцевого самоврядування ставить багато пи-
тань і потребує ґрунтовного тлумачення конституційних норм 
щодо місцевогс/ самоврядування в цілому. Ц е на сьогодні 
одна з найскладніших проблем державного будівництва в 
нашій країні . 

Досить важливою і не простою проблемою в науковому 
плані є статус Автономної Республіки Крим, яка є невід 'єм-
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пою складовою частиною України і в межах повноважень, 
визначених Конституцією України, вирішує питання, відне-
сені до її відання. Статус Автономної Республіки Крим но-
сить характер не територіальної, а державно-територіальної 
автономії, оскільки вона володіє такими суверенними права-
ми, як наявність своєї Конституції, має представницький ор-
ган — Верховну Раду, уряд — Раду Міністрів, право здій-
снювати нормативне регулювання з питань: сільського гос-
подарства і лісів; меліорації і кар'єрів; громадських робіт; 
ремесел та промислів; благодійництва; містобудування і жит-
лового господарства; туризму, готельної справи, ярмарків; 
музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, істори-
ко-культурних заповідників; транспорту загального користу-
вання, автошляхів, водопроводів; мисливства, риболовства; 
санітарної і лікарняної служби. Стаття 138 Конституції Ук-
раїни встановлює питання, які входять до -відання Автоном-
ної Республіки Крим, включаючи розробку, затвердження та 
виконання бюджету республіки,- програм з питань соціаль-
но-економічного та культурного розвитку, раціонального при-
родокористування, охорони -довкілля, визначення статусу, 
місцевостей як курортів, встановлення зон санітарної охоро-
ни курортів; забезпечення функціонування і розвитку дер-
жавної та національних мов і культур в Автономній Респуб-
лиці Крим; охорону і використання пам'яток історії; участь 
у розробленні та реалізації державних програм повернення , 
депортованих народів. 

Це повноваження рівня не територіальної, а державно-
го ритор і альної автономії. Крім того, ст. 138 Конституції Ук-
раїни встановлює, що законами України Автономній Респуб-
ліці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження. 

В зв 'язку з цим постає питання про юридичну силу актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим —- рішення та 
ііостанови. Воно іне тільки теоретичне, а й сугубо практичне. 
Якщо парламент цієї республіки має свій предмет правово-
го регулювання, то його рішення — це не просто рішення 
обласної Ради , як однієї з ланок самоврядування, а закони, 
хоча й вони називаються рішеннями. 

Конституційне закріплення в Основному Законі України 
правового статусу Автономної Республіки Крим — це пер-
ший і найголовніший рівень правової регламентації . Разом 
з цим для забезпечення суспільної злагоди, нормальних 
взаємовідносин між владними структурами України і Авто-
номної Республіки Крим необхідно прийняти й інші норма-
тивні акти. 

Конституційна реформа в Україні, Автономній Респуб-
л іц і Крим складатиметься з послідовних' політико-правових 
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рішень і дій органіїв державної влади, спрямованих на прове-
дення в життя писаних норм Конституції України, Конститу-
ції Автономної Респуліки Крим з урахуванням потреб суспіль-
ного розвитку. В умовах нашої держави конституційна ре-
форма масі своїм завданням становлення і розвиток основ, 
норм і практики конституціоналізму, галузі конституційного 
права на демократичних засадах. Причому розвиток консти-
туційного законодавства в Україні, в тому числі в Автоном-
ній Республиці Крим, повинен проводитися на основі заміни 
колишніх ідеологічних орієнтирів на базові цінності консти-
туційного "ладу, створення законодавчих, політичних, фінан^ 
еових, організаційних і соціокультурних умов для реформу-
вання традиційних інститутів і уведення нових. Особливе 
значення має становлення в Україні конституційної юстиції, 
формування Конституційного суїду, призначення Уповнова-
женого Верховної Ради з прав людини. 

Проведення конституційної реформи потребує прийняття 
владними структурами рішень" щодо напрямків і темпів ре-
формування конституційного законодавства на загальнодер-
жавному рівні, а також, в Автономній Республиці Крим. Кон-
ституційну реформу в а ж л и в і проводити як поступовий ево-
люційний, а не революційний процес перебудови конститу-
ційних норм і інститутів, становлення нових Державних, ін-
ституцій. Нормальному конституційному розвитку притаман-
ні такі риси, як планомірність, обміркованість, аналітичність, 
прогностична забезпеченість конституційно-правового рефор-
мування, передбаченість наслідків тих чи інших політичних і 
правових акцій. Владним ^структурам в проведенні консти-
туційних реформ повинна активно допомагати наука. 

Важливо забезпечити легітимність цієї реформи. Вона, 
по-перше, пощшна проводитись в руслі положень нової Кон-
ституції, а по-друге — одержувати підтримку народу, не бу-
ти зорієнтованою на інтереси тільки деяких прошарків су-, 
спільства. Конституційне реформування слід проводити на 
основі мандату .народної довіри, а базою цього є закріплення ; 
в Конституції принципу народного суверенітету (ст. 5) . На 
ці аспекти звертається увага і зарубіжних дослідників. Так, 
А. Ф. Д'ік Ховард приводить в якості головних характерис-
тик конституціоналізму такі риси: згода тих, ким керують; 
обмеження уряду; відкрите суспільство; святість особи; вер-
ховенство права; стабільність Конституції і її застосування; 
народний суверенітет;- судовий контроль; втілення норм Кон-
ституції через поточне законодавство; признання цінності, 
Конституції 
1 Див.: Diak Howard. F. Е. Road to Constitution 1990. Virginia Commis-

sion on the Bicentemnial of the US СопФІиїюп//Румянцев О. Г. Основы 
конституционного строя России. М., 1994. С. 56. 
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Конституційна реформа в Україні повинна бути не тільки 
легітимною і' одержувати підтримку народу,4 а й проводи-
тися законними засобами. В загальнотеоретичному аспекті в 
цьому плані є актуальною проблемою, функція Законності. 
Правий В. Д . Ткаченко,і який вважає , що є всі підстави 
«розробки теорії, законності з дослідженням . її функціо-
нального п р и з н а ч е н н я » Н а наш погляд, мова повинна йти 
також про функціональне призначення конституційної закон-
ності, яка сьогодні, на жаль , не в кращому стані. Головне 
завдання перехідного періоду —• відновити елементарну за-
койність як перший шлях до побудови держави 2. А це почи-
нається з поваги до норм Конституції, забезпечення консти-
туційної законності. 

Формування правової держави безпосередньо пов'язано 
з становленням jb нашій країні конституційної юстиції. Од-
ним із самих непрацюючих з 670 законів, прийнятих з дня 
проголошення Деклараці ї про державний суверенітет Украї-
ни (16 липня 1990 p.)j до травня 1996 p., є закон про Кон-
ституційний суд України від 3 липня 1992 р., в який навіть 
вносились зміни і доповнення. Практику формування і ді-
яльності органів конституційної юстиції в інших «країнах 
світу, в тому числі в Російській Федерації , свідчить, що дони 
н е д у ж е до сподоби законодавч ій^ виконавчій гілкам влади. 
Слід враховувати те, що нова Конституція України змінила 
сам цринцин формування Конституційного суду, закріпила, 
що цей суд є єдиним^органом конституційної юрисдикції в 
Укра їн і /Суттєве значення має положення гі. 2. ст. 150 Кон-
ституції про те, що до повноважень Конституційного суду 
відноситься офіційне тлумачення Конституції України. Вва-
жаємо,, що на першому етапі його функціонування ц е буде 
найголовніше його завдання, оскільки багато статей Основ-
ного Закону потребує свого тлумачення на Науковій основі. 
Відповідно до положень нової Конституції необхідно прий-
няти закон про Конституційний суд України в новій редак-
ції. ; : — 

В процесі обговорення проекту нової Конституції України 
висловлювалась думка про можливість формування в струк-
турі державного механізму окремої гілки-влади — контроль-
но-наглядової 3 ; Вважаємо, що ця ідея себе не вичерпала. 
В систему цієї гілки влади могли б увійти Конституційний 
суд, прокуратура, Уповноважений Верховної Ради України з 
' Ткаченко В• Д. Функціональне призначення законності / / Віск. Акаде-

мії правових наук України. 1996. № 6. С. 24. 
2 Мартышин О. В. Несколько тези.сов о перспективах правового государ-

ства в-россии / / Гос-во и право. 1996. — № 5. С. 13. ' -
3 Див.: Тацій В. Я., Грошевий Ю. М. Правові засади охорони Конститу-

ції / / Вісн, Академії правових наук. 1995. № 3. 
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прав людини. Так, в Конституції Бєларусі є розд. VI «Дер-
жавний контроль і нагляд», в який вводять глави «Конститу-
ційний Суд Республіки Беларусь» (гл. 6) , прокуратура (гл. 
7), «Контрольна палата Республіки Беларусь» (гл. 8) . Хоча 
ст. 6 Конституції України називає тільки три гілки Влади — 
законодавчу, виконавчу і судову, але ж за специфікою ді-
яльності і повноваження Конституційний суд, прокуратура 
і Уповноважений з прав людини не «вписуються» в жодну з 
цих гілок влади. Контрольно-наглядовий характер їх ді -
яльнрсті об'єднує ці органи і вони повинні між/ собою досить 
тісно взаємодіяти. Є всімпідстави> погодитись з В. Я, Тацієм 
і Ю. М. Грошевим, що в будь-якій держава є універсальна 
(наглядова) функція, яка випливає з суті публічності дер-
жавної влади. Ц я функція реалізується особливою гілкою 
в л а д и — к о н т р о л ь н о ю (наглядовою) 

. Конституційно-правове регулювання вг нашій країн? 
спрямоване іна забезпечення прав і свобод людини і грома-
дянина. Майже третина нової Конституції України присвя-
чена правовому статусу громадянина, причому розділ «Пра-
ва , свободи І обов'язки людини і громадянина», розташо-
ваний безпосередньо за першим розділом «Загальні прин-
ципи». В новій Конституції закладена ідеологія поваги до 
прав особи. Інший підхід спостерігався раніш, особливо в 
перші роки радянської влади. «Ми не визнаємо ніякої абсо-
лютної . правоздатності, ніякої недоторканості суб'єктивних 
Приватних прав», —, писав. Є. Б. Пашукан іс 2 . В радянській 
республіці носієм, прав є «не індивід, не особистість, а дер* 
жава» , — стверджував О. Малицький. — Вона і є джерелом 
прав окремих особистостей» 3. Але ж .і тепер необхідно до-
класти багато зусиль, щоб панував принцип приорітету прав 
людини і громадянина, а; не приорітету держави. І одна з 
найактуальніших; в науці проблем конституційного права — 
механізм захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Ц е безпосередньо пов 'язано з статусом держави, право-
вими основами її. взаємовідносин з людиною, завданням фор-, 
мування в Україні Громадянського суспільства. Д л я витис-
нення тоталітарізму необхідно суттєво обмежити державний 
ічтервенціонізм, «зв'язати» державу правом і забезпечити 
чіткі 'механізми реалізаці ї прав і свобод громадян. Нова Кон-" 
ституція дає для цього всі підстави. Разом з, цим держав? 
повинна забезпечувати економічний, соціальний, екологічний 
1 Див.: Тацій В. Я., Грошевий Ю. Ж Вказ. праця. С. 35. 
2 Паиіуканис Е, Б. Марксистская теория права и строительство социа-

лизма//Избранные произведения по общей теории права и государства. 
. М„ 1988. С. 184. 
* Малицкий А. Советская Конституция. Харьков, 1924. С. 29. 
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та інший захист населення. Це дуже важливо в суспільстві, 
де у багатьох його членів відсутні навички активної економіч-
ної діяльності . ' 

В науковому плані заслуговує на вивчення проблема Ле-
ґітимності державної влади, оскільки в «перірд радикальних 
соціально-політичних перетворень спостерігається криза за-
конності влади. В цих умовах особливо необхідно звернути 
увагу на процесуально-процедурне забезпечення конститу-
ційних норм. Це відноситься до регламентації виборчої сис-
теми, проведення референдумів, організації роботи парламен-
ту, уряду, виконавчої влади на місцях, місцевого самовряду-
вання. Матеріальні конституційні норми недостатньо забез-
печені процесуально,-що -негативно відбивається на їх реалі-
зації. Проблема процесуального забезпечення конституційної 
реформи е важливим напрямком державно-правових дослід-
жень. Необхідна розробка нових і суворе додержання чинних 
законодавчих норм, які: регламентують організацію і діяль-
ність державних' і самоврядних органів на різних рівнях уп-
равлінської системи. 

Ця практична і теоретична, проблема тісно пов'язана з 
питаннями -конституційногправової відповідальності, яке в 
нашій теорії розроблене слабо. Відсутні чіткі механізми її 
впровадження. Це веде до небажаних наслідків в державно-
правовій сфері. Нова Конституція України зазначає можли-
вість такої відповідальності щодо Верховної- Ради, Прези-
дента України, Кабінету Міністрів, рлав держадміністрацій. 
Але ж на конституційному рівні чітко закріплена тільки про-
цедура імпічмент а Президенту України. Тому необхідно в . 
конституційних і поточних законах, які регулюють правовий 
статус відповідних органів, детально закріпити процедуру їх 
відповідальності. іВажливо при цьому враховувати накопи-
чений зарубіжний державно-правовий досвід. В загальнотео-
ретичному аспекті стоїть завдання вивчення природи І під-
став конституційно-правової відповідальності, її співвідно-
шення з іншими видами юридичної відповідальності, наслід-
ків її застосування, форм, і методів реалізації . 

Важливо спрямувати потенціал науки конституційного 
права України на формування політики і ідеології законо-
творення в державно-правовій та, інших сферах суспільних 
відносин. Найближчим часом необхідно, прийняти кілька де-
сятків законів, в тому числі й конституційних. В новому Ос-
новному, Законі ф порівнянні з Конституцією України 1978 р. 
значно більше статей, э яких вказується, що правовий ста-
тус того чи іншого органу визначається законом. Слід при 
Цьому- враховувати, щ о в нашій політичній історії досить 
Довгсг мав місце .розрив між конституційними нормами і по-
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точним законодавством. Тако ї ситуації на теперішньому ета -
пі слід уникнути, тим більш, що ст. 8 Конституції України 
встановлює, що норми Конституції України є нормами пря-
мої дії, щ о звернення до суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина на підставі Конституції 
України гарантується. В науковому аспекті потребують вив-
чення такі проблеми: механізм прямої і опосередкованої дії 
конституційних норм; ознаки конституційних законів і роль 
цих законів в реформуванні суспільства; підвищення якості 
законотворчої роботи тощо. 

Сучасний етап розвитку конституційного процесу в Ук-
раїні потребує більш активного використання потенціалу 
науки конституційного т р а в а для формування в Україні' 
правової держави і дієздатних структур громадянського 
суспільства, становлення .конституціоналізму на загальновиз-
наних ц світовій практиці конституційних цінностях,-; 

Перехідному етапу розвитку суспільства-притаманний кон-
фронтаційний стиль взаємовідносин, особливо в дояітнко-
правовій сфері. Це обумовлено низкою об'єктивних і суб'єк-
тивних факторів, перехідним станом суспільства" і держави» 
відсутністю загальнонаціональної ідеї, яка б об'єднувала 
суспільство. Нестабільна-економічна ситуація, політичні 
пристрасті — вагоме підґрунтя державно-правових конфлік-

т і в , які проявляються і в конфронтації між владними струк-
турами. На розвиток цих конфліктів впливають притаманні 
перехідному періоду розвитку суспільства протиріччя м іж 
динамізмом 'Політичних процесів і необхідністю збереження 
стабільної політичної системи, законності, правопорядку, м і ж 
завданнями тіобудовн; демократичної правової держави, ця- , 
вілізованого громадянського суспільства і необхідністю по-
долання антидемократичної спадщини. Нечіткість норм Кон-
ституційного законодавства т а к о ж може бути основою кон-
фронтації між владними структурами, насамперед й і ж за-
конодавчою і -виконавчою гілками влади. Діяльність Кон-
ституційного суду України з тлумачення норм Конституції 
матиме велике значення для забезпечення злагоди ;® сус-
пільстві. Тому проблеми державно-правової конфліктології, 
на наш погляд, слід аналізувати і в аспекті діяльності Кон-
ституційного суду. Конституційний суд, я к - ц е СВІДЧИТЬ сві-
товий досвід функціонування .конституційного правосуддя, 
може вступати в колізію з парламентом і урядом. Разом з 
цим-він своїми рішеннями виправляє технічні і політичні хи-" 
би обох гілок влади. 

Державно-правова сфера в перехідний період не може 
бути безконфліктною, оскільки безконфліктність — це шлях 
до стагнації політичного процесу і конституційного законо-
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давства. Але ж конфлікти, в ті$>му числі й між владними 
структурами, необхідно вирішувати цивілізованими метода-
ми. Тому потенціал науки конституційного нрава України 
повинен бути спрямованим також на вивчення природи дер-
жавно-правових конфліктів, причин їх виникнення, знаход-
ження механізмів їх розв'язання, пом'якшення-їх негативних 
наслідків. Вважаємо, що в межах цієї науки слід розвивати 
такий важливий її напрямок, як державно-правова конфлік-
толог ія ' . " 

Все це повинно посилити можливості впливу науки кон-
ституційного права Українй на державотворчий процес, ста-
новлення правової системи на демократичних засадах. 

Надійшла до редколегії 

~ М. В. ЦВІК. академік АІТрМ України 

НОВИ И ЕТАП КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

В житті України відбулася величезна історична подія — 
прийнята нова Конституція країни, яку є всі підстави вважа-
ти Основним Законом як держави, тане і всього громадянсько-
го суспільства. 

Багато хто ототожнює прийняття Конституції із завершен-" 
ням конституційного 'Процесу. Адаецене так. В умовах сього-, 
дення конче важливо, щоб процес цей був продовжений.-Тут, 
звичайно, йдеться не про перегляд узгодженого між різним« 
політичними сиДами тексту Конституції, а про доведення 
процесу роботи над нею до логічного кінця — забезпечення 
її реалізації . , ' _ ; 

Конституційний яроцес повинен р о з г л я д а т ь с я - я к такий, 
що має безперервний характер. Він охоплює широке коло 
правових явиш-' 'Йдеться. як'-дїю.. ,зак<^творчість,. т і й і лро 
усі ійші правові явища, пов'язані з реалізацією і розвитком 
конституційних положень. Д о них відносяться такі головні 
форми {Реалізації нормі Конституції, як їх застосування до 
конкретйих життєвих ситуацій «к безпосередньо дію-
чого права; передбачену самою Конституцією конкретизацію 
і деталізацію-її норм або встановлення в діючому законодав-
стві форм захисту проголошених Конституцією • цінностей; 
попереднє тлумачення полоікень Конституції, що підлягають ' 
реалізації ; використання наданих нею прав; додержання 
1 Докладніше про це див,: Твдика Ю. М. Державно-правова конфлікте-

логія як важливий напрямок наукових досліджень-// Вісн. Академії 
правових наук України. 1996. № 6. 
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встановлених нею обов'язків; виконання конституційних > 
приписів щодо формування державних і самоврядних орга-
нів. У.сі цравові форми діяльності держави невідривно по-
в'язані між собою, знаходяться ' у логічному зв 'язку, прохо-
дять у певній послідовності і становлять єдину систему тво-
рення і реалізації Конституції. 

Процес створення Конституції ясйраво підтвердив важ- ] 
Ливу і все зростаючу питому вагу у державному житті про- ; 
цедурних питань, від вирішення яких часто-густо залежить > 
як зміст, так і якість роботи державних органів. А це, в 'і 
свою чергу, обумовлює підвищення значення наукових до-
сліджень у цій галузі. 

Реалізацію норм Конституції необхідно вважати с к л а - • 
довою частиною конституційного процесу і тому, що вона не-
відривно пов'язана з вирішенням низки процедурних питань. 
Досить згадати про процедуру прийняття на основі Консти-
туції даючих їй життя законів; процедуру: тлумаченняЛї 
норм Конституційним судом;, урегульовану розд. XIII Кон- ; 
ституції пррцецуру внесення до неї ЗМІН. / ; 

Як тривале безперервне явище конституційний ' процес і 
складається з окремих етапів, починаючи з тих, що пов ' я зан і ' 
з процесом творення Конституції. Цей процес спрямований і 
на забезпечення реального і ефективного регулювання на 

•конституційних засадах суспільних відносин, тобто не т іль- . 
ки на прийняття, а й на реалізацію положень Основного З а - ] 
кону. Д о того" ж самі іконституції, в тому числі так звані 
жорсткі, в діроцесі історичного розвитку не 'можуть бути : 
незмінними. Так, порядок внесення змін у Конституцію Ук-
ранги, передбачений її. роад. XIII, і є досить, жорстким. 

Головними етапами конституційного процесу є опрацю-
вання проекту Конституції, її обговорення, прийняття і о і к 
рилюднення; приведения поточного законодавства у Відповід-
ність з Конституцією; прийняття необхідних для її реал і за^ 
ції конституційних та інших законів; офіційне розтлумаченняс 
її норм; безпосередня їх реалізація , тобто втілення консти--
туїційних 'положень в. ікиття; вйесення їв Конституцію необ-5 
хіідних змін і доповнень.,, •-" ' 

Конституційний процес на етапі творення Конституції є 
одним з різновидів процесу законодавчого і в "цій якості 
підкорюєтьсй загальним закономірностям законотворчості. 
Він включає до себе відомі стадії опрацювання проекту, за-
конодавчої ініціативи, обговорення, затвердження і публіка-
ції Конституції. В той ж е час він має .суттєві відміни від ін-
ших форм правотворчості, що можна спостерігати на усіх йо-
го етапах. В ході цього процесу підвищені вимоги пред'явля-
ються до забезпечення легітимності майбутньої Конституції 

54 



т а засобів її реалізації . Конституційний процес не є суто 
юридичним, він є політико-юридичним процесом. Це обумов-
л ю є підвищену ступінь ЙОГО публічності т—значну питому 
вагу у його розвитку політичних партій і течій, участь у 
обговореннях широких кіл громадськості, залучення до ньо-
го досвідчених вітчизняних і зарубіжних експертів. Він зав-
ж д и знаходиться у лоліі зору вищих державних органів, засо-
бів масової інформації і т, ін. 

На відміну від звичайного законодавчого процесу і^огд 
суб'єктом може бути не 'тільки парламент, а й Установці збо-
ри та народ (у разі затвердження проекту на референду-
мі) . 

Щодо Конституції України, то процес її творення харак-
теризується низкою особливостей на' усіх його стадіях.-

Стадїя його опрацювання продовжувалась більше 5 ро-
ків з перервою у 1994 р. Проект опрацьовували і розглядали 
дві Конституційні комісії, їх робочі групи і секції, у с і 1 по-
стійні комісії, фракці ї і депутатські групи Верховної Ради, 
тимчасова спеціальна депутатська комісія по узгодженню 
проекту Конституції, Узгоджувальна Рада депутатських 
фракцій і груїі. . Й а ' о б о х головних етапах цієї стадії — 
в 1990—(1993 рр. і 1994—1996 рр. , опрацювання набуло вищо-
го ступеня публічності. Наприкінці першого етапу підготов-
лений проект пройшов численні експертизи і всенародне об-
говорення за участю 47 тис. осіб. З урахуванням його резуль-
татів проект був оприлюднений в редакці ї від 26 жовтня 
1993 р. ' , , . ; 

Якщо перший етап опрацювання Конституції був загост-
рений на наробку норм легітимного і юридично завершеного 
проекту, то при чдналізі другого етаїпу впадає в очі, що 
поряд 3 позитивними наробками головним його змістом ста-
л о узгодження, причому саме ця робота кінець-кінцем, вирі-
шила долір проекту Конституції. На першому етапі прева-
лювали' риси юридичного, на другому — політичного про-
несу, ,:. ; 4 

•На другому етапі конституційного творення Конституцій-
на комісія складалась з представників трьох влад — законо-
давчої , виконавчої і судової, Опрацьований в робочій групі, 
секціях Конституційної комісії проект неодноразово обгово-
рювався на її засіданнях, в створені^ нею підкомісії по ура-
хуванню зауважень до проекту." Він пройшов численні 
експертизи в Україні та За її межами, попереднє суспільне 
обговорення, під час якого (з урахуванням наукових диску-
сій) було висунуто біля 5 тис. пропозицій. На остаточний 
текст проекту, переданий разом з численними зауваженнями 
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до Верховної Ради, суттєво вплинули результати як обгово-
рень та експертиз, так і, особливо, проект Конституції в ре-
дакції від 26 жовтня 1996 р. і Конституційний договір між 
Президентом України та Верховною Радою України, укладе-
ний 8 червня 1995.р. 

На стадії законодавчої ініціативи особливість конститу-
ційного процесу полягала в тому, що внесення проекту в ід 
імені Конституційної комідії в Верховну Раду було немож-
ливим, бо остання в Україні не користуєтьоя правом аако-
нодавчої ініціативи. Тому проект був офіційно внесений в 
парламент народними депутатами. 

На стадії обговорення головна особливість полягала в 
тому, що воно супроводжувалось одноразовою доробкою , 
проекту. Його тривалість і ретельність були значно вищими 
у порівнянні із звичайними законопроектами. Проект зна -
ходився на розгляді Верховної Ради майже 3 місяці, неод-
норазово розглядався постійними комісіями і фракціями, 
пройшов 3 читання. Вирішальну роль ' в Справі узгодження 
тексту Конституції відіграла депутатська узгоджува^ьна ко-
місія на чолі з М. Сиротою. Доля проекту була вирішена, ви-
ключно завдяки волі більшості народних депутатів до тер-
плячих узгоджену, точок зору на шляху переговорних про-
цесів, досягнення компромісів, взаємних поступок. Остаточ-
н е узгодження тексту Конституції проходило в надзвичай-
них умовах цілодобового засідання Верховної Ради 2 7 ^ 2 8 
серпня. 

На. стадії прийняття Конституції ці надзвичайні "умови 
обумовили особливості процесу прийняття Конституції, коли 
значна кількість її статей неодноразово переголосувалась. 
Кінець-кінцемі кожна 1 стаття і Конституція в цілому були' 
прийняті конституційною більшістю в 2/3 від констйтущй-
ного складу Верховної Ради. Заслуга Верховної Ради в цьо-
му питанні полягає в *гому, що вона не пішла, як дехто про-
понував, шляхом створення прецеденту про обмежене тлу-
мачення ст. 171 Конституції 1978р, і прийняття на тажій ос-
нові Конституції простою більшістю голосів. Верховна Р а д а 
стала « а позицію єдиного правильного тяр іачення цієї 
статті. Вона виходила # того, що яКщо ст. 171 • вймагайа для 
внесення змін в Консїптуцію кваліфікованої більшості: (двї^ 
третини) , то тим більше д я більшість потрібна для затверд-" 
ження Конституції в цілому, тобто розшовіеюдиіла дію ст. 171 
на прийняття Конституції. 

Суттєві особливості мали місце на стадії оприлюднення 
тексту Конституції. В її, ст. 160 записано, що Конституція 

Т вступає в силу з дня її прийняття. Між тим офіційна її пуб-
л ікація , в газеті «Голос України» відбулася лише 13 липня. 
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Такий небажаний з юридичних позицій розрив у часі між 
лрийняттям і публййнбєю .Основного Закону випливає з 
особливостей його остаточного опрацювання безпосередньо 
перед прийняттям, ІПонадшвидкі темпи цієї завершальної 
роботи -обумовили необхідність остаточного серйозного сти-
лістичного «косметичного» редагування тексту прийнятої 
Конституції, яке затягнулось на півмісяця. Ми зустрічаємось 
тут з випадком, коли можливість реалізації Основного За-
кону, що вступив в Дію, для одних — (низки центральних ор-
ганів, народних депутатів) почалася з моменту його затверд-
ження, а для інших (які були незнайомі з його текстом) — 
громадян та низки центральних і місцевих державних орга-
нів —- тільки після його оприлюднення. 

1, інакінещ», особливістю конституційного процесу .на цій 
стадії ї ї створення стало те, що він не містив в собі звичай-
ної стадії промульгації. Ця стадія була згідно з Конститу-
ційним договором між Президентом і Верховною Радою за-
мінена' на узгодження тексту Конституції між учасниками 
цього договору. - ; 

Продовжуючій конституційний процес реалізація Консти-
туції повинна йти кількома напрямками.-

Яскравою новелою н істбрії українського конституціона-
лізму стала пряма дія норм Конституції. Це означає можлич 
вість винееення судом або . іншим державним органом рішень, 
що спираються і посилаються безпосередньо на конституцій-
ні норми. Проголошення прямої дії цих норм не є простою 
декларацією,, воно, підкріплюється конкретними гарантіями, 
створенням стадіальних механізмів реалізації Конституції. 
Конституція гарантує громадянам звернення до органів-дер-
жавної влади, .місцевого самоврядування і суду для захисту 
своїх прав і свобод безпосередньо на. підставі її норм; зат 
хист прав особи за допомогою Уповноваженого з пра® лю-
дини; . звеїрнешня за захистом порушених прав і свобод до 
міжнародних судових -уставов. Громадянину . гарантується 
також захист своїх прав і свобод іншими, не забороненими 
законом, заходами і оскарження незаконних дій "органів вла-
ди і місцевого самоврядування до суду. 

Найбільш яскраво пряма дія конституційних нор.м прояв-
ляється щодо блоку особистих прав і свобод людини і гро-
мадянина — в першу чергу таких,, як право на недоторка-
ність особи, житла, таємниць листування, свобод пересу-
вання тощо. Необхідно забезпечити правове урегулювання 
процедури реалізації цих прав. Відповідне законодавство 
повинно стати в майбутньому складовою частинок* діючого 
в Україні цивільно- та криміиально-іпрацесуаль/ногр законо-
давства. Зокрема, треба озн'ачити своє ставлення до зарубіж-
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ного досвіду залишення судом без застосування законополо-
жень, які, на його-думку, суперечать .положенням Конститу-
ції, з безпосереднім посиланням на неї у акті застосування 
права, а також на практику застосування судом міжнародно-
го права 

- Хоча Конституція є актом безпосередньої дії, її реаліза-
ція тісно пов'язана зі станом усього масиву; законодавства 
України. В її тексті міститься більше 50 згадок про окрем-і 
законодавчі акти, необхідність їх прийняття або урахування 
при застосуванні норм Конституції. Йдеться перш за все про 
акти, спрямовані на конкретизацію і Деталізацію Конститу-
ції, встановлення умов, меж і порядку реалізації її норм, зо-
крема прав людини і громадянина. 

З метою створення на грунті Конституції міцного, узгод-
женого з нею і реалізуючого її положення законодавчого 
фундаменту першочергово повинні бути прийняті органічні 
закони, що встановлюють організацію і принципи діяльності 
державних органів. В їх числі — закони про Кабінет Мініст-
рів України, про Р а д у Національної безпеки і оборони Ук-
раїни, про парламентського Уповноваженого у правах лю-
дини, про устрій 'різних гілок судової влади, про Регламент 
Верховної Ради тощо. Конче необхідним е закон про орга-
нізацію і. повноваження органів місцевого ^самоврядування. 
' В новій редакції повинні бути прийняті закони про Пре-

зидента України, прокуратуру, Конституційний суд, рефе-
рендум. Всього для забезпечення реалізації конституційних 
положень необхідно першочергове затвердження біля 50 за-
конів. • V 
' Прийняття Конституції дає поштову і створює необхідні 
умови для прискореної роботи з систематизації законодавст-
ва, видання кодексів. В економічній сфері перш за все йдеть-
ся про прийняття цивільного, можливо* господарського, зе-
мельного, податкового, банківського кодексів; у соціальній: 
сфері — трудового, сімейного, пенсійного кодексів, кодифі-
кування законодавства про освіту, здоров'я, науку, культуру; 
Вже розроблені і чекають на прийняття кримінальний і кри-
мінально,-процесуальні кодекси. 

Політичні перетворення в Україні йдуть значно швидше, 
р іж економічні і соціальні. Д л я їх Завершення необхідно за-

: безпечити подальшу структурізацію в суспільному житті, 
провести на конституційній основі судову і адміністративну 
реформи, прийняти закони про вибори, політичні партії і, 
можливо, про опозицію. 

Вже розпочалась безпосередня реалізація конституцій-
них положень шляхам утворення передбачено'!' Конституцією 
1 Див.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской федера-

ции от Зі декабря 1995 і-. № 8//Сов. гос-во и право. 1996. Л« 4. С. 8. 
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системи державних органів, перебудови місцевого самовря-
дування. Згідно п. 5 розд. XV Конституції сформований но-
вий Кабінет Міністрів. Пункт 6 того ж розділу передбачає 
сформування протягом трьох місяців після прийняття Кон-
ституції Конституційного суду. 

Діяльність цього судового органу має виключно велике 
значення для реалізаці ї Конституції, забезпечуючи її верхо-
венство в українському суспільстві. Він сприятиме подолан-
ню правового нігілізму, а також таких небажаних явищ, ко-
ли внаслідок відсутності Належного контролю за практикою 
їх реалізації багато непоганих за якістю законів не спрацьо-
вують. ' 

•В умовах сьогодення особливого значення для реалізації 
конституційних Положень набуває тлумачення Конституції. 
У відповідності з сш. 50 п. 2. Конституції України її офіцій-
не тлумачення є прерогатйвою Конституційного суду. Його 
професійний с к л а д свідчить про те, що у порівнянні з іншйми 
державними органами він є найбільш пристосованим д л ? ви-
конання цієїі функції. Ц е випливає й \ з характеру виконання 
ним функції нагляду з а конституційиістю з а к о Н і в т а інших 
правових іактів. Виконання цієї функції також, .пов'язано з 
обов'язковим тлумаченням я к актів, конституційність яких 
перевіряється, т а к пйрш за все і самої Конституції. Таким 
чином,, при виконанні обох своїх функцій Конституційний суд 
зобов'язаний давати загальне обов'язкове тлумачення Кон-
ституції. •• ' . 

Але це, на наш погляд, не виключає можливості т а к зва-
ного аутентичного тлумачення Основного Закону самою Вер-
ховною Радою. Законодавцю-творцю Конституції не може 
бути, безумовно, відмовлено в праві роз'яснювати, який с а м е 
зміст; він вкладав в її окремі положення. Але дійсно аутен-
тичним може буТи лише тлумачення, що виходить від того 
ж складу законодавців (народних депутатів) , які приймали 
Конституцію. ' 

Отже, аутентичне тлумачення Конституції може, на нашу 
думку,, мати перевагу над будь-яким іншим лише; на протязі 
дії повноважень теперішнього скликання Верховної Ради. 
Щодо тлумачення, яке може виходити від Верховної Ради май-
бутніх скликань, та воно, хоча і є припустимим, але за своєю 
юридичною силою повинно бути поставлено нижче більш 
професійного тлумачення Конституційного суду. Створюючи 
додаткове стримання з боку Конституційного суду щодо Вер-
ховної Ради, це відповідатиме вимогам принципу розподілу 
влад. Д о того ж це дозволить запобігти таких випадків тлу-
мачення, коли воно в ідображав прагнення не виявити дійс-
ну думку законодавця, а, навпаки, пристосувати букву-зако-



ну до потреб задоволення чисто політичних інтересів партій 
або політичних рухів, які взмозі забезпечити собі парламент-
ську більшість. 

Д л я реалізації конституційних положень велике значен-
ня поряд з офіційним має неофіційне тлумачення. Якщо во-
но буде науково обгрунтованим, то здатно серйозно вплива-
ти на державно-правову практику. Саме тому природним є 
Указ Президента України від 12 вересня 1996 р. «Про пер-
шочергові заходи, що пов'язані з прийняттям Конституції 
України», який поряд з іншими заходами, спрямованими на 
реалізацію конституції, передбачає створення її наукового 
коментаря. 

Потреба в коментуванні Конституції існує вже сьогодні. 
Наприклад, з принципу «Державним органам заборонено 
здійснювати повноваження, не передбачені законом» випли-
ває, що відсутність в Конституції згадки про можливість де-
легування Верховною Радою своїх законодавчих повнова-
жень означає заборону такого делегування. З теорії відомо 
також, що така заборона підвищує роль закону і відповідає 
конституційному принципу розподілу влад. Крім того, на ко-
ристь такого тлумачення говорить те, що на відміну від по-
рядку, який існував раніш, коли Президент України широко 
застосовував делеговані йе,му парламентом повноваження, ст. 
106 передбачає видання Президентом указів «на основі і на 
виконаная Конституції і законів України». В ст. 1-17 гово-
риться про видання Кабінетом Міністрів постанов і розпо-
ряджень «в межах своєї компетенції». Разом з тим право 
Президента видавати укази з економічних питань, не врегу-
льованих законом, передбачене п. 4 розд. XV «Перехідні 
положення», є тимчасовим, обмежено строком в 3 роки, а 
тому, безумовно, є винятком із загального правила, вста-
новленого ст. 106. В разі потреби передачі іншим органам 
прав, що здійснювались раніш парламентом, треба виходити 
з необхідності прийняття з цього приводу конституційного 
закону про перерозподіл повноважень між парламентом і 
відповідним органом. 

Природний розвиток конституційного процесу проходитиме 
і шляхом внесення змін в діючу Конституцію. Цей процес по-
винен сприяти забезпеченню стабільності суспільних відно-
син. Саме на це спрямована дія розд. XIII Конституції «Вне-
сення змін до Конституції України». Встановлений в цьому 
розділі порядок цих змін є досить жорстким. Ініціатива змін 
повинна виходити не менш як від 1/3 конституційного скла-
ду Верховної Ради, а винесення остаточного рішення — не 
менш ніж 2 / 3 того ж складу. Особливо висока стабільність 
забезпечується для розділів І «Загальні засади», III «Вибо-

60 



ри, референдум» і вже згаданого XIII. Д л я них ініціатива 
змін в Конституції повинна виходити не менш як від 2 / 3 
конституційного складу парламенту, а рішення про зміни 
приймається 2/3 того ж складу з наступним його затверджен-
ням на всеукраїнському референдумі, що призначається Пре-
зидентом України. 

Звертає на себе увагу, що останній жорсткий порядок не 
розповсюджується, незважаючи на його принципов« значен-
ня, на центральний розділ II Конституції «Права, свободи 
і обов'язки людини і громадянина». Це пов'язано з двома 
причинами. По-перше, у зв 'язку з розвитком суспільних 
відносин і зокрема науки і техніки час від часу виникатиме 
необхідність конституційного закріплення знов виникаючих 
прав. Не менш важливо і те, що з течією часу і розвитком 
процесу реформування в Україні з 'явиться можливість і не-
обхідність поступового посилення гарантій конституційних 
прав і свобод. 

В цілому проведений аналіз показує, що продовження 
конституційного процесу на стадії реалізації норм Конститу-
ції веде до розширення обсягу дії та регулятивного впливу 
цих норм, надання цьому впливу більшої конкретності і озна-
ченості, охоплення ним всього громадянського суспільства. 
Кінець-кінцем це повинно привести до повного перетворення 
регулятивного впливу Конституції в упорядкованість суспіль-
них відносин. Це є головний шлях реалізації можливостей 
створення на конституційному фундаменті будівлі розвину-
того громадського суспільства, правової і соціальної дер-
жави. 

Надійшла до редколегії 01.08.96 

В> В. КОПЕЙЧИКОВ. академік АПрН України 

ТЕОРЕТИЧНІ 1 ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЇ 

Конституційний процес не закінчується з прийняттям Кон-
ституції України. Не менш важливим етапом в ньому, після 
прийняття Конституції, є дії, .пов'язані з тлумаченням й 
практичним здійсненням принципів та норм, що їх встанов-
лює мова Конституція України. Адже ці принципи і норми 
у деяких випадках можна так тлумачити і реалізовувати, що 
вони, навпаки, будуть прямо протилежні тому значенню, яке 
вкладав в них законодавець. Все це говорить за те, що після 
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прийняття Конституції в плані подальшого розвитку консти-
туційного процесу негайно слід розпочинати не тільки під-
готовчу, про яку зараз багато говорять, а й безпосередню ро-
боту щодо тлумачення Конституції. Це — один з головних на-
прямків, передбачених у двох указах Президента України 
щодо програми заходів, пов'язаних з прийняттям Конститу-
ції України. 

Взагалі вважається, що найвищим різновидом тлумачен-
ням є ,так зване аутентичне тлумачення закону, тобто тлума-
чення його саме тим органом, який цей закон видав, законо-
давчим органом. Цього не можна заперечувати, адже виснов-
ки, які є результатом аутентичного тлумачення, самі мають 
силу закону. Але виключно за допомогою аутентичного тлу-
маченая просто неможливо задовольнити всі потреби, які 
виникають у суспільстві, з приводу забезпечення вірного 
розуміння тих чи інших настанов діючого законодаївства. Тим 
більш це стосується Конституції України, її Основного За-
кону, де органом аутентичного тлумачення є сама Верховна 
Рада , акти тлумачення конституційних настанов повинні 
прийматися, оскільки вони мають обов'язковий характер, ква-
ліфікованою більшістю голосів. 

Виходячи з цього, а також враховуючи найбільш глибокі 
витоки принципів розподілу влад, «поділеної демократії», 
вимоги, які у загальному вигляді можна зробити, виходячи із 
твердження, що «ніхто не може бути суддею у власній спра-
ві», переважна більшість (демократичних країн закріплює за-
раз повноваження офіційного тлумачення конституцій у від-
повідних країнах за судовою владою, як правило, за кон-
ституційними судами. Відповідіно до цього ст. 147 Консти-
туції України- встановлює, що «Конституційний суд України 
вирішує питання про відповідність законів та інших правових 
актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Консти-
туції України та законів України». Такі настанови присутні 
і в конституціях ряду інших демократичних держав. При 
цьому слід взяти до уваги, що компетенція конституційних 
судів в деяких країнах виходить за межі контроля саме за 
додержанням норм конституції, прикладом чого може бути 
правовий статус Федерального конституційного суду в Ні-
меччині 

Завдання конституційного суду, його правове становище 
у загальній формі вперше, мабуть, сформулювали «батьки-
засповпикн» США. О. Гамільтоп, наприклад, вказував, що 
«тлумачення законів є відповідною і характерною функцією 

1 Див : Хессе Конрад. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. 
С 315. 
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судів. Конституцію судді розглядають і зобов'язані розгляда-
ти як основний закон. Виходячи з цього, в їх обов'язок по-
винно входати визначення її значення, а також і значення 
будь-якого конституційного акту, що виходять від законодав-
чого органу» 

Ще більш конкретно і докладно охарактеризував у свій 
час положения конституційної функції судової влади голова 
Верховного суду США Д ж . Маршалл. «З усією настійністю 
слід підкреслити, — піисав він, — що саме судова влада має 
право і зобов'язана сказати, що таке є закон. Ті, хто застосо-
вує будь-яку. норму до ,конжретіної справи, неминуче повин-
ні роз'яснити і витлумачити цю норму. У разі, коли два за-
кони протирічать один одному, суди повинні вирішити, який 
з них слід застосувати. 

Таким чином, коли закон знаходиться у протиріччі з Кон-
ституцією, а по конкретній оправі належить застосувати як 
закон, так і Конституцію, тоді суд повинен розгліянути опра-
ву у відповідності із законом, нехтуючи при цьому Консти-
туцією, або — у відповідності із Конституцією, нехтуючи 
при цьому законом; суд повинен визначити, яка з цих супере-
чущих одна одній норм є керівною для справи. Саме це й 
складає саму суть обов'язку суду. 

Коли судам слід керуватися! Конституцією — а Конститу-
ція має найвищу силу стосовно будь-якого звичайного акту 
легіслатури, — тоді Конституція, а не такий звичайний акгг, 
повинна бути керівною стосовно справи, у зв 'язку з якою 
вони обидва застосовуються» 2. 

Слід звернути увагу на те, що тлумачення Конституції, її 
конкретних норм та положень має універсальний характер, 
хоча за своїм характером, змістом і значенням це тлумачен-
ня не можна розглядатичоднозначно. Справа в тому, що су-
б'єкти тлумачення Конституції суттєво між собою відрізня-
ються: одна справа, /коли суд загальної- юрисдикції, розгля-
даючи будь-яку конкретну судову справу, вирішує питання 
про відповідність свого рішення або рішення нижчестоящого 
Суду (за умов апеляції чи касації) вимогам Конституції, і 
зовсім інше, дійсно загальноправове значення) має тлумачен-
ня, яке дає, як було зазначено, Конституційний суд України. 
На жаль, конституція України в розділі пре правосуддя, на 
відміну від деяких інших демократичних країн, не зобов'я-
зує суди при розгляді конкретних судових справ перш за все 
з'ясовувати питання про конституційні вимоги щодо відпо-
відної судової справи, шляхи її вирішення тощо. Було б ба-

Мииіин А. А., Власихин В, А. Конституция США. Политико-правовой 
комментарий. М., 1985. С. 134. 
Там же. С. 135. 
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жаним, щоб ця вказівка знайшла своє відбиття в законі про 
судоустрій України, а також в процесуальних кодексах, які 
слід найближчим часом прийняти в Україїні. 

Питання тлумачення конституції тієї чи іншої країни вза-
галі мають велике значення, оскільки вони пов'язані з тим, 
щоб усі суб'єкти, які будуть /реалізовувати норми і принципи 
конституції у практичному житті, вірно розуміли, повністю 
з'ясовували думку, мету, .в цілому усю філософію, громадське 
спрямування кожної норми, кожного положення конституції. 

Не можна спеціально не звернути увагу на те , 'що в нас, 
в Україні, питання кваліфікованого тлумачення норм та поло 
ж'ень нової Конституції України набуває особливого значен-
ня. Це пов'язано з рядом обставин. Перша й найбільш значна 
з них полягає в тому, що українське суспільство за останні 
роки здійснює перехід до принципово нового суспільного ла-
ду, нової системи економічних, політичних, соціальних від-
носин, які ще не повністю зрозумілі н не сприйняті деякими 
колами населення, а тому й можуть виникати суперечки від-
носно поняття і шляхів застосування відповідних положень 
нової Конституції України. 

По-друге, характерною рисою сучасної системи права Ук-
раїни є суттєві прогалини і протиріччя у діючому законодав-
стві, особливо в тому, яке регулює різноманітні економічні 
процеси, що здійснюються у суспільстві, соціальні права і 
свободи громадян тощо. Тому вірне тлумачення відповідних 
принципів та норм Конституції сприятиме не тільки опти-
мальному, демократичному розв'язуванню цих ситуацій, а й 
подальшому розвитку законодавства у вірному спрямуванні. 

По-третє, відомо, за яких складних умов йшло обговорен-
ня проекту і прийняття Конституції України 1996 р. Особли-
во слід згадати, як приймалися на останньому нічному засі-
данні норми Конституції, приймалися у якійсь мірі «на слух», 
внаслідок чого, в ж е після прийняття Конституції Верховною 
Радою України, прийшл'ося в її текст вносити відповідні 
редакційні правки. При цьому, як писав голова Тимчасової 
спеціальної комісії з доопрацювання проекту Конституції 
України М. Д. Сирота, дехто під виглядом редакційних пра-
во« спробував внесли зміни, переписати окремі положення, 
додати чи вилучити слова, які змінювали текст І хоча ко-
місія не дозволила це зробити, деякі положення прийнятої 
Конституції України, безумовно, потребують кваліфіковано-
го тлумачення. 

Зразу ж слід підкреслити, що таке становище аж ніяк не 
зменшує самий факт прийняття Конституції України, її ви-
1 Диа : Уряд, кур'єр. 1996, 3 серп. 
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соку загальну якість. Але як вимога якісного вірного тлу-
мачення стосується будь-якої конституції, будь-якого склад-
ного за своїм змістом й особливо значущого правового акту, 
так й вірне тлумачення норм та принципів Конституції Ук-
раїни є з араз одним з головних завдань правової науки і 
практики. Це тим більш вірно, що вже зараз деякі положен-
ня Конституції вимагають офіційного тлумачення, оскільки 
їхінє формування може сприяти невірному, помилковому ро-
зумінню відповідних конституційних настанов. 

Візьмемо як приклад положения, які регулюють порядок 
застосування Президентом України права .вето відповідно 
до законів, що їх прийняла Верховна Р а д а Україїни (ст. 94 
та п. ЗО ст. 106 Конституції України) . У світовій практиці 
застосування права вето у відношенні законіїв, що їх підго-
тував парламент і передав президенту кра їни для затверд-
ження та опублікування, розрізняють два варіанти, к о ж е н 
з яких має свій правовий статусГ можливість накладення ке-
то на закон в цілому чи на відповідні окремі положення за-
кону. Наприклад , у Франці ї , Португалі ї , більшості штатів 
США відповідно президенти країн і губернатори штатів мо-
жуть налатати відбіркове вето, яке поширюється не на весь 
закон, а лише на .відповідну його частину (окрему норму, 
групу норм) . На відміну від цього в США президент держа-
ви може накласти вето лише на весь закон у цілому, що фак-
тично обмежує його права, оскільки, виступаючи проти тих 
норм закону, з якими він не згоден, він вимушений фактично 
виступати й проти положень, які його задовольняють. 

Який же ВИСНОІВОК логічно можна зробити відповідно до 
змісту права вето Президента України, виходячи з положень 
зазначених вище статей Конституції України? На нашу дум-
ку, тільки один: оскільки Конституція України .у зазначених 
статтях не розрізнює можливі види та обсяги поширення 
права президентського вето, воно може бути застосоване як 
у відбірковому, так й у загальному варіантах. Але такий ви-
сновок можуть й оспорювати, і тільки Конституційний суд 
України у межах іпоівповажень, що закріплені за ним Кон-
ституцією України, може, дати офіційне, тобто обов 'язкове 
д л я виконання, тлумачення зазначених положень Конститу-
ції України. 

У зв 'язку з процесом практичного здійснення .права * вето 
Президентом України виникає й необхідність тлумачення ч. 
1 ст. 94 Конституції України, а саме речення: «Закон підпи-
сує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє 
його Президентові України». Природно виникає питання: а 
який правовий статус в цьому разі має підпис закону Голо-
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вою Верховної Ради України^ адже право підпису закону 
й пов'язане з ним оприлюднення закону (так з ш н а його про-
мульгація) належать . тільки Президенту України й нікому 
іншому? Дійсно, в деяких країнах прийняті парламентом з а -
кони офіційно підписуються не" тільки президентом країни* 
а також головою однієї з палат парламенту та прем'єр-мініс-
тром (ст. 51 Конституції Чеської Республіки), толовою пар-
ламенту, а також головою уряду (ч. 2, ст. 87 Конституції 
Словацької Республіки). Така практика притаманна законо-
давчому процесу й в деяких інших країнах, але й в цьому 
разі правовий статус вчинених підписів не є однаковим, ос-
кільки тільки президент, скажімо, Словаччини або Чехії має. 
право вето «а закони, шо їх прийняв парламент. 

Офіційне тлумачення Конституційного суду України, на 
ніашу думку, повинно роз'яснити, що підпис Голови Верхов-
ної Ради України у даному разі не має значення затверд-
ження закону, оскільки це право має виключно Президент 
України. Що стосується підпису Голови Верховної Ради Ук-
раїни під текстом закону, що після прийняття його Верхов-
ною Радою України надсилається Президентові України, т о 
цей підпис має супроводжувальне значения і засвідчує вір-
ність тексту закону, щоб був прийнятий Верховною Р а д о ю 
України. 

Процес застосування Президентом України права в е т о 
стосовно його конституційного врегулювання має ще одне 
хибне положення, яке, однак, не може бутй виправлене з а 
допомогою його офіційного тлумачення, оскільки в Консти-
туції Украйни (ч. 4, от. 94) воно встановлюється чітко і не- ; 

-двозначно. Йдеться про те, що Президент України зобов'я- і 
заний підписати закон, на який він наклав вето, за умови, ] 
що цей закон був підтверджений при повторному розгляді ; 
не менш як двома третинами депутатів від конституційного-ї 
складу Верховної Ради України. ] 

Виникає дуже важливе загальне питання: а чи повинна 
взагалі приватна або посадова особа будь-якого рангу під- і 
писуватгі документ, тим більш закон,, проти якого вона ви- ; 
ступає, з яким незгодна? Чи не можна в цьому раз і провести і 
аналогію з такими загальновідомими настановами, згідно, з > 
якими аніхто «є моя^е бути зобов'язаний свідчити проти се- І 
бе», .«ніхто не може нести відповідальність за те, чого Він і 
не робив» та ін.? І хоча Наведені принципи .прямо не від- | 
повідають на поставлене питання, вони можуть відігравати ] 
роль відповідних орієнтирів. • < 

Саме про тадагій підхід /відповідно до дій президента краї -
ни стосовно закону, відносно якого парламент подолав вето 
президента, свідчить законодавча практика низки країн. Н а -
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приклад, у США в разі , коли президент протягом 10 днів не 
підписує закон, який він івідхилив, а 'конгрес, долаючи вето 
президента, схвалив його більшість у 2/3 свого складу, цей акт 
стає законам як нібито президент його підписав. Слід вважа-
ти, що саме в цьому випадку, мабуть, необхідний підпис Го-
лови Верховної Ради України, значення якого полягає в то-
му, що :він засвідчує подолання Верховною Радою вето Пре-
зидента України. 

Як бачимо, вірне тлумачення ідей, закладених в Консти-
туції України, має дуже велике значення з точки зору захис-
ту демократичних принципів, на яких вона грунтується, зо-
крема принципу розподілу влад, чіткого визначеная повно-
важень кожної державної структури, кожної посадової осо-
би. При цьому, і це слід особливо підкреслити, тлумачення 
норм і принципів Конституції України повинно бути повні-
стю звільнено від будь-яких упереджень, інтересів тих чи ін-
ших політичних кіл тощо, повинно бути" зорієнтоване на 
об'єктивний, відповідаючий світовій практиці досвід. Ідея 
порозуміння, політичного компромісу, узгодження опірних 
питань,- яка поза всього іншого має базуватися на загально-
визнаних правових принципах і демократичній світовій кон-
ституційній практиці — ось щ о нам необхідно в якості од-
нієї з найважливіших підвалин тлумачення Основного Закону 
Української держави. 

В теорії ирава з давніх часів йде науковий опір відносно 
того, якою є мета тлумачення правових норм: чи хочемо ми 
за допомогою тлумачення встановити, що саме хотів затвер-
дити законодавець, -встановлюючи відповідну правову нор-
му 1 , чи намагаємося з 'ясувати виключно самий смисл, суть 
цього Закону, те, що івіїн встановлює у дійсності2 . На нашу 
думку, «важливим є й перше, л й друге, бо закон, відповідна 
норма закону можуть бути дійсно дійовими лише у тому ра-
зі, коли і перша, і друга позиції збігатимуться. Р а з о м з тим 
завжди слід чітйо уявляти собі, яку м'ету ставить перед со-
бою законодавець, встановлюючи відповідну правову ноірму, 
чи не є її формулюваинія, тлумачення відповідних положень 
спробою виразу, 'закріплення відповідної політичної позиції 
якоїсь політичної партії , відповідних політичних осередків 
тощо. У наш. час перетворення суспільних відносин на-демо-
кратичних засадах такий крок слід вважати цілком можли-
вим. Крім того, не можна ігнорувати й те, що відповідні "не-
доліки в сфері нормотворчості .можуть"бути наслідком недо-
1 Див.: Васьковский Е. Ф. Руководство к толкованию и применению .за-

конов. М., 1913. С. 29. -
'J Див.: Шершеневич Г. Ф. Применение норм права//Журн: Министерства 

юстиции. 1903, № 1. С, 56. 
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статньої професійної підготовки різної кількості законодав- і 
ЦІІВ і гг. і н . | 

У зв'язку з цим слід зазначити, що, аналізуючи зміст та 
спрямованість, здійснюючи тлумачення правових . норм, а 
тим більш норм та положень Конституції України, ми завж-
ди повинні приділяти відповідну увагу не тільки виключно ; 
правовим питанням, а й питанням політичним, досліджувати 
соціально-політичну спрямованість кожної конституційної : 
настанови. • • • і 

Надійшла до редколегії 12.08.96 ' 

А. П. ЗАКАЛЮК, академік АПрН України 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ЗАКОНОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЗАСОБАМИ . < 

НАУКОВО-КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ] 

• ' 

Одним з основних здобутків п'ятирічного існування неза-
лежної держави України є створення її власного національ-
ного законодавства. За названі роки певною мірою визначив-
ся порядок ініціювання та розробки законопроектів, їх роз-
гляду та прийняття Верховною Радою. Завдяки цьому дер-
ж а в а вже має більше 600 нових законодавчих актів у різних 
галузях її життєдіяльності. Набуло тенденції вростання у 1 

правовому полі іпїитомої ваги законів, поступове витиснен-
ня ними регулювання основоположних правовідносин норма-
тивними актами вищих органів державної виконавчої влади, 
міністерств і відомств. Верховною Радою України поставлено 
завдання щодо розробки цілісної Державної програми роз-
витку законодавства, його повної системи і структури. Ґрун-
товну ідеологічну, правову та методологічну базу його роз-
витку становить нова Конституція (Основний Закон) Украї-
ни. Разом з тим введення в д ію Конституції вимагає вже 
найближчим часом прийняття значної кількості нових осново-
положних, у тому числі, конституційних, законів, що мають 
забезпечити її справжню'реал ізац ію, подальший поступ до 
утвердження України як правової і ооціальної держави із 
відповідним правовим режимом, насамперед із законодавчим 
забезпеченням усього передбаченого Конституцією кола прав, 
свобод та обов'язків громадян нашої держави. 

Все наведене знову і ч з новою силою піднімає проблеми 
підвищення якості законопроектної та законотворчої роботи, 
яка б відповідала рівневі правової' держави, що має консти-
туційні засади законодавства, поступово виходить з іполоси 
стихійного, а інколи й спонтанного законотворення заради 
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усунення кризових ситуацій, швидкого заповнення норматив-
них прогалин і прагне до повноцінно обгрунтованих, об'єд-
наних певною системою фундаментальних і стабільних зако-
нів. 

Найважливішим засобом вирішення зазначених проблем 
є, як відомо, інаукове забезпечення законопроектної та за-
конодавчої діяльності. Характерно, що в проекті Концепції 
розвитку законодавства на період 1996—2005 роки, яка роз-
роблена інститутом законодавства Верховної Ради України, 
серед об'єктивних факторів, якими обумовлюється якість 
законодавства, на перші місця поставлені відповідність нор-
мотворчої діяльності потребам життя та її організація на 
наукових засадах. 

Нині наукове забезпечення законотворчої діяльності об-
межується, в основному, науковим консультуванням та ре-
цензуванням. Не заперечуючи-потреби й у таких формах на-
укового забезпечення, слід, проте, зазначити, що вони відно-
сяться до найпростішого р івня останнього. Зазначені форми 
далеко не з авжди грунтуються на репрезентативному дослід-
ницькому матеріалові, нерідко не відзначаються повнотою, 
системністю та переконливістю висновків, які здебільшого не 
піднімаються вище довільних, суб'єктивних міркувань. 

Функції науки щодо законопроектного та законотворчого 
процесу, особливо з урахуванням високого наукового потен-
ціалу України, можуть і мають бути значно ширшими і ви-
значальнішими. Серед них у першу чергу слід назвати: 

1) обгрунтування наявності у соціальному житті пробле-
ми, яка потребує законодавчого регулювання (або зміни ос-
таннього), а також визначення форм і змісту потрібних для 
цього правових-норм. Ц я функція забезпечується передуючим 
або супроводжуючим підготовку закону науковим досліджен-
ням, 'виявленням і визначенням суспільних відносин, що по-

( требують урегулювання правовими нормами- законодавчого 
рівня, відповідної форми і змісту; 

' 2) прогнозування соціальних {насамперед економічних, по-
літичних, соціально-психологічних, кримінологічних, еколо-
гічних та ін.) наслідків прийняття та реалізації законодав-
чого' (нормативного) акту. Здійснення цієї функції має 
відбуватися шляхом безпосереднього застосування прогнос-
тичних методів, а також через проведения наукової експер-
тизи проектів такого акту; ~ 

3) еоціально-науковіий (в аспекті певної галузі науки або 
їх конкретного комплексу) законотворчий піравотворчий 
експеримент, тобто дослідна перевірка у реальних умовах 
ефективності ді ї нового закону (правової норми), „введеного 
тимчасового в обмеженому1 регіоні (галузі господарювання), 
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його «пливу на характер і динаміку соціальних змін у від-
повідній сфері законодавчого регулювання; 

4) науковий аналіз (спостереження) ефективності прий-
нятого законодавчого акту, правових і соціальних наслідків 
його реалізації з метою своєчасного внесення за необхідніс-
тю обгрунтованих пропозицій щодо змін і доповнень цього 
акту. 

Особливе місце, на наш погляд, має бути відведено нау-
ковій експертизі законопроектів як упереджувальному на-
уково обгрунтованому засобу забезпечення належної якості 
та .ефективності законів. При цьому зрозуміло, що поряд із 
визначенням позитивних наслідків реалізації закону найбіль-
ше значення мало б прогнозування ймовіриого в умовах йо-
го дії виникнення або стимулювання протиріч, дисфункцій, 
непорозумінь, інших деструктивних змін, що ведуть до сус-
пільної дестабілізації , економічного і соціїально-психологіч-
ного напруження, загострення конфліктів, вчинення право-
порушень'! злочинності. Цінність наукової експертизи законо-
проектів бачиться саме у тому, що вона дає обгрунтування 
дл я своєчасної, як правило, до їх прийняття у формі закону, 
суспільно доцільної зміни їх змісту і тим самим запобіган-
ня негативних та стимулювання позитивних наслідків впро-
вадження законів у життя. 

У Верховній Раді України декілька разів піднімалися пи-
тання про проведення наукової експертизи документів, що 
вносилися на розгляд.. Проте ця форма наукової оцінки за-
конопроектів поки що розвитку не одержала . Так само, як і 
більшість згаданих вище функцій наукового забезпечення 
законодавчої діяльності. їх застосування не організовано, 
методично не забезпечено, правовим чином не регламентова-
но. І тому, коли звичайній та до того ж суб'єктивно орієнто-
ваній' рецензії проекту закону, що виконана фахінцем-нау-
ковцем, інколи надається гучна назва «наукова експерти-
за», для цього немає жодних правових, методологічних та 
методичних підстав. 

Не змінилася ситуація « а краще і з прийняттям Закону 
України «Про наукову і науково-технічну експертизу», в яко-
му до об'єктів наукової та науково-технічної експертизи не 
віднесені проекти законодавчих і інших нормативних актів 
(ст. 5) . Лише останнім часом у проекті Концепції розвитку 
законодавства України на період 1996—2005 рр. до основ-
них «способів» наукового забезпечення законотворчості від-
несена експертиза законопроектів та ,зазначено, що неза-
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лежиа наукова .експертиза законопроект ів заслуговує «на 
особливу у в а г у » , 

З огляду на значну актуальність проблем кримінологічної 
експертизи законопроектів та інших нормативних і управ-
лінських актів, а т а к о ж повну їх нерозробленість у право-
вому, методологічному і методичному аспектах в Україні та 
інших к р а ї н а х С Н Д автором ще п 'ять років тому, майже 
одночасно із проголошенням незалежності України, було ор-
ганізовано в Українській Академії внутрішніх справ, де він 
на той час працював, наукове досл ідження цих проблем. 
Вивчення охоплювіало законодавство і л ітературу України та" 
ряду зарубіжних країн, практику діяльності Комісії з пи-
тань правопорядку і боротьби із злочинністю Верховної Р а -
ди України. Проводилось анкетне опитування депутатів Вер-
ховної Ради , практичних працівників правоохоронних органів , 
викладач ів юридичних факультетів Київського, Львівського., 
Одеського державних університетів, Національної юридичної 
Академії . . 

Досл ідження , у тому числі опитування, п ідтвердило необ-
хідність кримінологічної екапертизи законопроектів, прове-
дення її до прийняття законів, потрібність правового регулю-
вання останньої я к на законодавчому рівні , т а к і Урядовому 
Положенні , а т а к о ж її організаційного, інформаційного, мето-
дичного забезпечення. Досл ідження дійшло висновків про 
необхідність: а) подальшої поглибленої розробки методоло-
гії т а методйки кримінологічної експертизи; б) розробки і 
створення Д е р ж а в н о ї системи кримінологічної інформації длія 
забезпечення аналітичних т а прогностичіних потреб Кр им і но-
логічіної експертизи. 

Відповідні пропозиції були направлені на початку 1993 р. 
д о вищйх державних інстанцій України. Як результат пи-
тання про запровадження кримінологічної експертизи проек-

' т ів законодавчих, уріяідоииїх та інших нормативних актів бу-
л о поставлено 16 лютого 1993 р. на нараді в Кабінет і Міні-
стр ів України та включено до затверджених Урядом .заходів. 
Розробка методики кримінологічної експертизи. була перед-
бачена у Держа&ній програмі боротьби зі злочинністю на 
1993—1995 роки. Проте, у зазначені роки у зв 'язку із невиді-
ленням фінансування згадані дослідження не проводилися. 

І лише навесні 1996 р. зіа підтримки керівництва Академії 
правових наук України мінімальні кошти на розробку мето-
дики кримінологічної експертизи були вишукані і дослідниць-
ка робота продовжена . У даній публікації викладаються по-

1 Концепція розвитку законодавства України на період 1996—2005 ро-
ки. Проект Інституту законодавства. К., 1996. С. 12. 
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передні узагальнення щодо наукової методології, яка м а є 
лягти щ основу методики кримінологічної експертизи. 

Кримінологічна експертиза розглядається насамперед я к 
один із засобів вирішення проблем забезпечення соціальної 
адекватності законодавчих акті®, відповідності останніх ста-
ну, .потребам та перспективам розвитку тих суспільних від-
і.осші,- які підлягають законодавчому регулюванню. Оцінка 
законодавчих актів, у тому числі за критерієм їх соціальної 
адекватності, пов'язується їв науці з поняттями якості т а 
ефективності закону. 

Поняття «якість закону» трактується у літературі під ку-
том зору його юридичних, соціальних та політичних характе-
ристик. Юридичні характеристики якості закону визнача-
ються змістом правової регламентації та формою1 закріплен-
ня останнього. Соціальна характеристика передбачає не ли-
ше адекватне відображення у законі процесів, що нині від-
буваються у суспільстві, але й проецюювання їх на майбут-
нє, прогнозування можливого розвитку. У соціальній харак-
теристиці якості закону можна виділити кримінологічну час-
тину цієї характеристики. Остання обумовлюється адекват-
ним відображенням у законі кримінологічного змісту регулю-
ваних відносин, прогнозуванням кримінологічно значущих 
наслідків реалізаці ї законодавчої норми. Політичні аспекти 
якості закону пов'язані із тим, що він є не лише правовою, 
але й політичною категорією, послуговується ірираженню у 
законодіавчій формі ,та проведенню у життя певної політики. 

За останні роки у контексті створення правової держави 
та її повноцінного власного законодавства поширилися офі-
ційні та неформальні вимоги про поліпшення якості законів 
України. Останнє 'залежить від багатьох факторів. Серед 
лих уявляється можливим виділити декілька основних, а 
саме: 

а) зумовленість правової норми об'єктивною реальністю 
та урахування останньої у правотворенні (детермінуючі фак-
тори) ; . 

б) адекватність та повнота відображення у правотворчо-
му процесі інформації про об'єктивні суспільні відносини,, 
що підлягають врегулюванню (інформаційні фактори); 

в) обгрунтованість вибору та дієвість правових форм т а 
засобів регулювання (правові фактори) ; 

г) прогнозування дії закону та її наслідків різного спря-
мування, у тому числі кримінологічно ^значущих (прогностич-
ні, у тому числі прогнозно-кримінологічні фактори); 

-ц) компетентність, професіоналізм та наукове обгрунту-
вання законотворчого процесу (управлінські та наукові фак-
тори). 
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З поняттям якості закону пов'язано уявлення про його 
ефективність. Серед умов останньої першочергова роль на-
лежить якості закону (іправотворчості), якості (досконалості) 
його реалізації , які разом з рівнем правосвідомості адреса-
тів норми, складають три основні групи факторів 'ефективної 
дії правових норм 

Ефективність будь-якої дії або засобу її стимулювання, 
регулювання, у тому числі правового, визначається, як ві-
домо, співвідношенням між фактичним результатом дії, ви-
користанням засобу і. тими соціальними цілими, для досяг-
нення яких, застосовувалися згадані дії , засоби. Відрізняють 
два рівні ефективності правових <нОрм: юридичний і соціаль-
ний; Юридична ефективність характеризується відповідністю 
поведінки адресатів правової норми її зразку, що передба-
чений у нормі. Еталоном оцінки соціальної ефективності є, 
як правило, не сама відповідність поведінки данній правовій 
нормі, а більш віддалена соціальна ціль. 

Різновидом соціальної ефективності закону можливо, на 
наш погляд, розглядати його кримінологічну ефективність. 
Критеріями останньої слід визнати такі наслідки реалізації 
закону, як стимулювання (сприяння) дії антикримішогенних 
факторів,- усунення (нейтралізацію) детермінант злочинності 
у регульованій сфері. 

Зазначений підхід до визначення кримінологічної ефектив-
ності закону узгоджується із уявленням про те, що його 
ефективність (і якість) в цілому пов'язані насамперед із від-
повідністю останнього об'єктивній реальності. Вочевидь-зга-
дана відповідність охоплює як позитивні сторони життя су-
спільства, його прогресивні цілі, та тенденції, так і реально 
існуючі у ньому протиріччя, негативні явища, включаючи й 
кримінологічно значущі. Іншими словами,' про відповідність 
закону об'єктивній реальності у кримінологічному відношен-
ні можна говорити у тому випадку, якщо у ньому врахову-
ються реально існуючі у регульованій сфері та"прогнозовані 
у ній фактори ангикріиміногенного змісту та такі, що детер-
мінують злочинність, і в результаті реалізації закону від-
буватиметься .стимулювання! перших, усунення або нейтралі-
зація других. Неврахування (ігнорування) цих- обставин здат-
ні спричинити негативні кримінологічні наслідки, що, безу-
мовно, знижує ефективність закону. 

Викладене висуває теоретичні та практичні проблеми пі-
знання у процесі законотворення як ан тиікрим і ног енних, так 
і детермінуючих злочинність факторів та закономірностей, що 
1 Див.: Кудрявцев В. Н. Понятие и классификация условий эффективно-

го действия правовых норм//Эффективность правовых норм. М., 1986. 
С. 80—83. 
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функціонують у регульованій сфері відносин; розробки і 
використання відповідних, у тому числі спец і а л ьио - мр им іін о-
ліогічних, методів такого пізнання, науково-криэдшолорчного 
обгрунтування та оціїнки результатів законотворчого проце-
су. Усе наведене надає цьому процесові певного криміноло-
гічного забарвлення. Очевидно, є підстави за аналогією з 
юридичною, соціологією, яка виділяє соціологію нормогворен-
ня, визначити сферу наукової та практичної законотворчої 
діяльності, що розглядається у кримінологічному аспекті, 
термінами «законотворча кр и м і н ол ог ія або «кримінологія 
законотворення». Остання так само, як і соціологія право-
творчооті, «допомагає законодавцеві поза рамками законо-
давчого процесу»1 . 

Пізнання об'єктивних і суб'єктивних кримінологічних 
закономірностей, у полі дії яких має реалізуватися законо-
давчий акт, повинно бути науково обгрунтованим, заснову-
ватися на теоретичних та емпіричних засобаїх. Зазначені в и -
моги повною мірою стосуються прогнозування кримінологіч-
них наслідків реалізації закону, у тому числі тієї його части-
ни, яка здійснюється шляхом кримінологічної експертизи за-
-іионопроектів. " 

•У межах названої проблеми відносно самостійне місце 
займає проблема науково обгрунтованої методики криміно-
логічної експертизи. На неї поширюються згадані методоло-
гічні положення. Разом з тим методологічну основу цієї ме-. 
тодики складають й інші концептуальні положення й зако-
номірності. 

У літературі останніх років, в основному виданій у Росії, 
з 'явилися окремі публікації, у яких поряд із загальним роз-
глядом проблем наукового забезпечення законотворчої та за-
конодавчої діяльності піднімалися питання і про наукові за-
соби визначення та передбачення ефективності закону. Проте 
останні торкалися лише забезпечуючих можливостей еконо-
мічної науки" і соціології. Деякі такі положення є цікавими 
і для розробки методологічних проблем кримінологічного за-
безпечення законотворення, у тому числі методології кримі-
нологічної експертизи. Однак те мізерне, чим зараз володіє 
наука щодо кримінологічного забезпечення законотворення, 
дає підстави для висновку, що створення його 'цілісної тео-
ретичної основи з охопленням концептуальних та методо-
логічних аспектів залишається невирїшеним завданням. Цей 
висновок є ще більш переконливим стосовно наукової розроб-
ки проблем передзаконодавчого прогнозування кримінологіч-
них наслідків реалізації закону та використання з цією ме-

1 Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 322. 

74 



тою кримінологічної експертизи. На цій ділянці наукового 
поляї, як кажуть в наїроді, «ще і кінь не топтався». 

У соціології загалом досить широко розробляються про-
гнозіно-експертні методики та питання їх застосування. Зу-
стрічаються розробки і щодо використання останніх для- оцін-
ки ефективності правових актів. Ці розробки також можуть 
бути взяті до уваги при розробці методології та методики 
кримінологічної експертизи, у тому числі для використання 
у ній певної модифікації методу експертних оцінок. Проте 
про застосування цього методу, а також інших прогностич-
них методів для цілей кримінологічної експертизи також ні-
яких (Публікацій не зустрічалося. Між тим є іпевні аргументи 
до того,, що методологічно обгрунтоване використання методу 
експертних оцінок у кримінологічній екапертизі буде мати 
свої особливості. Зокрема, у відомих соціологічних публіка-
ціях про застосування методу експертних оцінок не підніма-
ються питання щодо інформаційного забезпечення експерта. 
Д л я кримінологічної експертизи це навряд чи прийнятно. 

Окремі автори, що працюють над проблемами прогнозу-
вання ефективності правових норім, намагалися деталізува-
ти фактори, що складають основні умови такої ефективності, 
динаміку зміни яких у зв 'язку із реалізацією правової нор-
ми, на їх думку, і слід охоплювати прогнозом для забезпе-
чення його повноти і надійності. Серед таких факторів (умов) 
називалися: узгодженість правового ірегулятора з іншими 
регуляторами поведінки людей; узгодженість норм,*що скла-
дають правовий регулятор поведінки; врахування у нормо-
творчій діяльності загальних законів і принципів управління 
та комунікації; відповідність засобів правового ипливу типу 
поведінки, що передбачений нормою, та ін. Очевидно, що 
перелік факторів (умов) для врахування при прогнозуван-
ні, одночасно орієнтує щодо змісту інформації, якою повинен 
володіти експерт при виконанні прогнозу. П р о т е при розроб-
ці методики кримінологічної експертизи наведені міркуван-
н я можуть скласти лише частину уявлення про необхідну 
інформацію. Справа у тому, що вони торкаються' виконання 
новою нормою лише функції правового регулювання пове-
дінки/забезпечення його відповідності заданому зразку, тобто 
стосуються юридичної ефективності іправотворчості. Криміно-
логічна ж ефективність, як зазначалося, — це частина соці-
альної ефективності правотворення, яка визначається іншими 
факторами (умовами). Таким чином, зміст прогнозованих 
явищ та тенденцій при оцінюванні та прогнозуванні криміно-
логічіної ефективності також буде іншим — кримінологічним. 

Л^іж тим в літературі по застосуванню прогнозування і 
методу експертних оцінок з метою визначення/ соціальної 
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ефективності правових норм яких-небудь міркувань щодо 
змісту явищ і процесів, які підлягають прогнозу, та про з а -
безпечення експертів інформацією іпрО такий зміст не вияв-
лено. Очевидно, в цьому питанні позначається' давня мето-
дологічна установка про те, що фундаментом прогнозу є дум-
ка фахівця, яка грунтується на його професійному і практич-
ному досвіді і передбачається, що потреба, межі та повно-
та потрібної для прогнозу інформації визначаються згаданим 
індивідуальним досвідом. Навряд чи таке твердження можна 
визнати переконливим щодо інформації про кримінологічно 
значущі явища, пронеси, умови, особливо з врахуванням по-

стійного збільшення її обсягу, •багатоманітності стосовно різ-
них категорій злочинів і суттєвих відмінностей навіть по 
однородних злочинах, які вчинюються в різних сферах сус-
пільства, галузях народного господарства, а також рахуючи 
те, що така інформація знаходиться у багатьох установах, 
які займаються кримінологічними науковими дослідженнями 
та управлінськими аналізами, а в країні, відсутні її повні 
банкнкаталоги. 

У цьому зв 'язку слід підтримати пропозиції про утворен-
ня певної системи інформаційного забезпечення законотвор-
чої та законодавчої діяльності, у тому числі про запровад-
ження державної автоматизованої системи уніфікації, на-
громадження та аналізу кримінологічної інформації з її вико-
ристання^ у прогностично-профілактичних та експерт но-яр а-
вотворчих цілях. Відомо; наприклад, що ще 5 років тому кон-
прес США при реалізації законодавчих функцій використо-
вував понад 3 тис. автоматизованих баз даних 2 . 

З урахуванням наведеного можна дійти методологічного 
висновку, щ о методика кримінологічної експертизи законо-
проектів, у тому числі такої , -що 'зд ійснюється методом екс-
пертної оцінки, повинна включати або мати як допов-
нення методику інформаційного забезпечення експертів. Ос-
таннім доцільно мати у своєму розпорядженні насамперед 
інформацію про умови (обставини), що виконують криміно-
генну та антикриміногенну роль у сфері правовідносин, що 
підлягає регулюванню законом чи іншим правовим* актом, 
'проект якого переданий на експертизу. Звичайно, що вся на-
явна в державі подібна кримінологічна інформація повинна 
бути заздалегідь уніфікована, зібрана та систематизована у 
відповідні банки даних, забезпечено її автоматизоване вико-
ристання за допомогою ЕОМ. " 
1 Див.: Глушко В. М. О прогнозировании на основе экспертных оценок. 

//Науковедение. Прогнозирование. Информатика. К., 1970. С. 23. 
7 Див.: Котелевская И. В. Информация и законодательный процесс Ц Сов. 

гос-во и право, 1990. № 9. С. 149—151. 
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Відомо, що законодавством багатьох країн передбачено 
використання у законодавчому процесі спеціальної інформа-
ції, у тому числі шляхом залучення експертів. Так, у Регла-
менті Палати Депутатів Італії (ч. 3) передбачено право ко-
місій Палати «а одержання у міністрів відповідних відомос-
тей, запрошення осіб, що 'можуть надати необхідну інфор-
мацію ! . Регламент Національної Ради Австрійської Респуб-
ліки інадає право своїм комітетом лроситй 'членів уряду ор-
ганізувати збір необхідних матеріалів або запросити експер-
тів для одержання інформаці ї 2 . У регламенті Національних 
зборів Франції регулюється порядок роботи з інформацією па 
різних стадіях процесу законотворчості3 . 

Подальший методологічний висновок торкається роботи з 
наданою інформацією. З останньою за методом порівняльно-
го аналізу має сшвставліятная текст 'конкретної норми про-
екту закону або іншого правового акту з тим, щоб визначи-
ти, який вплив вона може зробити на (Криміногенні або анти-
криміногенні умови (обставини)-: чи він буде нейтральним, 
чи сприятиме їх зміні — посиленню або послабленню. Сто-
совно такій експертній оцінці, експерт зможе рекомендувати 
(нормативна частина експертного висновку) відповідним чи-
ном змінити текст норми проекту, щоб вона сприяла посилен-
ню (зміцненню) умов (обставин), які несуть антикриміноген-
не навантаження, послабленню (нейтралізації) умов (обста-
вин) криміногенного характеру. 

При проведенні кримінологічної експертизи повинні бути 
взяті до уваги й інші 'методологічні положення щодо компе-
тентності експертів, адекватності інформації та її однознач-' 
ного сприйняття, повної незалежності їх аналізу та оцінки, 
інтеграції оцінок групи експертів та ін. Такі положення ма-
ють бути уточнені, у тому числі при експериментальному за -
провадженні, методики кримінологічної експертизи. 

Надійшла до редколегії t9.Q7.do 

1 Днв.: Италия, Конституция и законодательные акты. М., 1988. С. 140— 
152.' 

2 Див.: Австрийская Республика. Конституция и законодательные акты. 
М„ 1985. С. 209—217. . . 

3 Див.: Французская Республика. Конституция и законодательные акты. 
- М„ 1989. С. 197—217. 
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В. 1. ЦІИШКІН, канд. юрид. наук, 
народний депутат України 

КОНСТИТУЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ 

З прийняттям Конституції України визначено загальне ба-
чення щодо контурів системи правосуддя і напрямів її по-
будови. Водночас виникає багато проблем, пов'язаних з сут-
тєвими новаціями, до яких раніше у деяких юристів — на-
уковців і •практиків не було близьких поглядів, а навіть були 
значні заперечення і інколи відверта протидія і несприйняття. 
Ці новації викликають проблеми глобальних напрямів: пер-
ше — потрібне теоретичне уявлення нових явищ і їх змістове 
розкриття; друге — конкретизація в галузевому законодавст-
ві та практична реалізація цих новаціїй, а точніше, конвер-
генція з діючою ситемою, щоб /не викликати реформатор-
ський хаос у діяльності судової системи. 

Розв 'язання проблем вимагає теоретичного обгрунтування 
і створення цілісної об'єімної доктрини судовонправової ре-
форми з наступним визначенням законодавчих та організа-
ційних етапів її здійснення. Законодавчу діяльність необхід-
но спрямувати іна розуміння того, що реформування має по-
чатися із запровадження нової організаційної структури су-
дової влади. 

Оистему судових інституцій визначено в ч. З ст. 124 Кон-
ституції України: .загальна юрисдикція — коли при розгляді 
епюрів оцінюються факти і докази сторін' із застосуванням 
положень законів; конституційна юрисдикція — оцінка не 
фактів, а саме норм законів щодо їх відповідності Конститу-
ції. 

Виникає, іпотребаїобгрунтування, нової класифікації юрис-
дикц і ї— конституційної і загальної. Остання може мати внут-
рішній поділ на звичайну і спеціальну. Такому поділу юрис-
дикцій відповідатиме і організаційна система судової влади. 

Судову систему загальної юрисдикції належить організо-
вувати таким чином, щоб вона відповідала принципові єдно-
сті судової влади для всієї території України і для всіх га-
лузевих напрямів судочинства, /як то зазначено у ст. 125 Кон-
ституції України; Усі суди, крім Конституційного суду, по-
винні скласти одну систему судів загальної юрисдикції, що 
не виключає галузеву автономію і відповідне структурування. 

Галузева побудова інституцій судової системи (як у Фран-
ції і особливо у Німеччині) приваблива професійною здат-

'Ністю іпри розгляді справ. Це необхідно в умовах зростання 
різноманітності правовідносин, „обумовлених новими формами 
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власності,- і політичних стосунків в нашому суспільстві. Таке 
структурування розширить пошук .нових форм судового про-
цесу, які були б більш здатними до особливостей галузевого 
законодавства і правовідносин. 

Галузева автономія не виключає ієрархічну єдність «іа 
вершині судової "пираміїди (наприклад, у Франції це Каса-
ційний суд, а у Німеччині — єдиний сенат д л я всіх судів за-
гальної юрисдикції) . Ця єдність потрібна як з точки зору 
єдиного підходу до вирішення спорів, які виникають між 
різними суб'єктами правовідносин, що регулюються законо-
давчими актами, норми яких складають відповідні галузі 
права, так і з точки зору єдності прааозастосування законів 
України в адміністративно-територіальних одиницях держа-
ви. Д л я цього необхідна інституція, яка здійснює найвищий 
судовий нагляд і визначає напрями судової практики, забез-
печує практику однакового застосування норм права усіма 
судами України. 

Верховний Суд України' конституційно визнано цією 
інституцією. Однак є проблема компетенції і порядку його 
формування з урахуванням норми, що міститься у ч. З ст. 
125 .Конституції, в якій йдеться про вищі суди у системі спе-
ціалізованих судів. Доктринально визначено, що він форму-
ється з рівної кількості суддів, які висуваються вищими га-
лузевими судами у рівній кількості 

Ознаки ієрархічної структури судової системи України 
зазначені у ст. 125 Конституції України, спонукають запро-
понувати таке бачення ролі і. місця Верховного Суду Украї-
ни, що відповідало б його конституційному визначенню як 
найвищого судового органу у ситемі судів загальної юрис-
дикції. _ , ' . • 

Верховний Суд, України у новій якості міг би забезпечить 
аналітичну діяльність при розробці судової прецедентної 
практики, гарантувати дійовий контроль за належним засто-
суванням законів, норми яких використовуються при розгляді 
конкретних судових справ у різних судових ланках. ' Ц я ді-
яльність повинна здійснюватись як за допомогою рекомен-
дуючих правил, так і шляхом виконання функції - касаційної 
інстанції. ' 

Верховний Суд України як касаційний 'суд може мати 
двоякий прояв в залежності від ррадації касації . Касація — 
форма оскарження рішення суду з точки зору іправоз астосу-
вання — м о ж е бути повторною, тобто іна вже винесене каса-
ційне рішення вищого галузевого суду, однак лише у визна-
чених законом випадках (обмежена касац ія ) , і первинною, 

Див.: Шишкін В. Проблеми судової реформи в Україні//Українське 
право. 1995. № 1(2). С. 55. 



тобто на апеняційне рішення вищого галузевого суду (повна 
касація) . ^ ' 

Як інстанція повторної касації Верховний Суд України 
міг би діяти тільки у випадках: і 

1) оскарження судових рішень з точки зору конституцій- і 
ності закону, що був застосований судами загальної юрис- j 
дикції; 

й) виявлення розбіжностей у застосуванні судами різної 
юрисдикції однієї і тієї ж норми закону; 

3) спору щодо компетенції між судами різної юрнсдик-: 
ції; 

4) оскарження судових рішень' з мотивів порушення про-: 
цесуалыного права сторін, які брали участь в процесі, якщо 
цеившшнуло на зміст рішення суду. 

Д л я тершого із зазначених випадків можливі два варіан-. 
ти. Перший — якщо у касаційній скарзі під сумнів береться 
конституційиість закону, яікий був застосований при іприйнягг-, 
ті рішення судом, і такі ж сумніви виникли у суддів вищих 
спеціалізованих судів чи Верховного Суду. Другий — якщо 
Конституційним судом України за зверненням суб'єктів, які 
мають право на таке звернення (ст. 150 Конституції), закон, 
застосований судом загальної юрисдикції при розгляді кон-і 
кретіної справи, був визнаний неконституційним. У цьому ви-
падку рішення Конституційного суду України є підставою 
для перегляду Верховним Судом України судового рішення; 
суду системи загальної юрисдикції, якщо раніше в ж е відбу-
лось касаційне рішення вищого галузевого суду. 

Первинною (повною) касаційною інстанцією Верховний 
Суд України міг. би бути у тому разі, якщо за судами другого 
рівня (нині обласні) відповідно до законів залишиться пра-
во розглядати певні (категорії справ у першій інстанції. У 
такому випадку вищі, галузеві суди будуть апеляційною і.н-, 
станцією, а Верховний Суд України — відповідно касаційною; 
інстанцією. Колегії у Верховному Суді створюватимуться для' 
розгляду оправ за касаційними скаргами у складі трьох суд,' 
дів. Право іна прийняття вищого рішення повинно належати 
Пленуму Верховного Суду України. , ' , 

Д л я того, щоб поступово здійснити спеціалізацію суді®; 
і чітко визначити компетенцію різних галузевих напрямі® су-: 
дової системи, необхідно згідно з правною спеціалізацією 
створити окремі судові структури з відповідною апеляційна-
каеаїційіною ієрархією. Вершинами в них можуть бути орієн-
товно Вищий кримінальний суд, Вищий цивільний суд,-Ви-
щий комерційний (господарський) суд, Вищий адміністратив-
ний суд, Вищий суд. з трудових і соціальних питань. Вони 
виконуватимуть функції вищих апеляційних інстанцій. щодої 
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рі/шень обласних (регіональних) судів, я ю ц о ггі будуть роз-
глядати справи у першій інстанції, і касаційних — щодо рі-
шень районних (міських), окружних суді®. 

Вищі галузеві суди стануть акумуляторами правової прак -
тики у сферах поріднених правовідносин і судовими верши-
нами у відповідних судових структурах з досить широкими 
повноваженнями. 

Суттєве реформування судової системи закладено у ч. 4 
ст. 125 Конституції, згідно з якою, у д е р ж а в і повинні бути 
створені апеляційні і місцеві суди. • • - . 

Необхідно виходити , з того, що у даній нормі зафіксова-
но двоєдине завдання , що має на меті перетворення нині 
діючих обласних судів у апеляційні суди як за формою су-
дового провадження , так і за. організацією у структурі су-
дової системи держави . Ц е спонукає до створення апеля-
ційних інституцій у системі а р б і т р а ж н и х (господарчих) су-
дів і у тих системах спеціалізованих судів, які будуть ство-
рені. Географічні межі юрисдикції цих судів здебільшого не 
повинні збігатися з існуючим адміністративно-територіаль-
ним поділом України. Наприклад , великі області (Донець-* 
ка, Дніпропетровська , Одеська , Харківська та ін.) можуть 
мати д в а регіональних апеляційних суди зі статутом облас-
них. В невеликих областях , навпаки, може бути один об'єд-
наний регіональний апеляційний суд. Регіональний суд мо-
ж е бути організований за географічним принципом з ураху-
ванням місць компактного проживання населення а(ю зосе-
редження транспортних магістралей, що д у ж е в а ж л и в е з 
погляду інтересів громадян. Н а суди цього рівня покладають-
ся функці ї апеляційних судів щодо р ішень 'районних (місь-
ких) , окружних судів. ' 

І нарешті, я к бути з місцевими судами, до я к и х н а л е ж а т ь 
районні і міські суди? Я к і ц о гадіузевий принципі організаці ї 
судових систем України буде вибудований ієрархічно, то в ін 
безумовно торкнеться і цього нижчого р івня судової системи. 
Треба 'враховувати проблему квал іф ікац і ї судів: чи можна їх 
в в а ж а т и Кваліфікованими фахівцями у галузі спеціальних 
правовідносин, що стануть сферою судової компетенції? 
- ' У достатньо наповнених юріистами С Ш А , [Німеччині, 
Франці ї є поділ суд ів 'перщого рівня на суди повної і обме-
женої компетенції . Чому б в нашій країні у містах, де юрис-
т ів за фахом мешкає більше, ніж у сільській місцевості, не 
організувати суди повної компетенції , а у місцевостях, де не-
достатня кількість юристі®, —- суди з обмеженою компетенці-
єю? Вказана норма Конституції цьому не перешкоджає , 
більш того, вона за змістом д а є можливість вирішувати це 
питання у законі . 
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Згідно з останньою частиною ст. 125 Конституції створен-
ня надзвичайних та особливих судів не допускається. Сьо-
годні в існуючій, судовій системі України є військові суїди 
і спеціальні (ггак звані міжобласні) суди. За змістом консти-
туційної норіми останні можна вважати особливими судами,, 
бо їх організація викликана не специфікою правовідносин,, 
які притаманні галузям вдраюа, а спеціальним режимом та-
ємності, що був визначений ще з часів тоталітарного режиму 
і .розповсюджувався на осіб, які мешкають у 'містечках обслу-
говування таємних об'єктів військово-.промислового комплек-
су. Існування таких судів ' порушує, демократичні прянішій 
судочинства, зафіксовані у Конституції, і суперечить зазна-
ченій конституційній -нормі. Немає сумніву, що такі суди 
поданні бути скасовані. 

Однак залишається проблема військових судшв.. Світова 
практика має свої особливості. Яким шляхом піти Україні? 
Поки, що однозначно можна відповісти- — межі компетенції 
цих судів повинні бути окреслені лише військовими злочииаг 
ми військовослужбовців. Систему військових судів доцільно 
вструкгурувати в систему кримінальїних судів у тому випадку», 

.якщо буде визнано за необхідне її залишити. При цьому самі 
військові суди можуть складати 'дворівневу с и с т е м у — гар-
нізонні суди як перша інстанція і регіональні, суди як апе-
ляційна інстанція. Касаційною інстанцією може бути л я ш е 
Вищий кримінальний суд, до якого можуть належачій лише 
цивільні особи. Привабливою залишається-точка зору про 
те, що суди військової юрисдикції необхідно скасувати і пе-
редбачити ® законі лише можливість їх створення під час 
війни або участі України у збройних конфліктах.. 

Обговорення потребує проблема введення інституту при-
сяжних. Конституцій гарантувала т р а в о населенню безпосе-
редньо брати участь .у здійсненні правосуддя за допомогою 
цього інституту (ч. 4 от. 124). Але. ця норма лише задекла-
рувала таке право /народу- Юристам прийдеться визначатя 
зовнішній і (внутрішній зміст цієї інституції. Враховуючи 
правну непідготовленість населення нашої країни щодо-само-
стійного прийняття рішення — вердикту, слід констатувати, 
що 'досвід США чи К а н а д и не викликає практичного інтере-
су. Цікавим є досвід Франції, коли рішення приймається у 
складі дев'яти присяжних і трьох професійних суддів, Німеч-
чини чи. деяких інших-країн Континентальної Європи. 

Найголовнішою перепоною' на шляху втілення в' життя 
інституту присяжних будуть фінансові проблеми: Державний 
бюджет з таким додатковим, навантаженням не впорається. 
Тому виникає ділема — чекати п'ять років до введення цього 
інституту, як то зазначено у п. 12 розд. XV «Перехідні по-
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ложеиня» Конституції України, чи вводи™ додатковий цільо-
в і й податок на забезпечення інституту присяжних. Все ж 
у будь-якому разі законодавчу базу існування) суду присяж-
них треба розробляти негайно, щоб мати загальне уявлення 
про елементи усієї судової системи, а при можливості і по-
чатій експериментальні судові процеси у визначених регіонах. 

Конституційне право і- обов 'язок народу щодо учасггі у 
здійсненні правосуддя не обмежується тільки інститутом при-
сяжних зас ідателів . У ч. 4 ст, 124 і у ч. 1 ст. 127 Конститу- • 
ції України йдеться про інститут народних засідателів . Пи-
тання' Щодо розмежувань сфери діяльності ї д а інститутів, 
порящху формування корпусу присяжних і народаих" засі-
дател ів — це т а к о ж теоретична проблема, щ о потребує свого 
вирішення , д о початку розробки нового закону про судову 
систему к р а ї н и . З а сферою діяльності інститут присяжних 
застосовуватиметьоя лише у кримінальному судочинстві при 
розкладі ш р а в в р о энинувачеиня у скоаяні' .тяжких злочинів, 
перелік яких повинен бути коротшим, НІЖ ВІН. Є у ДІЮЧОМУ 
законодавстві . '' У 

Сферою діяльності інституту народних зас ідателів виз-
начається певна категорія справ у цивільних правовідносинах 
(наприклад, деяк і шлюбні стосунки, питання батьківства, 
усиновлення, позбавлення батьківських прав, визнання по-
мерлим або безвісно відсутнім та ін.). У сфері кримінального 
судочинства д о компетенції суду з участю народних засідате-
лів необхідно відвести усі справи, у яких звинувачений є не-
повнолітнім, за винятком тих оправ, що будуть підсудні суду 
присяжних. . 

ЦроблеМною є новація, що міститься у ч. 4 ст. 127 Кон-
стйтуції Уіфаїни^ про те, що суддями Спеціалізованих судів 
м о ж у т ь бути осс^и, як і мають фахову цідготойку з питань 
юрисДиїдаії цих-судів. Ц я норма в ідкрила доступ д л я занят-
тя суддівських досад у спеціалізованих судах, особами, які 
не мають юридичної освіти, але є фахівцями у галузі спе-
цифічних правовідносин, щ о н а л е ж а т ь д о Юрисдикції Цих 
судів. Відбувся крок, -що змінює сталі уявлення щодо вимог 
д л я заняття і ^ о і ^ с і й й о ї суддівської посади. Світова прак-
тика в ж е давно, використовує цей шлях і не лише допускає 
до вирішення справ не юристів, а навпаки, зобов 'язує м а т и 
у склад і суду осіб, які отримали освіту у галузі спеціальних 
дисциплін; Таким чином формуються комерційні суди у 

"і . - • . • • ' ' • • . 
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Франції і Бельгії, суди з трудових питань в Німеччині і! 
Франції , суди фінансової, патентної юрисдикції у Німеччині 

- Швидке зростання правовідносин, що стають сферою 
юрисдикції судів, об'єктивно неминуче привело до необхід-
ності використовувати досвід країн з розвиненими травними 
системами. Специфіка вказаних правовідносин настільки- ба-
гатоманітна, що охопити її навіть за допомогою блискучих 
знань у галузі права неможливо. Тому потреба швидкого і 
кваліфікованого здійснення судочинства об'єктивно вимагає 
участі, тих, хто має оовіту і належний практичний досвід у 
галузевій сфері. Вимоги щодо цієї категорії суддів необхідно 
встановити в законі, як на те орієнтує ч. 5 ст. 127 Конститу-
ції. Порядок обрання суддів спеціалізованих судів, не юрис-
тів за фахом, може бути різний, в залежності в ід сфери ком-
петенції цих судів. Наприклад, вимоги і порядок обрання та-
ких суддів до господарчого суду можуть бути відмінними від 

' того\ж процесу щодо суіддів трудових, соціальних або адмі-
ністративних судів. -

Конституція відповідно до положень ч. 2 ст. 127 заправа-. 
. дила новий порядок обрання Голови Верховного Суду Украї-

ни, який буде обиратись самими/суддями на пленумах Вер-
ховного Суду шляхом таємного голосування. Такий підхід 
змінює статус цієї посадової особи. 

Новація мала під собою як мінімум дві суттєві причини. 
Перша -полягає в тому, що виникла необхідність подолати, 
епеиулятивні інсинуації, які мали місце до прийняття Консти-
туції, між двома гілками державної влади —- виконавчої і 
законодавчої з приводу впливу на розміщення кадрів у дер-
жавних інституціях. Кожна гілка влади боролась, щоб доби-
тись затвердження тієї особи, до якої керівники, тієї чи ін-
шої гілки влади були схильні. Із запровадженням нового ме-
ханізму обрання Голови Верховного Суду у" цій сфері лікві-
дована негативна проблема пошуків переваги м іж двома 
першими гілками влади. 

Друга причина — у! цілях демократизації судової систе-
ми і судочинства конче необхідно було урівняти у суддівсь-; 
ких повноваженнях усіх, суддів у судах одного й ТОГО Ж рів-; 
ня. Голова Верховного Суду за своїм процесуальним стату-
сом повинен бути рівним серед суддів* Верхрвного Суду і не 
мати ніяких переваг у статусі судді. Він отримує як Голова 

1 Див.: Шишкін В. Організаційна структура судової системи Німеччини 
//Право України. 1996. № 1. С. 50—51; Система судів загальної юрис-
дикції у Франції /,/ Там же. № 6. С. 20—21; Зарубежный опыт органи-
зации судопроизводства по коммерческим делам / / Предприниматель-
ство, хозяйство и право. 1996!; № 2. С. 48; Высшие инстанции финан-
совой и патентной юрищииовш Ь Германии//Там же. № 6. С. 1—Зі 
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додаткові повноваження лише у сфері адміністративної ді-
яльності. Однак поки що діюче процесуальне законодавство 
завдяки ще існуючому інституту нагляду значно відрізняє 
статус судді і Голови Верховного Суду, бо останній може при-
нести протест не лише на будь-яке рішення судів нижчого 
рівня,, а й на рішення своїх колег з Верховного Суду. Так і 
переваги несумііюні демократичним устроям судової систе-
ми," коли один суддя •''адміністратор може фактично ігнорува-
ти волю інших суддів. 

Позитивним п р и к и д о м є досвід США, де Голова ' Вер-
ховного Суду самостійно*,.без колег не може вирішити пи-
тання про відкриття провадження у справі на підставі сКар-
ги на рішення суду нижчого рівня, бо там діє «правило чо-
тирьох», тобто якщо чотири судді з дев'яти суддів; Верхов-
ного Суду США дадуть згоду на розгляд сйрави у суді, лише 
тоді вона буде розглядатись на пленарному засіданні Вер-
ховного Суду США. 

Впровадження апеляційного і нового касаційного проце-
су розгляду скарг на рішення судів першої інтонації скасо-
вує наглядовий порядок розгляду скарг/ і позбавляє Голо-
ву Верховного Суду повноважень, про які вже говорилось. 
Він стає рівним суддею серед рівних. Тому не потрібно, щоб 
ця посада 'нав 'язувалась суддям з боку поза їх волею., 

У сті 131 Конституції України закладені конституційні 
основи створення і діяльності зовсім нового інституту у сис-
темі правосуддя,, який раніше був невідомий вітчизняній 
практиці судоустрою, '— Вищій раді юстиції. Аналоги цієї 
інституції -існують у Іспанії, Італії; Франції (вища рада ма-
гістратури.) та деяких інших країнах Європи. 

Наяря-мй діяльності Вищої ради юстиції визначаються 
кількома»* функціями. Основне завдання цього органу полягає 
в остаточному завершенні процесу відбору кандидата на по-
саду судді, тобто ця інституція є головним елементом склад-
ного механізму проходження кандидата ца посаду судді (по-
передній вірбір, конкурс, кваліфікаційна Комісія). З а рішеН' 
ням Вищої ради юстиції здійснюється подання Президеніу 
України про перше призначення суддів і, подання до Верхов-
ної Ради України про призначення суддів безстроково, 

Д я інституція стає гарантом незалежності суддів на той 
випадок, якщо владоможці у системі виконавчої або зако-
нодавчої гілок державної влади . виявлять незадоволення 
безкомпромісністю судді під час здійснення; правосуддя. -
Звільнення судді з посади у випадках, що зазначені у 
З—5, 7—9 ч. 5 ст. 126 Конституції України, можливо лжце, 
за поданням Вищої ради юстиції. • ; 
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Вища р а д а юстиції за аналогами з вищими радами магі-
стратури у європейських країнах компетентна не даше у 
справах суддів; але V й у справах прокурорів. Тому Вища 
рада юстиції правомочна розглядати питання і приймати рі-
шення щодо порушення вимог закону про несумісність по-
дальшого перебування на посаді із заняттям іншою діяльніс-
стю йє лише суддями, а й прокурорами будь-якого рівня. • 

На Вищу раду юстиції покладені функції дисциплінарно-
го органу. Ці функції здійснюються за двома напрямами. 
По відношенню до суддів Верховного Суду і суддів вищих 
спеціалізованих судів Вища рада юстиції виконує повнова-
ження, першої інстанції, бо безпосередньо здійснює дисцип-
лінарне провадження щодо цих посадових осіб і її рішення 
за змістом ст. 131 Конституції ' слід вважати остаточним. 
Другий напрямок реалізації цієї функції Вищої ради юсти-
ції полягає у розгляді скарг щод^ притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів 
і прокурорів всіх рівнів. Тобто н і Вищу раду юстиції по-
кладена компетенція апеляційної" інстанції у системі дисцип-
лінарного провадження суддів і прокурорів. 

Функціональна діяльність Вищої ради юстиції, з одного 
боку, покликана не допустити проявів корпоративності у фор-
муванні суддівського корпусу, а з другого — з а б е з п е ч и т и 
гарантію незалежності суддів у здійсненні правосуддя від 
можливого тиску з боку Представників виконавчої і законо-
давчої гілок державної влади шляхом використання процесу 
призначення суддів. Тому формування складу Вищої ради 
юстиції здійснюється таким чином, щоб жодна з "гілок дер* 
жавної влади не мала вирішального права при прийнятті ріг 
щення щодо кандидата на посаду судді чи притягнення його 
до відповідальності. ' 

Крім того, заподіяно, і такий '. підхід, як представництво 
'у Вищій раді, юстиції від різних фахівних категорій юристів, 
як і ' у процесі відправлення правосуддя виконують різні функ-
ції і мають різні процесуальні зобов'язання та інтереси (це 
судді, прокурору адвокати) , що об'єктивно сприятиме неупе-
редженій оцінці і одночасно достатній, вимогливості - щодо 
кандидатів у судді- , 

Нарешті, визнана не додаткова, а визначальна роль пред-
ставників тієї галузі суспільної діяльності, які готують юрис-
тів і формують фундаментальні підвалини правної науки, 
тобто з ' їзд представників юридичних вищих навчальних за-
кладів та наукових установ призначає до Вищої ради юс-
тиції своїх представників для участі у прийнятті рішення 
щодо створення суддівського корпусу разом з державними 
службовцями. 
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* Таким чином, цей- процес стає вже справою представників 
широких верств населення країни і в особливо найбільш 
компетентної у сфері юриспруденції їх частини. 

Викладений аналіз дає п о с т а в и для ствердження про 
те, що проблем, пов'язаних з будівництвом судової системи 
України, обмаль, але прийняття Конституції — це позитив-
ний результат для' наробки цікавих проектів законів щодо 
судоустрою України. 

Надійшла до редколегії 25.07.96 

« - ІМ. / . КОРИ ІЄН КО, проф., перший заступник 
' ь . завідуючого науково-експертним відділом Се-

кретаріату Верховної Ради України 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: (ВИБІР ЗРОБЛЕНО, 
ПРОБЛЕМИ ЗАЛИШИЛИСЯ 

У зв'язку з прийняттям 28 червня 1996 р. нової Консти-
туції України' закінчився майже шестирічний пошук консти-
туційної моделі місцевого самоврядування. Важливими віха: 
ми на шляху цього пошуку були закони України «Про міс : 

девІ Ради народних депутатів та місцеве самоврядування» 
(1990 р.), «Про місцеві Р а д и народних депутатів та місцеве і 

регіональне самоврядування» (1992 р.) , «Про формування 
місцевих органів влади "і самоврядування» (1994), «Про 
державну владу та місцеве самоврядування в Україні», який 
став органічною частиною 'Конституційного договору між 
Верховною Радою України та Президентом України, укла-
д е н о г о 8 червня 1995 р. 

Великий вплив на пошук оптимальної моделі місцевого 
самоврядування справили та продовжують справляти дві ос-
новні теорії місцевого .самоврядування: державна (держав-
ницька) та громадська (громадівська) . 

В основі державницької теорії лежить ідея децентралі-
зованої державної виконавчої влади, її деволЮції на рівень 
територіальних спільностей (колективів) громадян та тих ор-
ганів, які вони обирають. Прихильники цієї теорії виступа-
ють, за певну правову, організаційну і фінансову автономію 
місцевого самоврядування; та його органів відносно центра-
льних та .місцевих органів державної влади, але не самої 
цієї влади, розглядають його (самоврядування) як засіб 
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здійснення державих функцій з. допомогою недержавних за 
своєю суттю суб'єктів (місцевого населення та його органів) . 

При такому підході до розуміння природи місцевого само-
врядування воно органічно вписується в механізм народо-
владдя, оскільки його коріння — в тій владі, джерелом якої є 
весь народ, а не його частина (громада), ' а о.бсяг повнова-
жень в законі, в якому, як відомо, воля всього народу. 

Ііри такому підході місцеве самоврядування може здій-
снюватися на будь-якому рівні адміністративно-територіаль-
ного поділу України в обсязі, визначеному в законі. 

Державницька теорія місцевого самоврядування отрима-
ла найбільше поширення в Європі. Вона започаткована, на 
наш погляд, в магдебурському праві (магдебурська грамота 
Сула класичним актом децентралізації суверенної влади се-
редньовічної держави на рівень окремих міст, їх територіаль-
них громад) та знайшла своє втілення в Європейській Хартії 
про місцеве самоврядування. 

Прихильники громадівської теорії місцевого самовряду-
вання розглядають його первинні суб'єкти — громади (кому-
ни, муніципалітети, гміни і т. п.) як самостійне джерело та-
кої публічної влади, яка не належить державі , а є самостій-
ною, так званою «муніципальною». 

Якщо послідовно дотримуватися основних постулатів цієї 
теорії, то можна прийти до таких висновків: місцеве само-
врядування можливе тільки на рівні населених пунктів, бо 
тільки там, на думку прихильників громадівської теорії, ще 
збереглися умови для відтворення громад. Що. ж стосується 
інших рівнів адміністративно-територіального поділу держа-
ви (ірайонів, областей), то там місцеве самоврядування мож-
ливе лише у формі представництва територіальних громад 
сіл, селищ і міст; місцеве самоврядування, його органи ма-~ 
ють вирішувати лише так звані питання місцевого значення 
(питання, ідо випливають з колективних потреб відповідної 
громади), а здійснення повноважень державної влади мас 
покладатись на місцеві органи державної виконавчої влади; 
право на самоврядування є природним та невід'ємним від 
самої громади, а тому держава лише його визнає та гаран-
тує. -

Громадівська теорія місцевого самоврядування започатко-
вана практикою державотворення США. Адже ця держава 
починалася з самоврядних громад переселенців-колоністїв, 
які згодом об'єдналися в державні утворення — штати, а ці 
останні — у федерацію — Сполучені Штати Америки. 

Державницька та громадівська теорії місцевого самовря-
дування почергово брали верх при розробці та прийнятті 
перелічених вище законодавчих актів. Проте в новій Кон-

88 



ституцп України зроблено вибір на користь громадівськоГ 
теорії., 

Вибір зроблено, але" проблеми залишились. На деяких з 
них слід зупинитися докладніше у зв'язку з підготовкою но-
вого ґюкоління законів України про організацію державної 
влади і самоврядування на місцях. 

З прийняттям нової Конституції України втратив чин-
ність Конституційний договір, а отже, і його складова части-
на — Закон України «Про державну владу та місцеве само^ 
црядування в Україні». У зв'язку з цим знов набувають чин-
ності ті норми законів України: «Про формування місцевих 
органів влади і самоврядуванйя» (1994 р.) та «Про місцем 
ві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування і ре-
гіональне самоврядування (1992 р.) , дія яких була обмеже-
на Конституційним договором та. які сьогодні не суперечать 
один одному та новій Конституції України. 

Ситуація, яка склалася після втрати чинності Консти-
туційним- договором, ставгіть дід сумнів чинність указів Пре-
зидента України, якими були затверджені положення про 
місцеві державні адміністрації; а також визначено перелік 
тих повноважень державної виконавчої влади, що делегують-
ся головам та очолюваним ними виконавчим комітетам, сіль-
ських, селищних і місцевих рад. 

По-перше^ ці правові акти і на час їх прийняття певною 
мірою прямо, суперечили як самому Конституційному догово-
ру (ст. 18), так і вказаним виїде законам України. 

По-друге, статус місцевих державних адміністрацій, а та-
кож перелік тих повноважень виконавчої влади, що можуть 
бути* делеговані органом місцевого самоврядування, мають 
регулюватися виключно законом (ст, ст. 92 п. 2, Ц20, 443 
Конституції України). 

.Отже» € нагальна потреба не тільки в новому законі про 
місцеве самоврядування в Україні, а й законі про місцеві 
державні адміністрації. , 

Нам видається, що проекти цих законів мають розроб-
лятися, обговорюватися -та прийматися в пікеті. Тільки-при 
такій умові можна буде-загіо'бігти можливим колізіям, а, от-
ж е і тйм конфліктним ситуаціям, які можуть виникнути у 
практиці робот« як органів місцевого самоврядування, так. 
і місцевих державних адміністрацій. 

При обранні варіанту.моделі, а також визначенні змісту 
окремих положень майбутнього закону про місцеве само-
врядування в Україні слід враховувати наступне. 

Нова Конституція України в основному зберігає модель 
організації державної-влади та самоврядування на місцях, 
яка була запроваджена в 1992 р. відповідно до законів Ук-
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раїни «Про місцеві Ради народних депутатів України та 
місцеве і регіональне самоврядування в Україні» та «Про 
Представника Президента України» та діяла до її скасу-
вання в 1994 р. Законом України «Про формування місцевих 
органів влади і самоврядування». Ця модель, яік відомо, з 
деякими змінами була відроджена також і Конституційним 
договором. 

Отже, в основу розробки нового закону про місцеве са-
соврядування в Україні можна було б покласти текст За-
кону України «Про місцеві ради народних депутатів та міс-
цеве і регіональне самоврядування», підготувавши його но-
ву редакцію. Природно, що цей закон слід фундаментально 
переробити на підставі нової Конституції України з ураху-
ванням уже напрацьованих у Верховній Раді варіантів про-
екту майбутнього закону про місцеве самоврядування. 

Слід також мати на увазі, що Фондом сприяння розвит-
кові місцевого самоврядування в Україні уже підготовлений 
проект Закону України «Про засади місцевого самовряду-
вання в Україні», який по багатьох позиціях є новаторським 
і його слід було б також використати при підготовці про-
екту нового закону про місцеве самоврядування в Україні. 

У порівнянні з Конституційним договором, а також чин-
ними законами України про місцеве самоврядування нова 
Конституція України внесла певні зміни у систему та статус 
місцевого самоврядування первинного (муніципального) 
його рівня. 

Органами місцевого саоврядування цього рівня визнача-
ються не тільки сільські, селищні, міські ради,, а й їхні ви-
конавчі органи. Проте ці останні конституційовані не як 
самостійна від рад ланка органів місцевого самоврядування, 
а як так звані «органи органів» місцевого самоврядування. 

Отже, те місце, яке зайняли виконавчі органи рад в сис-
темі місцевого самоврядування села, селища, міста, суттєво 
не змінилося. Інша справа, коли йдеться про їх форму. Во-
на, як це випливає зі змісту ст. 140, прямо не визначається. 
Отже, питання про форму свого виконавчого органу (викон-
ком, управа, мерія і т. п.) має вирішувати сама рада разом 
з сільським, селищним, міським головою, а може, й сама 
територіальна громада. Мабуть, таке право місцевого само-
врядування цього рівня має бути передбачено новим зако-
ном про місцеве самоврядування. 

Г Суттєво міняються місце і роль у системі місцевого са-
моврядування села, селища, міста головної посадової особи 
самоврядування цього рівня. Якщо до цього часу це голова 
сільської, селищної, міської ради, який хоч і обирався безпо-
середньо населенням, проте діяв на правах повноваженого 
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члена цієї ради, то тепер це сільський, селищний, міський 
голова, тобто голова тієї територіальної громади, яка функ-
ціонує в межах села, селища, міста. 

Зазначена обставина обумовлює необхідність внесення 
відповідних змін і доповнень до передбаченого чинним зако-
нодавством порядку формування сільських, селищних, місь-
ких рад, визначення їх структури і форм діяльності, а також 
наділеня сільських, селищних, міських голів додатковими 
функціями і повноваженнями щодо ради та її виконавчого 
органу у порівнянні з тими, які мали голови сільських, селищ-
них і міських рад. 

Розширені функції та повноваження власне територіаль-" 
них громад як первинних суб'єктів місцевого самоврядування 
сіл, селищ і міст. Територіальні громади сусідніх сіл мають 
право об'єднуватися в одну територіальну громаду та ство-
рювати єдині органи місцевого самоврядування. Територіаль-
ні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договір-
них засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти 
бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного 
функціонування (утримання) комунальних підприємств, ор-
ганізацій і установ, створювати для цього відповідні органи 
і служби. 

Отже, ці питання заслуговують на те, щоб вони були вре-
гульовані їв спеціальному розділі закону. Процеси, які можуть 
виникнути на підставі зазначених вище норм, мають бути 
регульованими, такимц, які б відкривали простір місцевій 
ініціативі в пошуку оптимальної форми самоврядування на 
основному, базовому його рівні. 

Нова Конституція України (ст. 142) визнає територіаль-
ною громадою і жителів районів у містах та наділяє їх пра-
вами суб'єкта комунальної власності, хоч в тексті інших її 
статей немає норм, згідно з якими передбачалося б право ці-
єї громади створювати свої власні органи місцевого самовря 
дування. У зв'язку з цим між. вказаною вище ст. 142 та ч. 5 
ст. 140 є певна суперечність, яку треба усунути в новому 
законі про місцеве самоврядування в Україні на користь 
запровадження елементів самоврядування і нарівні міських 
районів. 

Згідно з ст. 140 нової Конституції України особливості 
здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та 
Севастополі мають визначатися окремими законами України. 

Що ж стосується цих особливостей, то вони обумовлені 
тільки однією обставиною: згідно зі ст. 118 в цих містах по-
ряд з органами місцевого самоврядування мають діяти також 
і відповідні місцевії державні адміністрації. Проте здійсню-
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1 вана ними виконавча влада повинна мати теж свої особли-
вості, визначені окремими законами. Нам видається, що-
найбільш оптимальною моделлю організації державної вла-
ди і місцевого самоврядування у містах Києві та Севасто-
полі була б така: місцеве самоврядування має всі прита-
манні ііому властивості: раду, її виконавчий орган, міського 
голову, який очолює виконавчий орган та головує на засідан-
нях ради. Органи місцевого самоврядування міста беруть на 
себе всі питання, віднесені до сфери самоврядування, здійс-
нюваного в інших містах України. Що ж стосується міської 
державної адміністрації, то вона зосереджується на здійснен-
ні контрольно-наглядових та координаційних функцій і, на 
відміну від обласної та районної адміністрації, не бере на 
себе виконання делегованих їй радою повноважень місцево-
го самоврядування. 

У У порівнянні з Конституційним договором нова Консти-
туція уточнила статус районних і обласних рад, віднесла їх 
до системи місцевого самоврядування. Щоправда, вона не 
визначила порядок формування цих рад, залишивши це пи-
тання для визначення в законі про місцеве самоврядування 
в Україні. 

Це питання, з нашої точки зору, має вирішуватися у від-
повідності з вимогами ст. 71 Конституції України, тобто на-
селенням районів, областей. Адже районні та обласні ради 
представляють спільні, інтереси територіальних громад сіл, 
селищ та міст. Проте населення району чи області є ні чим 
іншим, як об'єднанням цих громад. 

При визначенні в законі 'статусу районної та обласної 
ланки місцевого самоврядування великі труднощі виникають 
при реалізації тих но:рм нової Конституції України, якими, 
встановлений новий порядок формування районних і облас-
них бюджетів (ч. 2 ст. 143), а також інститут делегування 
повноважень місцевим державним адміністраціям з боку ор-
ганів місцевого самоврядування — районних і обласних рад. 

В цілому виходить дуже парадоксальна ситуація: район-
ні та обласні Ради як представництво місцевого самовря-
дування сіл, селищ та міст управляють об'єктами їх спіль-
ної власності (ч. 1 ст. 142), залучають на договірних заса-
дах, кошти їх (міст, сіл, селищ) місцевих бюджетів для 
реалізації спільних соціально-економічних та культурних 
програм (ч. 2 ст. 143), проте, не маючи своїх власних вико-
навчих органів, вимушені делегувати ці та інші свої повно-
важення відповідним місцевим державним адміністраціям. 

Великі труднощі виникнуть на практиці і у зв 'язку з реа-
лізацією положень ч. ст. 143 Конституції України, згідно з 
якою районні обласні бюджети формуються як кошти дер-
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жавного бюджету, так і з коштів, залучених на договірних 
засадах з місцевих бюджеті®. Недивлячиеь на зовнішню 
демократичність цього порядку формування регіональних 
місцевих бюджетів, такий порядок при відсутності злагоди 
між різними рівнями місцевого самоврядування може не 
сприяти стабільності цих бюджетів. 

Сьогодні як проект закону про місцеве самоврядування в 
Україні, так і закони «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про столицю України — місто Київ», «Про статус міста Се-
вастополя» розробляються поки що різними як урядовими, 
так і неурядовими структурами. 

Нам видається, що тільки при об'єднанні всіх зусиль, 
при постійній координації цієї роботи можна буде створи-
ти досконале нове покоління законі® про організацію держав-
ної влади і самоврядування на місцях, повною мірою втілити 
в життя основні положення но.вої Конституції України. 

Обрання новою Конституцією України описаної вище мо-
делі місцевого самоврядування не знімає з порядку денного, 
на наш погляд, необхідності дальшого наукового досліджен-
ня цього явища, а отже, і пошуку більш досконалого варіан-
ту місцевого самоврядування з урахуванням світового досві-
ду та наших вітчизняних традицій. 

Надійшла до редколегії 03.08.96 

НОВИЙ Ц И В І Л Ь Н И Й КОДЕКС УКРАЇНИ 

О. А. ПІДОПРИГОРА, академік АПрН України 

ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 
ПРОЕКТУ НОВОГО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Створення правової держави, якою має стати Україна, 
зумовлює в першу чергу необхідність 'належної правової ор-
ганізації її цивільного (громадянського) суспільства, контури 
якого ми можемо передбачити лише в самих загальних ри-
сах, використовуючій досвід сучасних цивілізованих держав. 

Головна суть цього досвіду полягає в тому, що майнові 
і особисті немайнові відносини громадян і організацій почи-
нають розбудовуватися незалежно від владних адміністратив-
них структур і не підпорядковуються їм, є самостійними і 
незалежними від державних органів. 
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У нас поки що немає ні ідеального громадянського сус-
пільства, ні досконалої правової держави. Тільки подальший 
рух по шляху ринкової економіки забезпечить створення та-
кого правового механізму. 

Основою цього механізму повинен стати новин ЦК Ук-
раїни. Яким має бути цей Звід цивільних законів? При 
цьому слід мати на увазі, що цей Звід, хочемо ми того чи ні 
об'єктивно впливатиме на зміст і характер інших законодав-
чих актів, на громадянський устрій нашого суспільства. 

Передусім розробникам Ц К необхідно було вирішити низ-
ку практичних концептуальних проблем. По-перше, які май-
нові і особисті немайнові відносини повніші регулюватися 
Ц К ? Це мають бути майнові відносини, які регулюються ме-
тодом юридичної рівності сторін, а також особисті немайно-
ві відносини. ЦК повинен охоплювати також сімейно-родин-
ні відносини. Інші циівілістичні підгалузі законодавства поки 
що до Ц К не включено. 

По-друге, як мають співвідноситися чинні цивільні закони 
України з проектом ЦК. Дійшли висновку, що автори проек-
ту ні в якій мірі не можуть бути зв 'язані чинним законодав-
ством. До проекту мають включатися лише ті норми чинного 
цивільного законодавства, які відповідають вимогам 'Концеп-
ції. 

По-третє, виникла серйозна проблема співвідношення ци-
вільно-правового і господарсько-правового регулювання. Дій-
шли висновку, що принципові засади правового регулювання 
майнових відносин в Україні мають визначатися ЦК. Це не 
виключає можливості прийняття інших законодавчих актів, 
які, проте, мають бути підпорядковані принципам ЦК. 

. По-четверте, що має бути покладено в основу проекту ЦК? 
Чи має проект замикатися лише межами національного за-
конодавства або повинен змикатися з цивільним законодав-
ством наших сусідів як із заходу, так і сходу. Вдавано до-
цільним покласти в основу проекту найновіші досягнення 
правової науки взагалі і цивільно-правової зокрема. Ц К Ук-
раїни має інтегруватися в правову систему західноєвропей-
ських держав і разом з тим не може різко відмежовуватися 
від відповідного законодавства країн С Н Д . 

По-іп'яте, необхідно було визначити саму структуру про-
екту. Вирішено дотримуватися традиційної для нашого ци-
вільного законодавства паидектної системи побудови проек-
ту. Цей проект максимально наближений до пандектної сис-
теми, але механічно не копією її. 

Вирішення цих та інших проблем, що постали перед роз-
робниками проекту, дало змогу виробити концептуальні за-
сади самого проекту! Це передусім кодекс, який визначає пра-
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,вові засади організації громадянського суспільства України. 
Недарма Ц К називають другою конституцією суспільства, 
адже вічі справді визначає основні правові засади відносин 
між громадянами, між суб'єктами майнових відносин, є гро-
мадянською конституцією. 

Ц К України має бути кодексом ринкової економіки, ін-
шими словами, він повинен мати приватноправовий характер. 
На відміну від чинного Ц К проект характеризується більшою 
«приватизованістю». Відомо, що чинний ЦК занадто одержав-
лений, носить яскраво виражений публічно-правовий харак-
тер. Держава контролювала і фактично регулювала будь-які 
відносини між громадянами і не допускала будь-яких відхи-
лень в ід засад, визначених законом. Можна чинити тільки те, 
що прямо дозволено законом. В проекті ЦК закладено інший 
принцип — дозволено все, що прямо не заборонено законом, 
тобто він передбачає максимальну обмеженість втручання 
держави у приватно-правові відносини громадян та приват-
них юридичних осіб за умови, що вони не виходять за межі 
закону. 

Важливим концептуальним положенням проекту Ц К є юри-
дична рівність суб'єктів майнових відносин між собою і перед 
законом. У певних випадках, передбачених законом, держа-
ва також виступає як рівноправний суб'єкт майнових відно-
син, не користуючись при цьому ніякими перевагами перед 
іншими суб'єктами. В лриватно-правовій сфері держава є 
рядовим суб'єктом майнових відносин, має такі ж права і 
несе таку ж відповідальність, як і інші суб'єкти. Цей прин-
цип проявляється у багатьох нормах Проекту. Так, держав-
на власність захищається такими ж цивільно-правовими за-
собами, як й інші власники, позовна давність однакова для 
суб'єктів приватно-правових відносин тощо. 

Приватно-правовий характер проекту проявляється також 
в тому, що основним суб'єктом приватних відносин є особа 

передусім громадянин. Громадянин (фізична особа) ніяки-
• и перевагами перед іншими суб'єктами майнових відносин 
не користується, проте він є основним суб'єктом громадян-
ського суспільства. Вся правова система і держава в цілому 
мають забезпечити свободу і недоторканість громадянина. 
Стаття 21 Конституції України проголошує, що усі люди є 
вільні і рівні у. своїй гідності та правах. До речі, проект дає 
принципово нове визначення фізичної особи: «Фізичною осо-
бою визнається людина» (ст. 24). Кожна людина, хто 
б івона не була, визначається суб'єктом цивільних відносин. 
Тут не має значення раса, колір шкіри, політичні, релігійні 
та інші переконання, стать, етнічне та соціальне походження, 
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майновиіі стан, місце проживання, мова чи будь-які інші оз-
наки (ст. 24 Конституції). 

В межах закону проект надає особі повну свободу дій, в 
тому числі підприємницької діяльності. Суб'єкти майнових 
відносин вільні у виборі своїх 'контрагентів, в обсязі вико-
ристання чи невикористання своїх майнових прав та обов'яз-
ків, у визначенні правових форм підприємницької діяльності, 
співробітництва та іншого ділового партнерства. Зазначені 
положення знайшли своє вираження у ст. З проекту, я.ка 
проголошує загальні принципи цивільного законодавств,-: 
Загальними принципами цивільного законодавства є: 

1) недопустимість свавільного втручання у сферу особис-
того життя фізичної особи; 

2) недопустимість позбавлення права власності, крім ви-
падків, які передбачені законом; 

3) свобода договору; 
4) свобода підприємництва; 
5) судовий захист будь-якого цивільного права у разі йото 

порушення. 
Свобода підприємницької діяльності та іншого ділового 

партнерства означає також свободу договору. Суб'єкт майно-
вих відносин, у тому числі підприємець, має право уклада-
ти будь-які цивільно-правові угоди з партнером (контраген-
том), якого він обирає на свій розсуд. Винятком зцьогопра-] 
вила можуть бути встановлені лише законом. Так, ст. 637 
проекту проголошує: «Сторони є вільними у виборі контра-
гента, визначенні умов договору із врахуванням вимог чин-
них правових актів, звичаїв, ділового обороту, вимог розум-
ності та справедливості». 

Свобода договору проявляється і в тому, що сторони в 
договорі можуть відступитися від положень, які визначені в 
актах цивільного законодавства, і врегулювати свої відноси-
ни на свій розсуд. Проте вони не можуть відступати від по-
ложень, визначених в актах цивільного законодавства, якщо 
про це є пряме застереження в них або недопустимість такого 
відхилення випливає з їх змісту чи суті відносин між сторо-
нами. • / 

Проекту властива ще одна досить важлива концептуальна 
засада. Йдеться про єдине .приватно-правове регулювання усіх 
майнових відносин, що охоплюються цивільним законодавст-
вом. В минулому зарубіжні правові системи для регулюван-
ня майнових відносин передбачали не один, а два кодифіко-
вані акти — цивільні і торговельні кодекси, тобто мав місце 
(певний дуалізм у правовому регулюванні майнових відносин. 
Останнім часом цей дуалізм істотно обмежується на користь 
цивільних кодексів. Тобто простежується тенденція ДО ЄДИІІО-
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го цивільно-правового регулювання майнових відносин. Тому 
розробники проекту відмовилися від ідеї поділу майнових 
відносим на цивільно-правові і торговельні, оскільки за сво-
єю юридичною природою ці відносини є гіриватно-правовими. 
Отже, ідея створення окремого торговельного кодексу відпала 
сама по собі. Проте в Україні склалася потужна школа госпо-
дарського права, яка наполегливо проштовхує ідею окремого 
правового регулювання так званих господарських відносин. 
Д л я цього представники цієї школи також 'розробили проект 
господарського кодексу, який разом з Ц К має регулювати 
ті ж самі майнові відносини. Постало питання про доціль-
ність існування двох кодексів і двох видів правового регулю-
вання одних і тих же майнових відноснім. Робоча група з роз-
робки проекту Ц К в цілому категорично висловилась проти 
такого подвійного регулювання, такого необгрунтованого 
дуалізму в регулюванні одних і тих же майнових відносин, 
визнала „недоцільним прийняття окремого кодексу для регу-
лювання так званих господарських відносин. 

Автор статті не є таким категоричним противником прий-
няття окремого господарського кодексу. Поки існує державна 
власність,і державне підприємництво, то, очевидно, будуть 
свої особливості в правовому регулюванні майнових відносин 
у сфері державної господарської діяльності. Ці особливості 
можу.ть бути відображені в окремому законодавчому акті. 
Проте останній має бути підпорядкований основним принци-
пам і засадам ЦК, тобто він це .може суперечити положен-
ням ЦК. Господарський кодекс не може закладати свої осо-
бливі засади правового регулювання майнових відносин, які 
б відрізнялись від засад ЦК. Прийняття, господарського ко-
дексу неминуче утворить дуалізм в правовому регулюванні 
майнових відносин, який важко обгрунтувати доцільними 
чинниками. 

Істотних змін зазнала структура ЦК. Проект регулює та-
кож сімейно-родинні відносини. На відміну від чинного Ц К 
проект поділено па 8 книг: книга перша «Загальна частини»; 
книга друга «Особисті немайиові права»; книга третя «Рече-
ве право»; книга четверта «Право інтелектуальної властиво-
сті»; книга п'ята «Зобов'язальне право»; книга шоста «Сі-
мейне право»; книга сьома «Спадкове право»; книга восьма 
«Міжнародне приватне право». 

Окремі книги поділяються на розділи, підрозділи і глави. 
Проект нараховує № розділів, 6 підрозділів і 113 глав, які 
об'єднують 1545 статей. 

У чинному ЦК також 8 розділів (в проекті — відповідно 
книг, але вони не співпадають). В проекті введено дві аб-
солютно нові книги — «Право інтелектуальної власності» і 
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«Сімейне право». Щ о стосується сімейного права, то розроб-
ники проекту дійшли висновку, що ця підгалузь має посісти 
•в системі цивільного законодавства те ійіце.яке їй визначено 
її юридичною природою. , . 

Книга четверта .«Право інтелектуальної власності» — ц е . 
нова підгалузь "цивільного права, і місце цієї книги визначе-
но доллю і значимістю, інтелектуальної діяльності в будь- , 
якому • суспільстві. 

Важливим концептуальним нововведенням є інститут 
особистих немайнових прав. Чинному Ц К відомий цей інсти-
тут, проте в проекті він представлений в новому і значно 
ширшому вигляді. Якщо чинний <ЦК знає всього кілька стат-
тей, що стосуються особистих немайнових прав, які, до речі, 
розкидані, по всьому кодексу, то проект особистим не-
майновим правам присвячує окрему (другу) книгу, ®ка скла-
дається з трьох глав, котрі містять 47 статтей. 

Проект дає визначення поняття Особистого «©майнового 
права . Ним визнаються права фізичних і юридичних осіб, як і 
не мають економічного змісту. Проект наводить примірник 
перелік особистих немайнових прав, який відповідає Консти-
туції України. Фізичні особи мають право на життя , на здо-
ров'я, на сприятливе навколишнє середовище ( на особисту 
недоторканність, на недоторканність приватного життя, ос От 
бисту та сімейну таємницю, на таємницю кореспонденції, н а 
свободу пересування, на недоторканість людської "честі і 
гідності та ін. Проект передбачає охорону особистих немай-
нових прав, що забезпечують природне існування фізичної 
особи: права на здоров'я, небезпеки, яка загрожує ж и т л о чи 
здоров'ю, на надаі |ня медичної допомоги, право особи- н а 

. інформацію про свій стан здоров'я, на таємницю стану здо-
ров 'я . •- '<•. ' • ' ' • • . , ' ' •'..-

Принципово новою групою прав, передбачених проектом», 
є особисті немаїйнові права, що забезпечують соціальне іс-
нування фізичної особи: право фізичної соби на ім'я, на змі-
ну імені, на використанню імені, на недоторканність людської; 
гідності та честі, на недоторканніоть ділової репутації," на ; 
індивідуальність, на .особисте життя та його таємницю, на. 
інформацію, на особисті папери, на таємнвдю кореспонден-
ції, на захист інтересів особи при проведенні фото-, »іно-'і-а 
ьяДеозйомок. ' . 

Проектом передбачена охорона інших особистих немайно-
вих прав. 

Нововведення є у визначенні правового статусу фізичної 
особи. 'Фізичних осіб, які не досягли 18-річ ного віку, проект 
поділив на дві групи: малолітні, які не досягли 14-річного 
віку, і неповнолітні —' віком від 14 до 18 років. Це дасть 
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змогу більш чітко розрізняти правовий статус зазначених • 
осіб. Отже, неповна цивільна дієздатність фізичних осіб 'на-
стає за проектом з 14 років, а не з 15, як за чинним ЦК, 

Проект 'містить визначення місця мешкання особи, яким 
визначається місце, де фізична особа постійно або переваж-
но проживає. Право вільного вибору місця проживагіий фі-
зичній особі надається з досягненням 14-річного віку, Проект 
визначає місце проживання Дітей віком до десяти років і ві-
ком від 10 до 14 років. ^ 

В окремих випадках повна дієздатність може бути нада-
на особі і до досягнення нею 18-річного віку. Особливістю 
відповідальності неповнолітніх є те, що їв разі невиконаний, 
укладених ними.договорів ї? батьки несуть додаткову відпо-
відальність лише тоді,: коли вони чи усиновлювачі а б о рік-
лувальники дали свою згоду на. укладення такого -договору. -
Прн цьому пршусіеається, щ о договір укладено неповноліт-
нім -без згоди бать«ів (усиновлювачів), піклувальника, якщо 
інше :йе йстановлено Судом. - ~ 

Принципові положення стосуються правового статусу 
юрвдичних осіб. Юридичною особою визнаються організації , 
котрі можуть як такі мати право власності, інші майнові 
црава, а також особисті немайнові права, Нести обов'язки, 
бути позивачами т а відповідачами у суді. Юридичні особи 
поділяються на юридичних осіб приватного права та юридиЧ' 
них осіб публічного права. Проект визначає правовий статус 
лише юридичних осіб приватного права . Юридичними особа-
ми приватного права є організації , що створюються та (або) 
управляються за ініціативою приватних осіб. Юридичними-
особам« публічного пріава визнаються організації , створена 
іршдорядчим способом державними органами та органами • 
місцевого самоврядувавня, або організації, віднесені до цього 
»вду юридичних осіб інших підстав, зазначених в законі або 
інших правових актах, які беруть участь у цивільних пра$0- . 
відносинах. - . 

Проте можуть бути і змішані юридичні особ«, тобто о р -
ганізації, в управлінні та формуванні імайна яких пор^д '3 ' • 
приватними особами беруть участь державні органи та -
гани місцевого самоврядування. " 

Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств' 
або установ. Товариством визначається об 'єднання осіб (учай: 
ників), яке має корпоративний устрій та управляється його,4 

учасниками.-Товариство може бути створено однією особою," 
якщо законом це не заборонено. 

Установа — це організація, створена однією або кілько?**, 
особами (засновниками), які не беруть участі в її управді№ і* 

99 



ні. Установа створюється для досягнення визначеної мети та 
одержання вигоди третіми особами (дестинаторами). 

Проект визначає поняття підприємницьких товариств. То-
вариства, яікі здійснюють підприємницьку діяльність з метою 
одержання та наступного розподілу між учасниками прибут-
ку, визнаються підприємницькими. Вони можуть бути орга-
нізовані тільки як господарські товариства (акціонерне то-
вариство, товариство з обмеженою (додатковою) відпові-
дальністю, повне товариство та командитне товариство або 
виробничі кооперативи), Усі інші товариства (не підприєм-
ницькі ) та установи можуть поряд зі своєю основною діяль-
ністяо здійснювати будь-які види 'Підприємницької діяльності, 
якщо законом не встановлено Інше. Юридична-особа вважа-
ється створеною з моменту її державної реєстрації . З цього 
моменту виникає її правоздатність. . ' 

(Книга третя проекту «Речеве право» складається з двох 
розділів — «Права власності» і «Володіння та Інші речеві 
права». Термінологічна комісія, яка уточнювала термінологію 

. проекту, дійшла" висновку, що цю книгу точніше назвати саме 
«Речеве право» ^<а; не речове) . Проект дає визначення понят-
тя речевого права. Реченим правом визначається право, за 
яким його володілець впливає на річ, здійснюючи своє пра-
во, не вдаючись до сприяння інших осіб. Д о речевих прав 
проект відносить право власності, володіння, а також серві-
тутні права, емфітевзис, суперфіцій і заставу — права на чу-
жії речі. Остаїннї обтяжують (обмежують) право власності 
і дають можливість їх суб'єктам використовувати чужу річ 
лише у певному відношенні. Застава слугує способом забез-
печення зобов'язаній. Коло речевих прав є вичерпним. Проте 
не можуть бути об'єктом речових прав речі, що обтяжують 
право-власності, які вилучені з обігу. 

Важливим концептуальним положенням цього інституту 
є те, що проект дає- лише загальне визначення права влас-
ності, не поділяючи його на о к р е м і ' ф о р м и права власності 
(право державної власності, право колективної власності, 

право приватної власності) , справедливо 'вважаючи, що для 
усіх форм права влучності має бути єдине поняття права 
власності. Об'єктами права власності держави, АР Крим і 
адміністративно-територіальних утворень є кошти бюджету 
держави,." бюджету АР Крим і бюджету відповідних адміні-
стративно-територіальних утворень, а такОж майно, яке не за-
кріплене за. юридичними особами створеними зазначеними 
суб'єктами. Принципово новим є положення проекту, за яким 
суб'єктами права власності майна, що закріплене держа-
вою, А Р Крим та адміністративно-територіальними утворен-
нями за створеними ними юридичними особами, є ці юри-
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ДИ.ЧНІ особи. Отже, проект відмовився від таких інститутів, 
ш повне господарське відання та право оперативного управ-
ління. 

Проект в в і в , новий цивільно-правовий інститут — набу-
вальна давність. 

В проекті знайшли більш детальне регулювання способи 
набуття права власності та його припинення. Окрема глава 
присвячена праву власності на землю. Право власності на 
землю може належати лише громадянам .України. Іноземні 
фізичні особи та особи чбез громадянства можуть бути суб'єк-
тами права власності на. землю лише у випадках, передбаче- • 
них законом. Проект передбачає можливість викупу у влас-
ника земельної ділянки для потреб держави, АР Крим або 
адміністративно-територіїальїних утворень. В проекті деталь-
но врегульовано право власності на жиле приміщення. 

Проект передбачає більш ефективний захист права влас-
.ності. . . • 

Розділ ,2 «Володіння та інші речеві права» є на^им розді-
'лЬ% якого чимний Ц К не знає. Його введення до проекту зу-
мовлено відносинами ринкової економіки. Власне кажучи, 
цивільно-правові інститути цього роЗділу відомі уже давно, 
вони започатковані ще стародавнім римським , нравом. В тій 
чи іншій мірі вони проявлялись і в радянському цивільному 
праві. Так, фактичне володіння визнавалось при захисті пра-
ва" власності. У сільській місцевості визнавалося фактично 
трраво я а користування чуяіимн : речами, наприклад, чужою ' 
криницею ггощо. . -

, В -умовах ринкової економіки • зазначені інститути .просто 
необхідні. Вони існують в правових системах багатьох країн 
І н^йають правовий захист майновим інтересам громадян. 
Щ о Стосується володіиня як окремого цивільно-еревовсмго ін-
ституту, то якіцо іпровкт визінав набувальну давність, т о , »а- • 
бтупним логічним кроком стало визнання володіння як пра-
вового інституту. Сервітутне нраво було визнане у ж е Зако-
ном України «Про власність». Застава відома чинному циві-
льному законодавству, Емфітевзис і суперфІцій — це. своє-
рідні. інститути,, зумовлені правом приватної власності, своє-
рідні види оренди. \ 

Книга четверта «Право інтелектуальної власності» не ко-
піює законодавство -про' .винахідництво. Вона поділена . на 
три розділи: «Авторське право і суміжні права», «Право про-
мислової власності», «Піравб на Засоби індивідуалізації 
учасників цивільного ©бороту, товарів і послуг». Законодав-
ство про інтелектуальну власність включає до себе низку но-
вих інститутів, яких не знає чинний ЦК. Проте щеякі інститу-
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ти, які е в чинному ЦК, не увійшли до проекту це право 
на відкриття і право на раціоналізаторські пропозиції. Робо? 
ча група дійшла висновку, що відкриття не потребують спе-
ціальної правової охорони, оскільки її немає у ЦіК РФ. З ці-
єю думкою погодитися важко. Реєстрація відкриттів і надан-
ня їм правової охорони не потребують великих державних 
коштів, але буде забезпечений державний і авторський пріо-
ритет на дане наукове положения. 

Раціоналізаторські пропозиції не увійшли до проекту "че-
,рез евою нібито малу значимість, Мовляв,, для захисту раціо-
налізаторських пропозицій достатньо відомчого'нормативного 
акту. Проте чинний. Ц К надає правову охорону раціоналіза-
торським пропозиціям. Більш того, ця правова охорона під-
ои-ліена внесенням змін і доповнень4 до Ц К Законом України 
від 28 лютого 1995 р. «Про внесення змін і доповнень до де-
яких законодавчих актів України щодо охорони інтелекту-
альної власності». Раціоналізаторські пропозиції заслугову-
ють на правову охорону на рівні закону масштабністю свого" 
використання і досить значним економічним ефектом в і д ї х 
використання, який часто буває значно більшим, ніж ефект 
від використання винаходів. Дехто (вважає, що раз патентне 
з а к о н о д а в с т в західних країн не знає такого результату на-
уково-технічної творчості, як раціоналізаторська пропозиція, 
то і ми не повинні надавати їм правову Ъхорону на рівні за -
кону. Іншими -словами, « а м підмазують, що ми повинні сліпо 
копіювати законодавство зарубіжних країн. Навряд чи такий 
шлих зробить нам честь. -

На н а ш у думку, в проекті мають знайти своє місце від-
криття і раціоналізаторські пропозиції: Від надайня правової 
охорони цим результатам, інтелектуальної діяльності ми ні-
чого не втратимо. Навпаки, втратимо значно більше, якщо 

"такої охорони цимїрезультатам не буде надано. Така охоро-
на зазначеним результатам може бути надана і окремими 
спеціальними законамй. Але відома від правового захисту 
вказаних досягнень буде пріййрою помилкою. 

Книга четверта грунтуються на уже чинному зако-
нодавстві про інтелектуальну власність, Проте про-
ект в чомусь * 'відступив від основних положень 
зазначеного законодавства. Йдеться передусім про те, 
об'єктом якого права є результат інтелектуальної твор-
чості — об'єктом Права власності чи об'єктом виключного 
права лише на використання цього результату. Справа, в то-
му, що закони України про інтелектуальну.власність в цьому 
питанні є непослідовними. Закони України про промислову 
власність результати технічної творчості визнають товаром 
і" об'єктом права власності з усіма наслідками, що з цього 
випливають. Закон про авторське право ь суміжні права за 
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авторами творів науки, л ітератури і мистецтва (визначає л и ш е 
виключне право на їх ш к о р и е т а н н я . Такої ж позиції дотри-
мується З а к о н України «Про охорону прав на сорти рослин». 

Таким чином, законодавство України про інтелектуальну 
власність є непослідовним в частині визнання результату 
інтелектуальної діяльності об'єктом права власності. Такий 
дуал і зм є своєрідним в ідображенням правових систем світу— 
одні правові системи визнають результати творчості об 'єктом 
виключного права , інші — об'єктом права власності. 

Розробники проекту схилилися до першої позиції, з а якою 
результати інтелектуальної діяльності є лише об 'єктами ви-
ключного права . Таку позицію в а р т о визнати непослідовною 
і ,нелогічною. Вважаємо , якщо є власність, то мусить б у ш і 
п р а в о н а - ц ю власність . Книга названа «Праіво інтелектуаль-
ної власності», тобто проектом нібито визнається право ін-
телектуальної власності. Але д а л і всупереч собі, проект ви-
з н а є (наявність інтелектуальної власності , проте не визнає 
ирайа т а «іеї. К а ж у т ь .—. це лише івиключне ара®о на вико-
р и с т а ш я . Але ж и р а в о власності є т а к о ж виключним правом. 

На користь позиції п р о те, що результати інтелектуальної 
творчості є об 'єктами « р а в а влааності , говорить і ст . 54 Кон-
ституці ї України: «Кожний громадянин м а є п р а в о на резуль-
тати своє ї інтелектуальної , творчоГ діяльності ; ніхто не м о ж е 
використовувати або поширювати їх б е з згоди, з а винятками, 
встановленими законом». В цій статті проголошується лише 
право, а л е не зазначається , яке саме право. ' Однак такий 
висновок м о ж н а зробити з ч. 1 цієї статті, в якій йдеться про 
захист інтелектуальної власності. Р а з є власність, то має бу-
ти і-і^раво. Власності бев п р а в а ' б у т и не м о ж е . 

ГІрй це говорить і ст. 41 Конституції:" «Кожний має пра-
во володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власніс-
тю, результатами своєї інтелектуальної діяльності». Т о - ч и м 
ж ё відрізняється право власності від о р а в а інтелектуальної 
власності? Нічим. 

Книгу п'яггу проекту складає зобов 'язальне право, яке, 
незважаючи на його усталенність, т а к о ж за знало істотних 
змін, доповнень і новацій. 

Істотно розширено розділ 1 «Загальні положення про зо-
бов 'язання». Окрема глава в ньому присвячена виконанню 
зобов 'язань , в якій -багато положень і норм, нових з а своїм 
змістом. . Окремою главою регулюється забезпечення зобо-
в 'язань . Крім усталених зобов 'язально-иравових способів 
забезпечення виконання зобов 'язань проект передбачає та-
кож речеві способи забезпечення- зобов 'язань. Д о першої 
групи відносяться неустойка, порука, гарантія і завдаток , до 
другої групи проект відносить, крім застави, ще й утриман-
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ня. Кредитор, у якому знаходиться річ боржника, у разі не-
виконання боїржіником в строк зобов'язання щодо оплати 
цієї речі або компенсації кредиторові пов'язаних, з нею -ви-
трат та інших збитків, має право утримувати її доти, поки 
відповідне зобов'язання не буде виконано. В разі невиконан-
ня боржником вимоги кредитора задовольняються з вартос-
ті утримуваної речі. 

В проекті правила про відповідальність з а порушення зо-
бов'язані ня приведені до вимог ринкової економіки. Проект 

. передбачає також нові правові способи припинення зобов'я-
зань {відступне, прощення боргу, неможливість виконання).; 

Новим є розділ 2 «Запальні положення про договори». 
Окрема глава присвячена поняттю та умовам'договору. В 
ній, зокрема, викладені норми про поняття договору, зміст, ; 

. обов'язкова сила, зразкові умови, строки дії, ціна тощо. Діана 
визначення груп договорів (публічний договір, договір про» 
приєднання, д о г о в і р н а .користь третьої особи). Міститься 
•норма про тлумачення договору. 

.Конкретизовані .норми про укл а ден ня, зм і ну і розірван-
ня договору. 

Багато принципово нових положень міститься в розділі 
; 3 «Окремі види зобов'язань». Передусім в проекті налічуєть-
ся біля ЗО типі® договорів, які, в свою, чергу, включають дЛ 
себе по кілька видів даного типу договорів. У чинному Ц К є 
19 договорів. Введено цілком нові 'договори, яких наше ци-
вільне законодавство до цього часу не знало (рента, оренда 

• земельних ділянок, лізинг; дойірче управління майном, бан-
ківський рахунок, факторинг, розрахунки, франчайзинг). ' ; 

Розширено правове регулювання недогавірних зобов'язань.^ 
Врегульовано таке недоговІрне Зобов'язання, як ведення чу-
ж о ї справи без доручення. Б ільш чітко і системно викладено 
недоговірні зобов'язання, що випливають із заподіяння шко-
ди. Проект встановив 'відповідальність за створення небезпеки 
(загроза життю і здоров'ю фізичних осіб, а також їхньому 
майну і майну юридичних осіб), а т а к о ж відшкодування ціко-
ди, завданої внаслідок, недоліків товарів, робіт і послуг. 

Книга шоста проекту присвячена регулюванню сімейних 
відносин: Проект істотно поліпшив регулювання сімейних від-
носнії, привівши їх у відповідність з сучасними реаліями т а 
вимогами ринкової економіки. Проектом також визначається 
лише зареєстрований в державних органах реєстрації актів 
громадянського, стану шлюб. Проект підкреслив, що .релігій-
ний обряд шлюбу, так само як і інші релігійні обряди та 
звичаї , не мають правового значення і є особистою справою 
кожного. 

Принципами регулювання сімейних відносин є добровіль-
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ність шлюбу, рівність прав подружжя, вирішення внутрі-
сімейних т т ш ь за взаємною згодою, пріоритет сімейного 
виховання дітей, піклування про їх добробут і розвиток," за-
безпечення пріоритетного захисту іправ та інтересів неповно-
літніх і непрацездатних членів сім'ї. Неповнолітні, які досяг-
лій 14 років, можуть набувати, для себе сімейних прац і ство-

"рювати обов'язки, пов 'язан і" з народженням у них дітей. 
Проте обов'язки щодо утримання та виховання дітей неповно-
літніми можуть здійснюватися за допомогою їхніх «батьків 
або інших осіб. і . 

Проект; детально регулює порядок укладення шлюбу. Шлю-
бом визнається зареєстрований в органах реєстрації актів гро-

м а д я н с ь к о г о стану сімейний союз жінки та чоловіка. Шлюб-
ний вік для жінок встановлено у 16 років. Проект передбачає 
винятки з цього правила. Крім загальних юймог до укладення 
шлюбу йроеют надає подружжю право врегульовувати свої 
відносини в шлюбному договорі. В проекті визначаються осо-
бисті права та обов'язки подружжя (право вибору подруж-
жям прізвища, право подружжя спільно вирішувати питання 
життя сім'ї, право кожного із подружжя на вибір занять, 

профес і ї і місцяі проживання) . 
Майновим правам та обов 'язкам п о д р у ж ж я присвячена 

окрема глава. В ній, зокрема, визначаються правовий р е ж и м 
особистого майна та право спільної сумісної владності под-
ружжя. В окремих главах викладені норми про припинений 
шлюбу та визнання шлюбу недійсним. 

Розділ 2 нрисвіячений сім'ї та родині. В ньому, зокрема, 
досить детально визнаються правовий статус дитини та ї ї 
походження, права та обов'язки батьків щодо виховання і 
розвитку дітей. Проект проголошує роздільність майна бать-
ків':;.'і (дітей.- " 7 • 
. гНалежна увага приділяється аліментним обов'язкам бать-

к ів і дітей. Окрема передбачені аліментні обов'язки інших 
членів сім'ї і родичів. 

" Щодо уси иов легата встановлені деякі принципово нові по-
ложення. Так, 'передбачена можливість усиновлення дитини 
без згоди батьків, якщо бать]І0И позбавлені батьківських прав 
або протягом 6 місяців не д о ж и в а ю т ь разом з дитиною і не , 
беруть участі в її вихованні т а утриманні. Усиновлення без 
згоди батьків допускається також тоді, якщо батьки невідомі 

•або визнані недієздатними, відсутніми або обмежені в діє-
здатності. 

Важливою нормою слід визнати і таку, за якою родинні 
зв 'язки усиновленого зберігаються- ? дідом і бабою, братами 
і сестрами за походженням померлого батька, якщо мати 
(чоловік) одружилися вдруге і її чоловік (дружина) усино-
вила дитину раніше померлого чоловіка дружини) . 
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Проект передбачає .визнання усиновлення недійсним І ска-
сування усиновлення. -

Проект д а є визначення опіки і піклування.. Опіжа і піклу-
вання є системою засобів, спрямованих на забезпечення осо-
бистих та майнових прав і інтересів неповнолітніх дітей, а 
також повнолітніх осіб, які за віком чи станом здоров'я не 
можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої 
обов'язки. 

Проект чітко визначає порядок укладення угод за участю 
опікунів і піклувальників, визначає їх правовий статус, наво-
дить перелік правочинів, які не можуть вчиняти опікуни і на 
вчинення яких не можуть давати згоду піклувальники. Ви-
значені підстави припинення опіки і піклування;. Зокрема, 
опіка припиняється в разі, досягнення малолітнім 14 років, 
В Такому разі опікун стає піклувальником без додаткового 
рішення про це. 

Радикальних змін зазнало спадкове право, яке складає 
книгу сьому. Проект чітко визначає поняття спадкування,; Г 
оклад-спадщини. Підкреслюється, що до складу спадщини 
входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцю 
на момент вікриття спадщини, існування яких не припинилося ; 

смертю,. Разом з тим проект однозначно /встановлює, які п р а - ; 
аа спадкодавця не переходять у спадщину. Д о них, зокрема, ; 
відносяться1: право членства; участь в комерційних та інших « 
організаціях, що є юридичними особами; право на в і дш коду- ^ 
вання шкоди, ^заподіяної життю чи здоров'ю; права на пенсії, 
допомоги т а інші .виплати ;на піїдстані законодавства про пра- ; 
цю та соціальне забезпечення;-, права і обов'язки, що виииг;-
ікають з аліментних зобов'язань; особисті иемайіноіві права, і 

Н о в о ю є норма про встановлення сервітутного права «а 
користь третьої особи у заповіті, яке обтяжує право власно-
сті спадкоємця, що прийняв спадщину. . 

Проект - допускає складання заповіту у простій письмовій* 
і в нотаріально восвідченій формах і з зазначенням місця і | 
часу його сшіадаНня. Так, відповідно, до ст. 1439 проекту ' 
заповідач може скласти запдаіт, власноручно написавши із 
підписавши його без подальшого нотаріального посвідчення^ 

Істотно змінено п о р ^ о к спадкування ;3а законом, за яким ; 
розширено коло спадкоємців, що закликаються до спадку-ї 
вання. Встановлено п 'ять черг: першу чергу складають діти, -
той із подружжя, що пережив померлого, та його батьки; : 
другу — рідні повнорідні і неповнорідні брати та сестри ; 
спадкодавця, а також його дід і баба як з боку батька,так 
і з боку матері; третю — рідні дядько та тітка спадкодавця;.; 
четверту — інші родичі спадкодавця до. шостого ступеня спо-
рідненості включно, причому родичі більш близького ступеня 
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спорідненості усуваюсь ®»д спадкування родичів більш дале-
кого ступеня спорідненості; п'яту — непрацездатні утримати і 
•спадкоємця. 

Розширено також коло спадкоємців, які закликаються до 
спадкування за мравом представлення. За цим правом до 
спадкування закликаються онуки (правнуки) спадкодавця, 
його племінники та двоюрідні брати і сестри. 

Уточнений порядок та підстави відмови прийняття 
спадщини. • ' - - -

Проект встановив відмерлість спадщини. Спадщина ви-
значається відумерлою судом за заявою органу місцевої ви-

конавчої влади за місцем відкриття спадщини у разі відсутно-
сті спадкоємців з а заповітом і за законом, усунення їх від 
права спадкування,,, а також відмови чи неприйняття ними 
спадщини/. З а я в а про визнання спадщини відумерлою под а - . 
ється иісля окінчення одного року з моменту відкриття спад-
щини. Спадщина, визнана судом відумерлою, стає власністю 
Мамінісі^ативно-теритаріального' утворення за <місцелі від-
криття спадщини, , 

Встановлено нове правило про вимоги- кредиторів помер-
лого до спадкоємців, які прийняли спадщину. Якїцо кредитор 
спадкодавця не знав і не повинен був знати яро вйакриття 
спадщини, йому належить пред'явити ової претейзії до спад-
коємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від 
настання строку вимоги. Непред'явлення кредитором помер-
лого претензії д о спадкоємців, які прийняли спадщину, пога-
шае його право вимоги. Спадкоємці зобов'язані задовольнити 
претензії кредиторів повністю, але в межах одержаних акти-
вів, к о ж н и й із спадкоємців відповідає перед кредитором 
о с о б о г о , у розмірі, який відаовідає частці кожного з одер-
жан*« дайм активів. 

Проект запровадив реєстрацію прийняття спадщини, яка 
у своєму складі містіть нерухоме' майно. Спадкоємець, зобо-
в'язаний зареєструвати свідоцтво иро право на спадщину в 
органах, які здійснюють державну 'реєстрацію. П р а в о влас-
ності на нерухоме майно виникає з моменту державної реє-
страції. 

Книга восьма «Міжнародне приватне право» поділяється 
на два розділи: «Колізійне право» і «Міжнародний цивільний 
процес», які містять 11 глав, і 65 статтей. Ці дані наведено,-
щоб підкреслити , істотно зрослий обсяг цієї книги у 'пор ів -
нянні з чинними ЦК. Власіне кажуче, іце принципово новий 
закон про міжнародне приватне ираво. \ 

В главі «Загальні положення міжнародного приватного, 
права» викладені принципові положення цього важливого 
інституту, а також основні понйття міжнародного приватного 
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- права , В рдадожі «Колізійде право» містяться норми, щ о р е г у -
люють цивільно-правові відносини з а участю іноземних фі-
зичних та юридичних осіб або ускладнених іншим іноземним ; 
елементом. Зокрема, визначаютьсялоняття особистого закону 1 

фізичної особи, її правоздатність та дієздатність, а -також 
правовий статус юридичної особи. Викладені чіткі правила 
щодо правочинів, довїренностей, позовної давності, речевого" 
права та ін. Зокрема, право власності та інші речеві права 
на нерухоме та рухоме майно визначаються за правом краї -
ни, де це майно..знаходиться, якщо інше не передбачено за-
ішном, акцентуються особливості виникнення та припинення" 
речевих прав. 

Щодо договірних зобов'язань, то проект надає* сторонам 
право вибору країни, правом якої регулюються договірні від-
носини, якщо інше не передбачено законом. Якщо ж сторони 
не визначили країни, нравом якої мають регулюватись дого-
вірні здшносини, то іпроект містить загальне правило, за яким 
застосовується право країни, де заснована, ,має місце .про-
живання або основне місце діяльності сторона договору. Про-
ект наводить перелік договорів, стороною якого визначається 
право країни, що має застосовувати до цього договору. 

Такі найважливіші концептуальні з асади т а «оваці ї про-
екту нового Ц К України. 

Надійшла, до редколегії 3107.96 

• • М. М. СИБІЛЬОВ, чл.-кор. АПрН України 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 
У СФЕРІ НАДАННЯ ЛОСЛУГ ЗА ПРОЕКТОМ НОВОГО 

ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Перехід д о ринкової економіки зумовив значне збільшен-
ня обсягів різноманітних послуг. Перш за все йдеться про 
представницькі, посередницькі, консультаційні та інші послу-
ги у сфері підприемнірйіва. Зростають обсяги, й побутових 
послуг (медичних, туристичних тощо) , змінюється їх харак-
тер, з 'являються нові види послуг. Все це спрйяло підвищен-
|-ню увапи до відносин, які виникають у сфері наданий послуг, 
а також до правової регламентації цих відносин V 

При,-розробці проекту нового Ц К України (надалі — про-
ект) регулюванню відносин, що складаються у сфері послуг, 
приділена значна увага. 
.'.Див.: Онопенко В., -Пушкин А. Договоры об оказании услут//Бизнес-

информ. 1993. № ЗО. С. 4—7. : 
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' Слід відзначити, що проект містить спеціальну 4главу, при-
свячену загальним положенням про надання послуг, а також 
глаїви, присвячені конкретним договорам про надання послуг 
(перевезення, експедиція, доручення, комісія, зберігання, до-
вірче управління майном). 

Введення до проекту спеціальної, глави, присвяченої за \ 
гальним положенням про надання послуг, пов 'язано з тим,\ 
що з одного боку, у нього неможливо дати детальну регла-
ментацію договорів у цій сфері 1 , а з другого — необхідно 
було закріпити суттєві положення, які стосуються усіх дого-
ворів цього типу. Саме тому у проекті особливо підкреслень, 
що правила глави прб загальні положення застосовуються 
до усіх договорів про надання послуг, у тому числі й до до-
говорів цього типу, передбачених проектом, якщо це не су-
пфечить суті цих зобов'язань, так само, як і норми, вміщені 
в главах проекту, присвячених конкретним договорам можуть 
застосовуватись до інших договорів про надання послуг, я к -
що інше не передбачено законом, укладеним договором абс/ 
не суперечить суті зобов'язання. І 

Наявність у проекті глави, присвяченої загальним п о л т 
женням про надання послуг^ має й суто практичне значення,! 
суть якого поляпає у наступному. При укладенні договорів) 
у сфері надання послуг, які безпосередньо не передбачені * 
ЦК, сторони, виходячу з дії принципу свободи договору, самі 
визначають, зокрема, умови д о г о в о р у а л е при цьому вони ма-
ють керуватися загальними положеннями про надання послугу 

Зазначений, підхід до регулювання відносин, що склада-
ються' у сфері наїдання послуг, зробив необхідним закріплен-
ня у проекті перш за все самого визначення договору про 
надання послуг. 

Згідно з проектом за договором про надання послуг одна 
сторона (виконавець) зобов'язується за завданням іншої сто-
рони (замовника) надати послугу (вчинити певні дії або здій-
снити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити 
шкон&вщю зазначену послугу ч ' якщо інше не передбачено Щг 
говором. 

Таким чином, за проектом цей договор є /взаємним і кон- ̂  
сенсуальним. Він може 'бути як оплатним, так і безоплатним,;; 

Крім викладеного' визначення договору про надання ло- ' 
слуг, глава приовя-чена -загальним положенням, містить Н^Ф" 

1 Надання окремих видів послуг регулюється зараз окремими за^ойа?»^, 
України., Так, аудиторські послуги надаються згідно з законом л в і д ' 
22 квітня 1993 «Про аудиторську діяльність», пйслуги у сфері- і|»ризму 
регулюються законом від 15 вересня 1995 р. «Про туризм»,; заков ВІД < 
16 травня 1995 р. «Про зв'язок» регулює відносини, що виникають при . 
наданні послуг у сфері зв'язку. 
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ійй про ви конай« я Договору і його строк, порядок; оплати, 
відповідальність виконавця за порушення договору та підста-
ви і порядок розірвання укладеного договору., -

За загальним правилом виконавець повинен надати послу-
гу особисто, але сторони можуть передбачити у договорі пра-
во виконавця покласти виконання договору про надання по-; 

-слуг на третю особу. У цьому разі виконавець залишається 
відповідальним перед замовником за невиконання договору' 
у повному обсязі. Саме тому при невиконанні або неналежно-
му виконанні зобов'язання, що випливає з договору про на-! 
дання послуг, третьою особою обов 'язок-за його виконання .: 
покладається на виконавця (боржника) , а у разі невиконання ' 
ним зобов'язань він відповідає перед замовником (кредито- ' 
роїіі) за порушення зобов'язання. • 

ІДддо строку д і ї договору про надання послуг проект ви~. 
ходить з того, що він визначається за погодженням сторін, я к - ; 

що іншеї не передбачено законом або іншим правовим актом.-; 
Строком дії договору Є ЧіЗ'С, протягом якого сторони можуть | 
здійснити свої права і виконати прийняті на себе обов'язки.« 
Сторони можуть передбачити, що умови укладеного нимн| 
договору застосовуються до їх ^відносин, які .виникли до укла-.] 
дання договору. ' , - ^ 

Як івіже відзначалося, договір про надання послуг за про-^ 
ектом може бута як оплатним, так- і безоплатним. Виходячи] 
з цього, проект встановлює правило, згідно з яким за дого- | 
варом про оплатне надання 'послуг замовник повинен сплати-] 
тгі надану йому послугу у.розмірі , строки та порядку, перед-] 
бачені договорамГи. | 

Яаоцо ж у договорі іпро надання ©платних послуг відсутні! 
умови ігро розмір винагороди, строк та порядок її виплати;! 
винагорода сплачується після надання послуги у розмірів 
якйй ва подібних обставин звичайно сплачується за такі по-] 
слуги., У тих випадках, коли виконавець не може виконати! 
договір не з йогрвини і з р відсутності вини, замовника (у р а з і | 
дії непереборної сиди), з а м о й н и к п о в и н е н виплатити вико-^ 
навцю розумну винагороду. Коли ж неможливість в и к о н а н і 
ня виникла з виніи замовника, він зобов'язаний оплатити ви-1 
нагороду у повиому'обсязі , якщо інше не передбачено зако-і 
ном або, 'договором. • \ 

За договором про безплатне надання послуг проект пе-; 
редбачає обов'язок замоаника по відшкодуванню виконавцю ! 
усіх фактично понесених витрат, які були необхідні для в и -
конання'договору. Такий*обов'язок покладено на замовника, 
і у випадках, коли неможливість виконання договору виник- , 
ла з його вини або внаслідок дії непереборної сили. 
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Питання про відповідальність виконавця за невиконання 
або неналежне виконання договору про надання послуг-вирі -
шується у проекті з ' урахуванням того, чи є цей договір оп- ' 
латним або безоплатним. 

Проект у аналізованій главі вир ішує лише питання про • 
вадшкодуваїння збитків, заподіяних невиконанням або нена-
лежним виконанням договору про надання послуг, бо с а м е 
в ідшкодування збитків є основним видом цивільно-правової 
відповідальності. -

Збитки, я к і заподіяні невиконанням або неналежним ви-
ш к а н н ж м договору п р о сплатне надання послуг, зг ідно, з 
проектом п ідлягають в ідшкодуванню виконавцем у повному 
обсязі , я к щ о інше не передбачено договором, і лише за наяв-
ності його ваши. Я к щ о ж виконавцем у договорі про надання -
сплатної послуги ,виступає суб 'єкт підприємницької тялща-
сті, законом або договором може бути передбачена його від-
повідальність н е з а л е ж н о від виии, іяищо вій не доведе, щ о 
н а л е ж н е виконання договору виявилося неможливим внаслі-
док дії непереборної сили, тобто, надзвичайних і невідворот-
них за д а н и х умов подій. У проекті в ідзначається, щ о н е ' 
є непереборною силою, зокрема , недодержання свої« обов 'яз-
ків контрагентами боржника, відсутність на ринку потрібних 
д л я виконання зобов 'язання товарів, відсутність у ' б о р ж н и к а - -, 
необхідних коштів. ...;.. 

Розмір збитків , заподіяних порушенням зобов 'язання , «о-
щ н е н довести (кредитор, тобто замовник. П р и цьому, я к щ о 
інше не передбачено законом,, іншими правовими а к т а м и абд 
договором, при визначенні розміру збитків беруться до .ува-
ги &ши, які існували в день добровільного задоволення борок-
тк&уц вимоги кредитора , у місці, де зобов 'язання, що Випли-
ває # договору, повинно бути виконане. У т и х ж е ;вииадоах, 
колгі вимога не була задоволена добровільно, д о уюагії "66-," 
руться ринкові ціни, що існували у день вчинення позову. 
Суду надійне право задовольнити вимогу щодо в ідшкодуван-
ня збитків, беручи до уваги 'ринков і ціни, які існували в день 
ухвалення судового рішення. _ . ..с-'ч-

Я к щ о ж - з а м о в н и к у за договором про безоплатне н а д а н н я 
послуг заподіяні .збитки його невиконанням ' або неналежним 
виконанням, виконавець зобов 'язаний відіийгодув'ати їх у роз- _ 
мірі, що не перевищує двох неоподаткованих мінімумів "за-
робітної плати, я к щ о інший розмір відповідальності виконав-
ця не передбачений договором. ̂  

У договорі п р о надання послуг(можуть- бути передбачені 
випадки оплатити с т о р о н о г о . я к а невиконала або н е н а л е ж н о 
виконала свої зобов 'язання, неустойки (штрафу, пені) . Про-
ект закр іплює загальне п р а в и л о , зг ідно з- яким у таких ви-" 
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палках неустойка стягується у повному розмірі понад від-
шкодування збитків (штрафна неустойка), якщо інше спів-
відношення між збитками і неустойкою не передбачено до-

. говором. " 
Нарешті, у главі, присвяченій загальним положенням про 

надання послуг, вміщена норма про розірвання договору. 
Згідно з нею договір про надання послуг може бути розір-
ваний перш за все за погодженням сторін. "Крім того, розір-
вання договору 'може мати місце на підставах, визначених 
у Ц К або у інших законах. / 

Підкреслимо ще раз , що у цій статті йдеться тільки про 
загальні положення регулювання відносин у сфері ' н а д а н н я 
послуг. Характеристика окремих договорів про надання по-
слуг, передбачених як проектом, нового Ц К України, так Г 
іншими законами, розглядатиметься в наступних номерах 
«Вісника». 

Надійшла до. редколегії 10.08.96 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

В. К. ПОПОВ, чл.ікор. АПрН України . 

ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

\ Кодифікація екологічного законодавіства~ України в /ц іло-
му закінчена. Вона проведена диференційовано: правові акти 
надані іна рівні закону та лідзаконних норміаїчганих актів, 

- регулюючих суспільні відносини, які виникають з приводу 
належності, використання, відтворення природних ресурсів 
та охорони навколишнього природного середовища відповіді 
них екологічних об'єктів (землі, лісів, вод, надр, тваринного 
світу, атмосферного повітря та ін.). Прийнято десятки законі® 
і _ще більше підізаконних нормативних актів-з іпїитань еколо-
гії різних напрямків. . Причому прийняті вОНи в різний час 
•і-готувались різноманітними робочими групами за завданням ; 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів республіки. 
Диференційована кодифікація нічого непорядного не містить, 
тому що екологічне законодавство регулює різноманітні су-
спільні, відносини в галуз і екології, які входять до єдиних еко-
логічних суспільних відносин. Усе було б якнайкраще, якби 
в Україні був єдиний основний комплексний нормативний 
акт, який би регулював основні і принципові питання, що ви-
никають в сфері екології, виступав правовою базою видання 
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відповідних нормативних актів. Однак такого нормативного 
акту в Україні паки що немає. Щодо Закону «Про охорону 
навколишнього природного середовища» (1991 р.), то він роз-
рахований головним чином на регулювання природоохоронних 
відносин, хоч в ньому порушуються мимохідь також питання 
використання, відтворення природних ресурсі/в. Між тим цей 
закон не може претендувати на роль основного нормативного 
акту. в галузі екології. Сказане об'єктивно обумовлює не-
обхідність дотримання принципу узгодженості при виданні 
нормативних актів різного рівня за своєю юридичною значи-
містю. На жаль, цей принцип при кодифікації екологічного' 
законодавства України дотримано не повністю, що викликає 
на практиці різночитання і недостатньо обгрунтовані тлума-
чення. 

Аналіз кодифікаційних нормативних актів в галузі еколо-
гії, прийнятих компетентними державними органами, дає 
підстави для висновку про те, що в узгодженості деяких пра-
вових розпоряджень, розміщених в різних нормативних ак-
тах, виявляються зиачні погрішності. Зрозуміло, їв цій стат-
ті не переслідується мета повного аналізу неузігоджених пра-
вових розпоряджень. Головним чином тут мається на меті 
звернути увагу правотворчих органів на необхідність, дотри-
муватися принципу узгодженості правових розпоряджень, 
розміщених в одному або в різних нормативних актах. Ві-
домо, наприклад, що закони приймаються єдиним органом — 
Верховною Радою України, однак вони приймаються в різний 
час, і це цілком обгрунтовано. Разом з тим в закон треба -
укладати єдине і йауково обгрунтоване, а також перевірене 
багаторічною практикою визначене питання з тим, щоб воно 
в усіх нормативних актах визначалось ідентично. Тут виникає 
ражливе питання: чи треба в законі давати розгорнуте фор1 

мулювання відповідного питання або обмежитися тільки за- , 
гальною формулою, не даючи повну дефініцію поняття? 
Щодо цього питання у свій час була виск'азана думка, що 
в законодавстві недоцільно давати розгорнуті визначення 
юридичних понять, оскільки можливі невдачні форму-
лювання, що приведе до затримки подальшого роз-
витку в житті правових норм, тому в законодавстві слід об-
межитися встановленням більш або .менш загальних правил 
поведінки1 . За своєю основою —іцевисловлювання допусти-
мо. Однак іцю думку доцільно уточнити. Зокрема, якщо відпо-
відне поняття має наукову основу, перевірено життєвою дій-
сністю, то у цьому випадку необхідно закріплювати в зако-

1 Див.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Ка-
зань, 1902. С. 11. 
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нодавстві розгорнуту дефініцію (визначення) відповідного 
юридичного поняття. Це забезпечує єдину основу в розумінні 
юридичного поняття. Якщо закріплене в законодавстві за об-
ликом наукових досягнень поняття застаріло, не відповідає 
реальному життю, то необхідно своєчасно вносити зміни. • 

Питання про поняття права власності на природні ресурси 
набуває тепер особливого значення. Однак в екологічному 
законодавстві не завжди послідовно і узгоджено закріплюєть-
ся поняття права власності. Взяти, наприклад, поняття дер-
жавної власності на природні ресурси. В Законі «Про ирирод-
но'заповідний фонд» від 16 червня 1992 р. встановлено, щ о 
території природних заповідників, заповідні зони біосферних 
заповідників, землі та інші природні ресурси є власністю 
народу України (ст. 4) . У Водному кодексі від 6 червня 
1995 р. закріплено, що- води (водні об'єкти) є виключною 
власністю народу (ст. 6) . Аналогічне положення міститься 
в ст. 4 Кодексу інро надра від 27 липня 1994 р. В Лісному 
кодексі України від 21 січня 1994 р. (ст. 6) . записано, щ о 
уїсі ліси в Україні є власністю держави. В Законі про тва -
ринний світ від 3 березня 1993 р. встановлено, що значна" 
частина дикого тваринного світу є власністю держави (ст. ст. 
4—5). В ст. 4 Земельного кодексу зазначено, що в держав-
ній власності знаходяться усі землі України, за винятком 
земель, переданих в колективну та приватну власність. Як 
бачимо, в одних законах стверджується, що відповідні при-
родні ресурси є власністю народу, в інших власністю. дер- , 
жаіви. Важко пояснити, чому той же самий орган, який прий- • 
няв усі названі закони, по-різному вказує на належність від-
повідних природних ресурсів до певних об'єктів. Якщо при-
пустити, що Верховна Рада України вважає , що д е р ж а в а 
і народ України — поняття тотожні, то з цим важко пого-, 
датися. З правової точки зору більш правильним слід визна-
вати, що власником відповідних природних ресурсів є дер-
жава , а не народ. З соціально-політичної і правової точок 
зору народ і держава — поняття нетотожні, хоч і взаємо- . 
пов'язані . 

К о ж н е суб'єктивне право має свого суб'єкта, не є винят-
ком із цього загального правила і право державної власності 
на природні ресурси. Кожний суб'єкт права маё І правомоч-
ності, і обов'язки. Важко практично уявити народ як суб'єкт 

. права державної власності, оскільки кожний суб'єкт права 
у певних випадках і яри наявності відповідних умов пови-
нен нести відповідальність за встановлені правопорушення. 
Тут виникає питання: чи можна притягнути як позивача або-
відповідача по судовій суперечці народ України? Ніде і ні-
коли на практиці такого не було. Тому в законодавстві сл ід 
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одностайно закріпити правило, за .яким відповідні природні 
ресурси належать державі (а не нараду) на праві власності. 
В цьому випадку суб'єктом права власності виступає держа-
ва, яка виражає інтереси народу. Належність природних .ре-
сурсів народу можна і треба використати в соціально-полі-
тичіному, але не в правовому аспекті. В соціально-політично-
му аспекті належність природних ресурсів народу може ви-
ступати в формі політичних і соціальних декларацій, принци-
пів, які ураховуються в праві, але під іншим кутом зору, то-
му що юридичні категорії не з а в ж д и збігаються з політич-
ними і соціальними поняттями. В суспільстві можуть бути, і 
вони є, визначені політичні партії , соціальні групи, за дум-
кою іяких в державі повинно бути законодавчо закріплено 
різноманіття форім власності на природні ресурси,, або на 
частину цих ресурсів, або взагалі усі природні ресурси пе-
редати у власність держави. В цьому немає нічого непоряд-
ного, оскільки політичні партії виражають думку, певних 
верств населення. Правотворчі органи ураховують різні дум-
ки і приймають відповідні нормативні акти, в яких., закріп-
люються конкретні форми власності на природні ресурси. 
Однак немає підстав для твердження про те, що правотвор-
чий орган в усіх випадках ураховує думки всіх соціальних 
груп. 

Різночитання в розумінні державної власності обумовили 
неоднаковий підхідну визначенні суб'єктного складу права 
державної власності на природні ресурси. В одних законах 
суб'єктом права державної власності виступає народ Украї-
ни, який здійснює правомочності власника через відповідні 
органи державної влади: Верховну Раду України, Верховну 
Р а д у . Автономної Республіки -Крим, місцеві Ради народних 
депутатів (ст. 6 Водного кодексу,. от. 4 Земельного кодексу 
та ій;). В інших законах, де суб'єктом власності деяких При-
родних ресурсів виступає держава , встановлено, ЩО від іме-
ні держави природними ресурсами розпоряджаються відпо-
відні органи (влади '(ст. 6 Лісного кодексу, ст. 5 'Закону «Про 
тваринний світ»). Правильним є те положення, згідно з яким 
держава є власником відповідних природних ресурсів і свої 
правомочності власника передає відповідним органам влади 
для практичного їх здійснення. Відомо, що народ висхупає 
соціальною передумовою формування форми держави, яка 
є своєрідною формою власності народу всіх- природних ре-
сурсів або їх певної визначеної частини. Наприклад, держава 
виступає власником всіх водних, лісних, гірничих ресурсів 
і власником відповідної частини замельних ресурсів, дикого 
тваринного світу. В силу специфіки "атмосферного повітря 
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воно іне є об'єктом іправа власності держави, оскільки воно 
як суміш відповідних газів знаходиться їв постійному русі 
незалежно від міждержавних кордонів, ггому здійснити пра-
вомочності розпорядження цим природним ресурсом прак-
тично неможливо. Тому в Законі «Про охорону атмосферного 
повітря» цілком обгрунтовано нічого не сказано про власність 
на даний природний ресурс. Не слід змішувати правове ста-

'новище атмосферного повітря і атмооферного простору. У 
Повітряному кодексі України від 4 ' т р а в н я 1993 р. встанов-
лено, що Україні належить повний та виключний суверенітет 
над повітряним простором України, який є частиною терито-
рії України. Повітряним простіром є частина повітряної сфе-
ри, яка розташована понад суходолом та водною територією 
України, у тому числі понад її територіальними водами (ст. 1 
Повітряного кодексу). З цього виникає, що повітряний про-; 
стір України належить іна праві власності державі , хоча пря-. 
мо про це й не сказано. Викладене дозволяє зробити висновок 
про те, що деяка неузгодженість у визначенні поняття су- | 
б'єктів державної власності на природні ресурси цілком не усу-) 
нена, зокрема, Верховній Раді України, слід було б прийняти] 
єдине формулювання іпро державну власність на природнії 
ресурси та відобразити це в діючому законодавстві. іЦе.за-1 
безіпечить єдиний иідх/ід до розуміння іправа державної вла-1 
сності на природні ресурси. 

В екологічному законодавстві використовуються такі по-
няття, як користування природними ресурсами та їх вико-, 
ристання. Туг виникає питання: чи можливо розглядати ко - | 
ристуваніня природними ресурсами та їх використання то-] 
тюжними поняттями або' вони усе ж відрізняються одне від ] 
одного? У законодавстві про відповідні природні ресурси вка-1 
зані поняття у широкому аспекті не розкриваються. Прав-,.! 
да, у Водному 'кодексі (ст. 1) водокористування р о з г л я д а є т е \ 
ся як використання вод (водних об'єктів) для задоволення | 
потреб населення та галузей економіки. Аналіз змісту ст. 1,3 
у якій визначаються основні терміни, дає основу для вислов- ' 
ку про те, що характеристика термінів відображує головним ] 
чином істотно-біологічні, екологічні, економічні аспекти. Що і 
стасується правового асректу, то в термінах він не міститься, і 
Однак даний аспект слід виводити зі змісту відповідних пра- І 
воних приписів кожного нормативного акту про природні : 

ресурси (кодексів, законів) . Всебічний аналіз правових при-
писі® про користування природними ресурсами, та їх вико-
ристання у різних цілях та їх осмислення приводить до вис-
новку, що ні поняття не є тотожніми, хоч тони й тісно вза-
ємопов'язані. 
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Відомо, змістом права власності є правомочності корис-
тування, володіння та розпорядження відповідними матері-
альними, природними, духойними об'єктами в установленому 
законодавством порядку. Тут не згадується поняття викорис-
тання об'єкту, який знаходиться у 'власності фізичної або 
юридичної особи. Названі правомочності відображують пра-
вовий аспект власності. Однак не всі майнові та природні 
об'єкти знаходяться у власності певних осіб. Значна частина 
природних ресурсі® України передається у користування без 
титулу власника. Якщо зміст права власності легально за-
кріплений в законодавстві ' (три правомочності), то зміст 
права природокористуванні» в законодавстві чітко не визна-
чений. Виникає питання: якими ж правомочностями володіє 
Природокорнстувач, зокрема такими , як і власник або інши-
ми? Д л я того-щоб здійснити право власності на природні ре-
сурси та право користування ними, необхідно ними фактично 
Ьолодіти. З того виходить, що правомочність володіння ха-
рактерна як для власника, так і Для природокорйстуївача.' Щ о 
стосується правомочності розпорядження, то вона у повній 
мірі виявляється у власника, якщо в законодавстві не міс-
тяться які-небудь обмеження. Розпорядчі дії прироДокорис-
тувача обмежені законодавством. Зокрема, в ін не має права 
здійснювати відчуження в р ізних правових формах наданого 
йому в користування природного ресурсу. Поряд з тим він 
має право в установленому порядку передати у короткотермі-
нове користування іншій особі повністю або частину природ-
ного ресурсу. Таким чином, правомочність розпорядження, 
Хоча іі в обмеженому вигляді, присутня і в праві природо-
користування. Трохи складніше визначити співвідношення 
користування природними ресурсами та їх використання. Ви-
користання будь-якого об'єкта представляє собою експлу-
атацію природного та іншого об'єкта для задоволення- інте-
ресів відповідних суб'єктів. Використання природних об'єк-
тів з додержанням встановлених правил здійснюють як" 
власники, так і користувачі природних ресурсів; Уявляється, 
Що,право користування виступає юридичною формою вико-
ристання природних ресурсів. Можна вивести, що право 
власності та право користування природними ресурсами від-
носяться до числа складних суб'єктивних прав, зміст яких 
складають правомочності користування, володіння та розпо-
рядження певними природними ресурсами а деякими особ-
ливостями кожного з названих прав . Тому в , екологіч-
ному законодавстві слід було б чітко та визначено 
сказати, що право природокористування являє собою 
право певного суб'єкта користуватися, володіти та 
розпоряджатися природним ресурсом у межах, ївстановле-
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них законодавством, з метою реалізації своїх екологічних та 
інших інтересів. Право користування, природним об'єктом' 
слід розглядати як юридичну форму використання (експлуа-
таці ї ) даного об'єкта. В законодавстві доцільно закріпити 
правовий та експлуатаційні аспекти використання природних 
ресурсів з тим, щоб не ототожнювалися поняття права на 
користування природним ресурсом та сама експлуатація да-
ного ресурсу. 

Закони про природні об'єкти припускають прийняття від-
повідними компетентними державними органами шдаакон-
них нормативних актів з окремих питань. Само по собі дане 
положення заперечень не викликає, оскільки у теперішній 
час закони в змозі умістити усі правові приписи, що стосу-
ються регулювання певних процедурних т а інших приватних 
питань. Однак тут можна висловити одне істотне зауважен-
ня,».зокрема, дуже багато приймається підзаконних норма-
тивних актів у сфері екології . Оскільки продовжується тен-
денція до .надмірної диференціації екологічного законодав-
ства, то основним нормативним актом повинен стати кодекс, 
закон, і лише з окремих питань повинні прийматися підзакон-
ні нормативні акти. Відомо, що чим більше приймається 
нормативних актів, тим більше виявляється неузшдженність 
в правових пригоюах, розташованих у різних нормативних 
актах. При виданні підзаконних нормативних актів необхідно 
додержуватися правила, згідно з яким нормативні -акти, які 
приймаються на рівні підзаконних, не можуть доповнювати 
закони новими правовими приписами, оскільки верховенство 
закону повинно неухильно забезпечуватися. Тому іпідзаконні 
нормативні акти повинні розвивати основні положення зако-
ну, конкретизувати (деталізувати) деякі норми первинного 
акту (закону). 

Слід було б зробити повнокровними закони, кодекси про 
природні ресурси, щ о значно поліпшило б прийняття іпідза-

•конних нормативних актів та забезпечило їх оптимальну, уз-
годженніеть. Деяк і важливі поняття необхідно закріплювати 
в законі , а не в подзаконному нормативному акті. Так, розд. 5 
Земельного кодексу присвячено контролю з а ' використанням 
і охороною земель та їх моніторингу (всього три невеликі 
статті) , при цьому норми в цих статтях носять декларатив-
ний характер. ' А м о ж л и в і було б зробити інакше: в цьому 
розділі спеціальну главу присвятити контролю за викорис-
танням і охороною земель, а самостійну главу.— моніторингу 
земель, де слід було б викласти усі основні., та принципові 
положення, в результаті не було б необхідності у прийнятті 
спеціальних положень про державний контроль та про моні-
торинг: земель. Краще було б зробити Земельний кодекс 
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більш містким, не плодити багаточисленні підзаконні нор-
мативні акти. Якщо з а р а з у Земельному кодексі 118 статтей, 
то можна було б збільшити його до 250 статтей, що значно 
скоротило б прийняття підзаконних нормативних актів. Та-
кий підхід доцільно здійснити по всім законам та кодексам 
про природні ресурси. Причому деякі іпідзаконні нормативні 
акти за обсягом складають 1—2 сторінки. Прийняття повно-
кровних законів сприяло б кращій узгодженності правових 
приписів, оскільки закони приймаються єдиним органом, який 
у стані забезпечити оптимальну -узгоджевність екологічного 
законодавства . З а р а з при Верховній Рад і України працює 
Інститут законодавства, який має можливість здійснювати 
правому експертизу всіх законі®, які приймаються, включаю-
чи й питання узгодженності правових приписів. Елементи не-
узгоджениості обумовлені у певному ступені тим, що з а р а з 
немає комплексного нормативного акту з основних питань 
екології : Диференціація екологічного законодавства має свої 
межі) івона була б Гарна, якіщо б б у в солідний єдиний нор-
мативний акт у сфері екології . Однак такого нормативного 
акту поки що немає . Між тим потреба у такому нормативному 
акт і є. Автор цих рядків доводить необхідність розробки та 
прийняття Екологічного кодексу України. 

Надійшла до редколегії 15.07.96 

А. П. ГЕТЬМАН, д-р 'юрид. наук, проф. НЮА України 

ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ 

.. Питання про класифікац ію процесуальних норм екологіч-
ного права має важливе значення в теоретичному і практич-
ному аспектах. Його теоретичний аспект обумовлений мож-
ливістю дослідження проблеми як про саму класифікацію 
еколого-процесуалыних норм, так і про її класифікаційні кри-
терії . Наукова теорія про класифікацію процесуальних норм 
права розвивається за рахунок уточнения, конкретизації та 
деякого вдосконалення існуючих знань, переважно в» рамках 
традиційних процесуальних галузей, права — цивільно-про-
цесуальїного, кримінально-процесуального, 'арбітражно-проце-
суального. Разом з тим не можна не бачити й того, що роз-
виток теорії про класифікацію відбувається без аналізу да -
ного питання в сфері непроцесуальних галузей права . Тому 
розробка класифікаці ї еколого-процесуальних норм являє 
собою один з важливих етапів на шляху розвитку теорії 
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класифікації процесуальних (норм в цілому. Крім того, до-
слідження зазначеного питання є одним з напрямків розвитку 
еколого-правової науки, пов'язано з можливістю подальшої 
розробки, удосконалення та кодифікації як в ж е існуючих 
еколого-процесуальних норм, так і їв цілому процесуальних 
і юрм права. 

Практичний аспект питання щодо класифікаці ї еколого-
процесуальних норм вбачається у можливості розробки проце-
суальних іпо/тожеінь для проекту Екологічного кодексу Украї-
ни, що стане важливим чинником забезпечення законності 
в процесуальній діяльності органів управління використанням 
і охороною навколишнього природного середовища. 

В «кості загального зауваження, що передує дослідженню 
питання щодо класифікаці ї еколого-процесуальних норм, не-
обхідно відмітити наступне. В літературі було поставлено 
під сумнів правильність тієї обставини, за" 'якою відсутній 
єдиний критерій класифікації юридичних н о р м 1 . Між тимг 
цілком очевидно, що немає особливої необхідності в розробці 
єдиного кригерія для класифікації норм. Та й це неможливо,, 
бо таких критеріїв завжди буває .к ілька, оскільки вони відо-
бражають різні підходи до характеристики правових норм, в 
тому числі й процесуальних. Призначення класифікації не 
можна зводити тільки до створення логічно злагоджених кри-
теріїв, які вичерпують поділ юридичних норм на види і під-
види. «Найважливіше завдання полягає в тому, — вважає 
В. О. Лучін, — щоб відобразити істотні властивості норм 
як регулятора суспільних відносин і на цій підставі виявити 
їх специфічні риси та-особливості д і ї» 2 . Головним тут має 
стати лише єдність пропонуєм их критеріїв для Класифікації 
еколого-процесуальних норм і поділу їх на підвиди. 

І ще одне зауваження. Поміж вчеНих-Юристів, які займа-
ються вивченням проблем правових норм, є прибічники по - ' 
ділу норм нематеріального характеру на організаційні, про-
цедурні, процесуальні, ' інформативні та ін. 3. В науці земель-
ного права ця позиція відображена таким чином. З а думкою 
О. О. З'абєлишенс ького , ;д л я реалізації норм земельного пра-
1 Див.: Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. М., 1969. 

О- 121. 
2 Див.: Лучин В. О. Процессуальные нормы в советском государствен-

ном праве. М„ 1976. С. 147. 
3 Див.: Скобелкин В. Н. Процессуальные нормы и правоотношения в со-

ветском трудовом праве//Юридические гарантии применения права и 
режим социалистической законности. Ярославль, 1976. С. 73—74; 

Мельников Ю. И. Природа и содержание норм процессуального права 
в Социалистическом обществе. М., 1973. С. 73; Аракчеев В. С. Проце-
дурные нормы в сфере трудовых правоотношений//Проблемы повышения 
эффективности правового регулирования на современном этапе. Томск, 
1976. С. 142-144 . 
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в а в и к о р и с т о в у ю т ь с я я к п р о ц е д у р н о - п р о ц е с у а л ь н і , т а к і п р о -
ц е с у а л ь н і ' н о р м и . « П е р ш і п о в н і с т ю в і д н о с я т ь с я д о с ф е р и з е -
м е л ь н о г о п р а в а і з а с т о с о в у ю т ь с я д л я з д і й с н е н н я т а к и х ф у н к -
ц ій у п р а в л і н н я з е м е л ь н и м ф о н д о м , я к о б л і к з е м е л ь , п л а н у -
в а н н я їх в и к о р и с т а н н я , н а д а н н я і аилученінія з е м е л ь н и х д і л я -
н о к , з е м л е в п о р я д к у в а н н я , к о н т р о л ь , з а в и к о р и с т а н н я м з е м е л ь . 
Д р у г і ж л и ш е ч а с т к о в о м о ж у т ь б у т и з а с т о с о в а н і їв ц ій с ф е р і . 
Д о з е м е л ь н о г о п р а в а в і д н о с я т ь с я п р о ц е с у а л ь н і н о р м и , я к і 
В и з н а ч а ю т ь п о р я д о к д і я л ь н о с т і в и к о н а в ч о - р о з п о р я д ч и х о р г а н і в 
з а г а л ь н о ї к о м п е т е н ц і ї з в и р і ш е н н я з е м е л ь н и х с п о р і в , а т а к о ж 
із з а с т о с у в а н н я з е м е л ь н о - п р а в о в и х с а н к ц і й з а п о р у ш е н н я з е -
м е л ь н о ™ з а к о н о д а в с т в а » 

. М і ж т и м у я в л я є т ь с я , щ о н е о б х і д н і с т ь п о д і л у н о р м н е м а -
т е р і а л ь н о г о х а р а к т е р у на г р у п п ( п р о ц е д у р і н о - и р б ц е с у а л ь н і , 
П р о ц е с у а л ь н і , о р г а н і з а ц і й н і т а і н . ) б у л о в и к л и к а н о і с н у ю ч и м 
в ю р и д и ч н і й н а у ц і т р а д и ц і й н и м п і д х о д о м д о п р о ц е с у я к До 
я в и щ а , щ о з а б е з п е ч у є ю р и с д и к ц і й ну д і я л ь н і с т ь , і н е с п р и я т -
Тям н а я в н о ї м о ж л и в о с т і ш и р о к о г о з а с т о с у в а н н я ю р и д и ч н о г о 
п р о ц е с у в п р а в о н а д і л я ю ч і й с ф е р і . Ц е б у л о в и п р а в д а н и м н а 
п е р і о д с т а н о в л е н н я я к н а у к и ю р и д и ч н о г о п р о ц е с у в ц і л о м у , 
Т а к і п р и р о з р о б ц і п о л о ж е н ь з а с т о с у в а н н я п р о ц е с у а л ь н и х 
ф о р м д о н е п р о ц е с у а л ь н и х г а л у з е й п р а в а , д о с л і д ж е н н і п р о ц е -
с у а л ь н и х н о р м ц и х г а л у з е й п р а в а з о к р е м а . З а р а з н е м а є не -
о б х і д н о с т і в п о д і л і ю р и д и ч н и х н о р м н е м а т е р і а л ь н о г о х а р а к т е -
р у на о р г а н і з а ц і й н і , п р о ц е д у р н і , п р о ц е с у а л ь н і , і н ф о р м а т и в -
ні т а ін. Ц і л к о м О ч е в и д н о , щ о д л я т а к о ц о п о д і л у о с н о в н и м 
Має б у т и в и з н а ч е н н я о з н а к и н е м а т е р і а л ь н и х ю р и д и ч н и х н о р м 
і в і д м е ж у в а н н я їх в і д н о р м м а т е р і а л ь н и х . П р о с т и й п е р е л і к 
т а к и х г р у п н о р м н е м а т е р і а л ь н о г о х а р а к т е р у не несе ' в ' с о б і 
б у д ь - я к о г о п р а в о в о г о н а в а н т а ж е н н я . Д о т о г о ж іпри ц ь о м у 
н е м а є з а г а л ь н о - п р а в о в о г о к р и т е р і й п о д і л у їх на г р у п и . Б і л ь ш 
т о г о , д е я к і з . п е р е л і ч е н и х т у т г р у п , в і д н е с е н и х д о ю р и д и ч н и х 
н о р м н е м а т е р і а л ь н о г о х а р а к т е р у , з а с в о ї м з м і с т о м я к р а з 
і я в л я ю т ь с я м а т е р і а л ь н и м и н о р м а м и , н а п р и к л а д , і н ф о р м а -
т и в н і 2 . Т о м у в ц ій с т а т т і к л а с и ф і к а ц і ї б у д у т ь п і д д а н і у с і 
п р о ц е с у а л ь н і н о р м и , і д о м і с т я т ь с я в е к о л о г і ч н о в у п р а в і . 

П р а в и л ь н и й виб ір - к л а с и ф і к а ц і й н и х к р и т е р і ї в , їх с и с т е м н о -
с т р у к т у р н а п о б у д о в а м а ю т ь в а ж л и в е з н а ч е н н я Д л я к л а с и ф і -
к а ц і ї е к о л о г а - п р о ц е с у а л ь н и х н о р м , ї х ' н а у к о в о г о в и в ч е н н я , 
р о з р о б к и р е к о м е н д а ц і й щ о д о в д о с к о н а л е н н я ф о р м і с п о с о б і в 
с и с т е м а т и з а ц і ї е к о л о г о - я р о ц е с у а л ь н О г о з а к о н о д а в с т в а , а т а -

1 Забелышенский А. А. К вопросу, о процессуальных формах государст-
венного управления земельны« фондом//Управление в земельном и кол-
хозном праве. Свердловск, 1978. Вып. 6.7. С. 13. 

2 Див.: Слинько Т. Н. Правовое обеспечение экологической гласности: 
Автореф. дне. ... яанд. юрид. наук. X., 1993: 
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кож для його практичної реалізаці ї . Пропонуємо такі під-
стави для класифікації . -

За видами еколого-процесуальних проваджень можна 
виділити еколого-процесуальні норми, які регулюють такі ви-
ди «проваджень: а) по обліку природних ресурсів і веденню 
природоресурсових кадастрів; б) по просторово-територіаль-
ному устрою об'єктів природи; в) по плануванню, прогнозу-
ванню, спостереженню (моніторівг) та інформуванню у сфе-
рі використання та охорони навколишнього природного сере-
довища; г) розподілу і перерозподілу природних ресурсів; 
д) по здійсненню екологічного контроля; ж) по здійсненню 
екологічної експертизи; з) по позасудовим розглядом еколо-
гічних спорів. 

За юридичною силою еколого процесуальні норми можна 
поділяти на норми-закони і підзаконні норми. Норми-закони 
приймаються вищим законодавчим органом України — Вер-
ховною- Радою і мають вищу юридичну силу. Підзаконні нор-
ми приймаються Президентом України, Кабінетом Міністрів 
України, міністерствами і держкомітетами України, місцеви-
ми органами державної влади. У свою чергу, кожний з на-
званих видів норм слід поділяти на підгрупи. Норми-закони 
поділяються іна конституційні і норми поточних законів. Під-
законні норми за сшвпідпор'ядко'ваністю поділяються в за-
лежності в ід місця, яке займає орган, що їх видав, в систе-
мі держіаіви. 

Нова, Конституція України не містить еколого-процесуаль-
иих норм. Еколого-процесуальні норми поточних законів — це 
такі норми, які містяться в Земельному, Водному Лісовому 
кодексах, Кодексі про надра, законах України «Про тварин-
ний світ», «Про лршродно-заповідний фонд», «Про плату 
за землю та ін. 

Підзаконні еколого-процесуальні норми — це норми, які 
містяться в указах Президента України, постановах і декре-
тах Кабінету Міністрів України, постановах, наказах, ін-
струкціях, інструктивних листах та інших нормативних ак-
тах міністерств, держкомітетів, рішеннях місцевих органів 
державної влади. 

З а колом суб'єктів еколого-процесуальні норми слід поділя-
ти на норми, які встановлюють порядок діяльності законо-
давчого органу України, а також місцевих органів державної 
влади по застосуванню матеріально-правових норм екологіч-
ного права; норми, які встановлюють порядок діяльності мі-
ністерств, держкомітетів та відомств, а також їх органів 
на місцях по вирішенню ііндивідуально-конкретних справ у 
сфері використання природних ресурсів і охорони навколиш-
нього природного середовища; норми, які встановлюють по-
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рядок участі в еколого-правовому процесі інших осіб, котрі 
не увійшли Д'О ПСЙПереШіНІХ груп суб'єктів; норми, які встанов-
люють порядок участі громадян України, іноземних фізичних 
осіб та осіб без громадянства в еколого-правовому процесі. 

Д о числа норм, які встановлюють порядок діяльності 
Верховної Ради України, а т а к о ж місцевих органів держав-
ної влади по застосуванню матеріально-правових норм еколо-
гічного права слід віднести норми, що регулюють порядок і 
строки розгляду заяв громадян та клопотань підприємств, 
установ, організацій про надання природних ресурсів у корис-
тування або власність; норми, які регулюють порядок скла-
дання планів по витворенню, використанню та охороні на-
вколишнього природного середовища; норми, які регулюють 
порядок здійснення контролю за використання природних ре-
сурсів і охороною навколишнього природного середовища 
норми, які регулюють порядок вирішення деяких категорій 
спорів про праіВо користування, та ін. У свою чергу, багато 
які з цих норм .одночасно встановлюють порядок діяльності 
інших об'єктів права — виконавчих і розпорядчих органів 
України, інших юридичних осіб, громадян України, іноземних 
фізичних осіб та осіб без громадянства. Наприклад, еколого-
процеоуальні норми З К України, які регламентують порядок 
і строки розгляду за,я© та клопотань про надання земельних 
ДІЛІЯНОК в користування (власність) Верховною Радою Украї-
ни, і місцевими Радами народних депутатів; торкаються також 
питань участі в еколого-правовому процесі й інших суб'єк-
т і ® — Кабінету Міністрів України (ч. 19 ст. 19), міністерств 
і відомств України, а також їх органів на місцях (ч, 8 ст. 19). 

Д о числа норм, які встановлюють порядок діяльності мі-
ністерств, держкомітетіїв та відомств, а також їх органів на 
місцях по реалізації матеріальво-правсівих норм екологічного 
права, слід віднести норми, що регулюють порядок обліку 
природних ресурсів і ведення "іприр одор е сур сов о го кадастру, 
порядок мр осторово- тери тор іального устрою об'єктів природа, --
порядок здійснення контроля за використанням природних ре- . 
сурсів і охороною навколишнього природного середовища, 
порядок вирішення деяких категорій опорів про право при-
родокористування та ін. .' 

За обсягом регулювання еколого-процесуальні норми слід 
поділити на загальні, спеціальні та поресурсові. 

Д о числа загальних еколого-іпроцесуальних норм відно-
сяться норми, що стосуються правового регулювання еколого-
правового процесу в цілому. Такі норми «пронизують» 
усі без винятку види проваджень еколого-правового 
процесу, встановлюють принципи еколого-правового процесу, 
його суб'єктний склад, форіми участі органів державної вла-
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ди та управління, інших суб'єктів права ^ процесуальній 
діяльності. 

Спеціальні еколого-процесуальні норми — це норми, які 
регулюють загальні питання, що містяться в окремих видах 
проваджень еколого-иравового процесу. До, їх числа слід від-
нести інорми, які встановлюють стадії окремих видів еколо-
го-процесуалышх проваджень. 

П©ресурсові еколого-процесуальні норми — ц<е норми, які 
регулюють процесуальні питання, іцо виникають в кожному 
виді еколого-процесуальних проваджень Щодо окремих ви-
дів природних ресурсів. Призначення таких норм — регулю-
вання процесуальних явищ, що виникають в сфері іпоресурсо-
вого поділу видів проваджень еколого-правового процесу. 

За роллю процесуальних норм в регулюванні еколого-
процесуальних правовідносин їх слід поділити на регулятив-
ні та (Правоохоронні. -

Д о регулятивних норм слід віднести ті з еколого-проце-
суальних норм, які встановлюють процесуальні, права і обо-
в'язки учасників еколого-процесуальних правовідносин. Такі 
норми розраховані на правомірну поведінку людей. Д о їх 
числа івідносяться норми, які регулюють вирішення індивіду-
ально,-конкретних спір а® їв галузі: розподілу та перерозподі-
лу природних ресурсів, обл іку природних ресурсів та веден-
ню >природоресурсового кадастру, .просторово-територіально-
го устрою об'єктів"і1трироди, планування, прогнозування, спо-
стереження (моніторинг) та інформування в галузі викорис-
тання, відтворення та охорони навколишнього природного се-
редовища, здійснення контролю за використанням, відтво-
ренням природних ресурсів та охорони навколишнього при-
родного середовища, {проведення екологічної експертизи. 

Правоохоронні еколого-іпроцесуальні норми розраховані 
на неправомірну поведінку людей і передбачають заходи 
державного примусового впливу. Вони виражають негативну 
реакцію держави .на неправомірну поведінку, спрямовані на 
охорону регулятивних норм і «несуть» у. собі державне при-
мушування. Д о числа правоохоронних слід віднести ті з 
процесуальних норм екологічного права, які регулюють таку 
категорію індивідуально-конкретних справ,' як вирішення 
спорів про право^ користування (власності) природними ре-
сур'сами. 

За дією в просторі слід розрізняти еколого-процесуальні 
норми, які діють: в межах всієї України; в межах території 
АР Крим; в межах території певної адміністративно-терито-
ріальної одиниці. 

Еколого-процесуальні норми, які поширюють свою дію на 
території всієї України, закріплені в законах та .підзаконних 
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нормативних актах, котрі приймаються центральними органа-
ми державної влади і управління України. Д і я таких нор-
мативних актів, як і процесуальних норм, що містяться в них, 
не обмежена якими-небудь територіальними кордонами в 
рамках державних кордонів України. 

Еколого-процесуальнї норми, які поширюють свою дію на 
територію А Р Крим, закріплюються в законодавстві, « е 
приймається Верховною Р а д о ю А Р Крим і регулює суспільні 
відносини, пов 'язані з використанням, відтворенням природ-
них ресурсів, а т а к о ж охороною навколишнього природного 
середовища А Р Крим. 

Під еколого-процесуальними нормами, які діють в м е ж а х 
території певної адміністративда-гериторіальної г одиниці, 
слід розуміти норми, які закріплені в рішеннях гга розпоряд-
женнях місцевих органів державної влади. Територіальна 
поширеність дії таких норм, я к і в цілому нормативних ак-
тів, де вони зосереджені , обмежена рамками територій, під-
відомчих відповідній Рад і народних депутаті® або органу 
місцевої адміністрації . 

З а д ією у часі еколюго-процесуальні норми слід поділяти 
на. безстрокові гга стройові; 

Д о числа безстрокових слід відносити норми, які. діють 
протягом невизіначеного часу. Строк дії таких норм не засте-
режується і не вказується. Такі 'норми складають переважну 
більшість процесуальних норм екологічного права. 

Строкові еколого-процесуальні норми — це норми з об-
меженням строка Дії. При цьому строк може бути як визна-
ченим у часі, т а к і не визначеним. Наприклад , строковими 
еколого-процесуальними нормами, строк дії яких не визна-
чений, сЛід в в а ж а т и таки , які заздалег ідь приймаються як 
тимчасові, проте строк закінчення їх дії в нормативному ак-
ті, д е вони закріплені, або безпосередньо в самій нормі не 
визначений. Такі норми, як правило, містяться в різних «Тим-
часових положеннях...», «Тимчасових інструкціях...», «Тим-
часових інструктивних листах.. .», тоїцо. -

Розглянута тут класифікація еколого-процесуальних норм 
не вичерпує ус|х можливих розмежувань процесуальних норм 
в-цілому і не претендує на «істину в першій інстанції». Вона 
може поділятися й за іншими підставами. 

Надійшла ,до редколегії 10-07.96 

125 



ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ 

В. С. ЗЕЛ ЕНЕЦЬКИЙ, д-р юрид. наук, проф. І ПК кадрів 
Генеральної прокуратури України 

СТРУКТУРА ДОСЛІДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

1. Будь-яка система 'має особливу, притаманну тільки їй 
структуру, під іякою розуміється закон зв 'язку елементів, що 
утворюють дану систему. Дослідчий кримінальний пронес—• 
специфічне системне 'утворення, яке індивідуалізується і тим 
самим відрізняється від інших видів кримінально-процесуаль-
них проваджень особливими структурними елементами. Д о 
них відносяться: прийняття, реєстрація, дослідження (пере-
вірка) та вирішення заяв, повідомлень, іншої інформації про 
вчинені та пїдготовлюваїні злочини1 . Кожний з н а з в а н и х : 

структурних елементів дослідчого кримінального Процесу м а є 1 

Свою специфічну форму і особливий зміст, виявлення і роз-
криття яких вимагають їх індивідуальної характеристики. ; 

2. Прийняття заяв, повідомлень, іншої інформації про; 
вчинені та підготовлювані злочини регламентоване ст. 97 ч 
К П К України, яка встановлює загальний для всіх органів? 
і посадових осіб (прокурора, слідчого, органу дізнання, суд- j 
ді) , котрі ведуть процес, обов'язок прийняти названі джерела j 
інформації про будь-які вчинені або підготовлювані злочи- і 
ни, їв тому числі й по справах, що не підлягають їх віданню...] 
Діяльність ця є настільки важливою, що одержала не тільки і 
законодавчу, а й відомчу правову регламентацію. І я к щ о ! 
нримі н а л ьно - пр оцесу а л ь н и й закон приділяє цій діяльності-j 
всього три статті (ст. ст. 95—97 К П К ) , то відомчі норматив*] 
ні акти присвячують їй півдюжини сторінок. Йдеться перш за і 
все про «Інструкцію, про порядок прийняття, реєстрації, об-1 
ліку та розгляду в органах, підрозділах та установах внут-
рішніх справ України заяв, повідомлень та іншої інформа- • 
ції іпро події і злочини», затверджену наказом МВС України! 
від 26 листопада 1991 р. № 500. Відомчі нормативні акти, які] 
регламентують порядок дізнання, є й в інших органах,напри-] 

1 Див.: Зеленецкий В. С. Информационные основы доследственного уго-; 
ловного процесса / / Проблемы доказательственной деятельности по уго- ; 
ловиым делам. Красноярск, 1987. С. 59—60; його ж. Проблеми правової і 
регламентації дослідного кримінального пр'оцесу//Ім'ям закону. 1994.; 
№ 17. С. 5—7; його ж. Державне обвинувачення в системі кримінально- : 
процесуальних стадій//Вісник Академії правових наук України. 1995. 
№ 4. С. 98—106; його ж: Виды инициации доследственного уголовного; 
процЄсса//Правова держава Україна: Проблеми, перспективи розвитку.: 
Короткі тези доповідей. X., 1995. С. 331—332, • 



клад, Міністерстві оборони України, Службі бєрпеки, Мит-
ному комітеті, але в них питання, що розглядаються тут, ре-
гламентовані у вигляді повторень відповідних положень 
КПК 1 або взагалі не згадуються 2 . На відміну від цього 
Інструкція МВС України, аікумулвдючи багаторічний досвід 
роботи органів внутрішніх справ із заявами, повідомленнями 
та іншими джерелами інформації про злочини3 , докладно 
регламентує інформаційні та технологічні правила прийнят-
тя, .реєстрації , перевірки та вирішення різноманітних джерел 
інформації про злочини, у зв 'язку з чим вона може мати 
важливе орієнтовне значення, й для інших срганів дізнання. 

Відсилаючи читача для ознайомлення з правовою регла-
ментацією розглядуваних тут Питань до названих норматив-
них актів, зазначимо, що нагромаджений органами внутріш-
ніх справ України досвід роботи із заявами, повідомленнями, 
іншою інформацією про злочини повинен бути використаний 
при розробці відповідного розділу нового К П К України. 

' 3. Реєстрація інформаційних джерел іпро злочини кримі-
нально-процесуальшім законом не регламентується. Між тим 
без правової регламентації цього структурного елемента до-
слідного кримінального процесу вирішити багато питань вста-
новлення режиму законності в діяльності органів дізнання 
і попереднього слідства, а так само й забезпечення ефектив-
ності їх боротьби із злочинністю неможливо. Саме тому за-
конодавець усуває цю прогалину прийняттям інших норма-
тивних актів. ' 

. Згідно з п. З ст. 10 Закону України «Про міліцію» реє-
страція прийнятих заяв і повідомлень про злочин поклада-
ється ін а органи міліції. Але і цей закон також «е встанов-
лює процесуального порядку здійснення даного виду д і яль -
ності, а без цього нормальне функціонування дослідчого 
'кримінального процесу, природно, неможливо. У зв 'язку з 
цим знов таки потрібна відомча правова регламентація, яка 
хоч і не є кращим способом урегулювання розглядуваної ді-
яльності, але вое ж в якійсь-то мірі усуває іпрогалину, є 
в цій частині. Недолік таких актів полягає в тому, що вони 
розраховані на використання в 'роботі лише одного відомства 
і з цшї точки зору не є івоезагашьними, внаслідок чого вони 
•не сприяють розробці однаковій практиці приймання і реє-
1 Див.: Положення про провадження у справах про порушення митних 

правил, затверджене наказом Голови Державного митного комітету 
України від 4, листопада 1992 р. № 205. 

2 Див.: Інструкція про проведення дізнання у Збройних Силах України, 
затверджена наказом МО України від 28 серпня 1995 р. № 235. 

3 Див.: Накази МВС України від 23 липня 1973 р. № 0395, від 8 серп-
ня 1978 р. № 0478, від 2Ґ березня 1983 р, № 50, від 11 листопада 
1991 р. № 115. 
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страції заяв та повідомлень про злочини усіми органами, які 
ведуть боротьбу із злочинністю. Д л я органів внутрішніх справ 
така регламентація здійснена 'в Інструкції від 26 листопада 
1991 р. № 500. 

Відповідно до цього акту основним обліково-реєстрацій-
ним документом є .«Книга обліку інформації про злочини 
і. події», яка скорочено іменується КОЗП. Тут сформульова-
но категоричне правило, згідно з яким уся інформація про 
злочини і події, незалежно від того, в якій формі вона вті-
лена, підлягає обов'язковій реєстрації в черговій частині, і 
зробити це повинен черговий або один з його помічників. 
Причому відповідний запис в К О З П робиться зразу ж піс-
ля приймання джерела даної інформації. 

Згідно з наказом МВС України від 26 листопада 1991 р. 
№ 500 К О З П є документом суворої підзвітності -і зберігаєтї,- і 
ся в черговій частині органу внутрішніх сйрав. Вона повинна • 
бути пронумерованою, прошнурованою, скріпленою печаткою ; 
та зареєстрованою їв канцелярії (у секретаря) органу внут,-< 
рішніх страв. Таке її оформлення має важливе значення, з і 
одного боку, для попереджання спроб її фальсифікування \ 
окремими несумлінними працівниками органів внутрішніх 
справ, а з другого — для полегшення можливості виявлення/ 
таких фактів, якщо вони мали місце. Ураховуючи .цю обста-
вину, а також у випадках надходження сигналів про пору-
шення органами дізнання облщдаво-реєетраційної дисципліни,; 
прокурор повинен перевірити, чи не порушена печатка, якою: 
скріплений шнурок книги, і чи н^ змінювалась її нумерація. 

Згідно з Інструкцією інформація про злочин повинна реє-
струватися черговим самостійно, без узгодження з керівний-; 
твом органу внутрішніх справ. Між тим на практиці це пра-
вило систематично порушується. В деяких органах, підрозді-
лах та установах даного відомства введена негласна дозвіль-'.-
на система, відповідно до якої інформація, що надійшла до 
канцелярії , а потім до чергової частини не реєструється без 
узгодження і дозволу відповідного керівника даного органу. ' 
Таким чином, уже на розглядуваному етапі роботи із заява- ; 
ми і повідомленнями про злочини створюються умови для їх; 
'приховування від реєстрації , а злочинів —- від обліку. ) 

В процесі перевірок прокурори також повинні звертати] 
увагу на зазначені обставини і в разі їх встановлення вжива- і 
ти заходів до усунення допущених порушень. . ^ 

Д л я оптимізації процесу реєстрації інформації про зло- і 
чини черговими частинами МВС розроблені єдині «Правила З 
ведення Книги обліку інформації про злочини і події»,^ які ї 
надруковані на звороті титульного листа кпити. В процесії 
перевірки прокурор повинен мати на увазі, що черговий 
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гоовнює К О З П не довільно а у відповідності з названими 
правилами. 

Записи щодо кожного джерела інформації повинні містити 
стислі і разом з тим повні дані горо конкретну подію, хто, 
коли і в якій формі повідомив про те, що трапилося, які 
одержано вказівки щодо порядку розгляду інформації, які 
вжиті заходи щодо її перевірки, хто брав участь в розгляді, 
яке рішення, моли і ким прийнято та інші відомості, передба-
чені реквізитами КОЗП. 

При реєстрації заяв, повідомлень, іншої інформації про 
злочини і події, яка надійшла у письмовій формі, на лицево-
му боці 'КОЗП проставляється спеціальний штамп. 

Заповнення реквізитів штампу припускає вказівку назви 
органу внутрішніх справ, дату реєстрації інформації, що 
надійшла, порядковий номер реєстраційного запису, прізви-
ще-чергового та його підпис. 

Записи в К О З П здійснюються особисто черговим повніс-
тю, акуратно і тільки чорнилами (пастою). Виправлення 
і ^підчистки в книзі не допускаються. Про допущені помил-
адаві записи робиться відповідна коректировочна відмітка, 
зйа візується розбірливим підписом чергового. 
* Якщо під час чергування надійшла заява про явку гро-

ііІЙдянина з повинною в злочині,-за яким раніше була пору-
шена кримінальна оправа, то вона без додаткової інформації 
в КОЗП' .передається особі, в провадженні якої знаходиться 
Йримінаііьна справа. 

Л, В разі , коли джерело інформації, що надійшла, не є при-
вфіом до порушення кримінальної справи (у розумінні ' ч. 1 
ст; -94 К П К ) , а сама інформація підтвердилася, працівник, 
який перевірив її і прийняв за її підсумками відповідне рі-
шекня, складає рапорт і разом з матеріалами перевірки пе-
редає його черговому для доповіді начальнику органу внут-
рішніх справ. При цьому на рапорті в обов'язковому поряд-
ку проставляються два штампи: перший — реєстрації інфор-
мації про злочин в КОЗП, д р у г и й — відмітки про непідтверд-
ження інформації про злочин і подію. 

' Якщо, в процесі розслідування був виявлений раніше неві-
домий органам внутрішніх справ злочин, дізнавач або слід-
чий, який виявив його, одержує від потерпілого заяву, .яка 
реєструється в К О З П з поміткою: «Додатково виявлено в 
ході розслідування 'Кримінальної оправи № — , — — » . Якщо 
одержати від потерпілого письмову заяву неможливо, зазна-
чені особи складають рапорт на ім'я керівника органу внут-
рішніх справ з вказівкою про додатково виявлений злочин. 
За цими документами приймається відповідне рішення згідно 
з вимогами КПК. 
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Якщо реєстрація інформації про злочин чи подію з тих 
чи інших причин була затримана, то в графі № 2 К О З П по-
ряд з часом її надходження до чергової частини вказуються 
дата і точний час її першопочаткового одержання праців-

ником міліції. В такому разі строк прийняття рішення за нею 
обчислюється саме з цього (першопочаткоівого) часу. 

Інформації» про злочин чи подію, яка надійшла до кан-
целярії органу внутрішніх справ поштою, телеграфом, теле-
факсом та ін., реєструється як вхідна кореспонденція* еро неї" 
доповідається (начальникові внутрішніх справ або особі, кот-
ра виконує його обов'язки. Керівник дає письмову вказівку,, 
що стосується реєстрації заяви" або повідомлення в К О З П 
чергової чаістини, і приймає рішення щодо порядку її пере-
вірки. Передача такої інформації служби для її розгляду без-
реєстрації в черговій частині категорично забороняється. 

Анонімні листи, (ЯКІ містять відомості про вчинення зло -
чину, підготовку чи спробу його вчинити, не реєструються в. 
КОЗП, а передаються, у відповідні служби для 'використання 
при розкритті або попередженні злочинів. з 

Забороняється приймати і реєструвати в канцелярії (у ! 
секретаря) письмові заяви і повідомлення про злочини, по- ; 
дані до ' органів внутрішніх оправ безпосередньо заявником* 
або службовою особою. Вони реєструються тільки в черговій" 
частигіі. • 

Якщо розгляд інформації про злочин чи подію не входить 
до компетенції органів внутрішніх справ або вона свідчить і 
іпро факт, вчинений «а території обслуговування іншого ар-• 
гану внутрішніх справ, вона після реєстрації пересилається; 
з а належністю, про що робиться відповідний запис в К О З П , 
Разом з тим обов'язково вживаються необхідні,заходи щодо-
попередження або .припинення злочину, а також збереження 
його слідів. 

В разі направлення інформації про злочин чи подію для 
розгляду за територіальністю або підслідністю відмітка про : 

це в ' К О З П робиться тільки обліковим працівником або осо-
бою, на яку покладена відповідальність за обліково-реєстра-
ційну роботу, на . підставі копії супровідного листа з вихід-
ним номером канцелярі ї , органу внутрішніх справ, яка д а л і 
зберігається в оправі листування за заявами і повідомлен-
нями про злочини та події. -

Інформація про злочини та події, яка надійшла з інших 
органів внутрішніх справ, реєструється і береться на облік 
згідно з вимогами цієї Інструкції. При цьому строк її ви-
рішення відлічується з часу її останньої реєстрації. 

Персональна відповідальність за дотримання правил ве-
дення К О З П і повноту реєстрації інформації про злочини 
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та події покладається на начальника органу внутрішніх 
оправ та чергового по міськрайоргану. 

4. Досл ідження (перевірка) 'відомостей ліро вчинені- або 
підготовлювані злочини, викладених в конкретних інформа-
ційних д ж е р е л а х , припускає одержання фактичних даних, які 
підтверджують або спростовують вчинення ким-небудь даного 
злочину. Висловлюючись процесуальною мовою, тут йдеться 
про докази , які встановлюють ознаки конкретного злочину. 
В слідчих т а в усіх судових процесах названі докази вста-
новлюються за допомогою слідчих і судових дій. Оскільки їх 
провадження (крім огляду місця події) в дослідчому кримі-
нальному процесі заборонено, виникає питання про перелік 
і сутність тих дій, з а допомогою яких в дослідчому кримі-
нальному процесі здійснюється перевірка заяв , повідомлень 
та іншої інформаці ї п р о злочини. Відбиваючи природу до-
слідного кримінального процесу і функціональне призначен-
ня розглядуваних засобів, їх слід іменувати дослідчими .пі-
знавальними діями. Д о ї х числа входять: дослідне опитуван-
ня громадян; д а в а н н я учасниками процесу власноручних по-
яснень; дослідний огляд предметів, документів, приміщень, 
територій та інших значущих д л я встановлення істини об 'єк-
тів;; витребування матеріалів , що відносяться до даного про-
вадження ; доручення службовим особам установ підприємств, 
організацій проведення перевірок та ревізій,- а так само й 
відомчих експертиз; дослідче дослідження об'єктів, щ о відно-
сяться до даного провадження, особами, які володіють 
ціальниміи пізнаннями (експрес-аналізи) ; прийняття доказо-
всй інформаці ї в ід фізичних та юридичних осіб; проведення 
дослідчої кіно-фотонвідеозйомки; виготовлення досл ідчихгра-
фічних з о б р а ж е н ь (схем, графіків , креслень, розрізів та і н . ) ; . 
опечатування приміщень; проведення аудіозапису. Зрозуміло, 
щ о переліік названих дослідчих п ізнавальних дій не є вичерп-
нйм. В процесі правової регламентаці ї законодавець м р ж е 
(Передбачити й-інші, але в а ж л и в о мати на увазі , що їх прак-
тична ефективність б а г а т о в чому залежатиме , по-перше* в і д 
всебічності та повноти правової регламентаці ї кожної окремої 
п ізнавальної дії , усієї їх сукупності, взятої як певна цілісна"- . 
гносеологічна система; по-друге — від методики і тактики ї х 
застосування в процесі дослідчого провадження з урахуван-
ням реально існуючих дослідчих ситуацій. Останнє припускає , 
глибоку наукову розробку з урахуванням специфіки правової 
регламентаці ї загальних і конкретних методик, а т а к о ж - т а к -
тичних прийомів кожної дослідчої п ізнавальної дії і, нареш-
ті, своєчасне навчання оперативних п р а ц і в н и к і в усгх органів 
д ізнання, слідчих, прокурорів та суддів с п е ц и ф і ц і проваджен-
ня в дослідчому, кримінальному процесі. 
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5. Вирішення заяв і повідомлень, а так само іншої інфор-
мації про злочини припускає прийняття за підсумками їх до-
слідження цілком визначеного процесуального рішення. Зви-
чайно до числа таких рішень відносять тільки ті, перелік яких 
викладений в ч. 2 ст. 97 КПК, тобто про порушення кримі-
нальної справи; про відмову в порушенні кримінальної спра-
ви і про направлення заяв чи повідомлень, а так само іншої 
інформації за належністю, тобто підслідністю чи підсудніс-
тю. Між тим в дослід чий кримінальний процес надходить ін- : 
формація про вчинення й таких злочинів, за якими можливий 
початок досудової підготовки матеріалів у протокольній' 
формі (от. 425 К П К ) . Д л я того, щоб розпочати таке провад-
ження, його слід порушити. Ц е (з урахуванням раніше наз 
ваних) четвертий вид рішення, що приймається в дослідчо 
му кримінальному процесі. Якщо прийняття трьох першю 
рішень, передбачених С 2 ст. 97 КПК. досліджено в літе 
р а тур і досить глибоко, то четвертому, тобто рішенню про по 
рушення протокольної форми досудової підготовки матер і а 
лів, увага практично не приділялась. Саме За цією причи 
ною розглянемо процесуальний порядок прийняття рішенні 
про порушення протокольної форми досудової підготовки ма 
теріалів або, що одне й теж, про порушення- протокольно' 
форми дізнання в дослідному кримінальному процесі. Д а 
не рішення (як й ті, що в ж е називалися) можзебути прийняте 
тільки за наявності передбачених законом приводів і достат-
ніх до цього підстав. В законі дається вичерпний перелік 
приводів до порушення кримінальної справи (ч. 1 ст. 94 
КПК) , . але при цьому не говориться, що саме ті ж джерелг 
інформації про злочини є також приводом до порушення п р о 
токольної форми дізнання. Оскільки на практиці в основу рі-
шень про порушення протокольної форми дізнання, що 
приймаються, кладеться інформація, одержана з тих же дже-
рел, що й для порушення кримінальної справи, то правомір-
но вважати їх приводами до порушення не тільки криміналь-
ної справи, а й протокольного провадження. У зв 'язку з ви-
кладеним в назву ст. 94 К П К повинні бути внесені відповідні 
зміщі.. 

Будь-які рішення м о р е бути прийнято лише за наявності 
достатніх до цього підстав. Згідно з ч. 2 ст. 94 К П К остан-
нє є складним, складовим або к р а щ е казати — комплексним. 
Його структуру"утворюють три види компонентів: V 

1)кримінально-правовий (ознаки конкретного злочину); 
2) фактичний (сукупність фактичних даних, які встанов-

люють ознаки злочину); -
3) процесуальний (наявність даних про вчинення такого 

злочину, за яким законом дозволяється протокольна форма 
дізнання). -
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Отже, єдність кримінально-правового, фактичного та про-
цесуального створює необхідну і достатню підставу для по-
рушення протокольної форми дізнання. Згідно зі ст. 130 КПК 
зазначене рішення повинно втілюватися у форми постанови, 
найменування якої має - адекватно відображати характер 
три йнятого рішення. 

6. Розглянуті елементи дослідного кримінального процесу 
при їх індивідуальній самостійності знаходяться в об'єктивно 
-пірит а майном у їм взаємозв'язку, а отже, й у відповідній функ-
ціональній залежності. В реальному дослідчому криміналь-
ному процесі названі взамозв 'язок і взаємозалежність реалі-
зуються поступово, в тій послідовності, в якій вони тут роз-
глянуті. В системі реалізації структурні елементи дослі'дчого 
кримінального процесу кваліфікуються як вихідні, проміжні 
та кінцеві. 'В той же час вони виступають відносно один од-
ного як передуючі та наступні. Така їх кваліфікація має 
важливе не тільки теоретичне, а я безпосередньо практичне 
значення. Останнє виражається у тому, що д о виконання сво-
го функціонального призначення передуючим, наприклад, Ви-
хідним елементом, яким в даному випадку є приймання ін-
формації про вчинений злочин, не може реалізувати .свою 
функцію наступний, тобто проміжний елемент, яким в роз-
глядуваній системі є реєстрація заяв , повідомлень, іншої -ін-
формації про злочини. Зрозуміло, що із зазначених причин 
виключається можливість розв'язання відповідних завдань на 
етапах дослідження (перевірки) та вирішення заяв і пові-
домлень, а ' т а к само іншої інформації про злочини. Ті чи інші 
причинно-наслідкові чинники роблять неможливою зміну чер-
говості у вирішенні завдань кожним структурним елементом 
поаа тією послідовністю, яка є характерною для їх взаємо-
зв 'язку та . взаємозалежності, котрі у своїй єдності утворюють 
стабільну структуру дослідного кримінального яроцесу. 

Надійшла до редколегії 16.07.96 
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Г. К• КОЖЕВНИКОВ, канд. юрид. наук, доц. Ун-ту внутр. справ України, 
В. М. ХОТЕНЕЦЬ, канд. юрид. наук, доц. НЮА України, 

Ю. П. ЯНОВИЧ, канд. юрид. наук, доц. Ун-ту внутр. справ України 

ЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ТА УМОВ ПРАЩ СЛІДЧОГО 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ1 

Стан проблеми. В Україні інюрми навантаження на слід-
чих вперше буліи визначені наказом Міністра внутрішніх 
справ України від 25 листопада 1992 р. № 745 «Про невід-
кладні заходи щодо вдосконалення структури і організації 
органів попереднього слідства в системі МВС України». 
Пункт 4.5 цього наказу визначив ці «науково обгрунтовані» 
норми: «Слідчий апарат утримується за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, виходячи з науково обгрунтованих норм 
навантаження (35 справ в провадженні одного слідчого на 
рік) та з урахуванням оперативної обстановки на території 
обслуговування». Проте їв Державній програмі боротьби із 
злочинністю, затвердженій постановою Верховної Ради Ук-
раїни від 25 червня 1993 р., пропонується: довести чисельність 
слідчих в органах внутрішніх справ, виходячи вже з розра -
хунку 35 закінчених нровадженням кримінальних справ о д -
ним слідчим. 

Незважаючи на однаковість вказаних цифр, фахівці з кри-
мінального процесу і криміналістики розуміють, що йдеться 
про абсолютно різні обсяги навантаження на слідчого. В пер-
шому випадку (наказ МВС) на одного слідчого припадає на 
рік 35 справ, розслідуваних ним, тобто оправ, направлених 
до Суду, закритих, зупинених, переданих за підслідністю; у 
другому — у навантаження зараховуються тільки справи, на-
правлені до суду і закриті. Наскільки ці показники різні, свід-
чить статистика: у Харківській області, наприклад, слідчими 
органів внутрішніх справ і прокуратури у 1995 р. закінчено 
кримінальних справ в 2,6 р'ази менше, ніж знаходилось в про-
вадженні протягом року. 

У свою чергу, практика свідчить про'невідповідніїсть н а з в а : 

них показників (35 кримінальних оправ на одного слідчого) 
реальному навантаженню. Так, у 1995 р. в провадженні од-
ного слідчого органів внутрішніх оправ було в середньому 74 
справи. Якщо виходити з повністю укомплектованої штатної 
чисельності слідчих органів внутрішніх справ, то на одного 

1 Ця тема розробляється тимчасовим творчим- колективом при Науково-
дослідному інституті вивчення проблем злочинності Академії правових 
наук України за дорученням спільного засідання Ради Національної 
безпеки при Президентові України та Координаційного комітету по бо-
ротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові Ук-
раїни. В творчому колективі, зокрема, працюють лрофесори Л. М. Да-
виденко і В. О. Коновалова. 
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слідчого припадало б 58 справ, тобто в 1,65 ірази більше, « і ж 
за встановлений наказом МВС України норматив, що, зрозу-
міло, потребує збільшенняШтатної чисельності слідчих. Вихо-
дячи саме з таких розрахунків, керівництво Головного слідчо-
го управління МВС України вважає за необхідне значно 
збільшити кількість слідчих в органах внутрішніх справ. 

В той же час розрахунок навантаження за нормами, вста-
новленими Державною програмою боротьби із злочинністю,, 
виходячи з вищенаведених статистичних даних, показує, що 
па одного слідчого МВС у 1995 р. припадало 27,3 закінчених 
за рік справ (21,5 за повною штатною чисельністю), тоб-
то менш ніж у 1,6 рази за Тюрму. З а цих розрахунків постає 
питання про значне скорочення штатної чисельності слідчих. 

Як бачимо, різний підхід .до визначення, категорії кримі-
нальних справ, які становліять критерій для обчислення на-
вантаження на слідчих, дає діаметрально протилежний ви-
сновок про їх штатну чисельність. Тому вважаємо недопусти-
мими і рекомендації московської Академії внутрішніх справ, 
дослідники якої пропонували приймати за норму 38 справ, 
щ о знаходяться в провадженні у слідчого, або 23 закінчених 
протягом року справи. Якщо розраховувати необхідну чи-
сельність слідчих за цими нормативами, то виявляється сут-
тєва розбіжність: за першим нормативом майже в 1,65 рави 
більше, ніж за другим. Зрозуміло, що ці .нормативи стражда-
ють недосконалістю, бо. результат по обчисленню штатної 
чисельності слідчих м а є бути по обох показниках однаковим 
або мати незначну розбіжність. 

У 1993 р. група працівників науково-дослідного центру 
Української академії внутрішніх справ провела дослідження 
теми «Нормативи навантаження та штатної чисельності слід-
чих міськрайоргану внутрішніх справ». Цією групою було 
розроблено математичну модель визначення штатної чисель-
ності слідчих, щодо якої пропонувалось шляхом співвідно-
шення показника оптимального навантаження роботи слід-
чого підрозділу'окремого органу внутрішніх справ 1 (кількість 
кримінальних справ, які закінчені, зупинені^ об'єднані, кіль-
кість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, 
число відказних матеріалів і внесених подань за чотири ро-
ки) з річним обсягом витрат "робочого ч'асу та корисного річ-
ного фонду часу одного слідчого виводити ятоказник необхід-
ної кількості слідчих. ' 

Недоліком такого підходу до визначення штатної чисель-
ності слідчих є, на наш погляд, те, що .за основу розрахун-
ків береться не науково обгрунтовані показники витрат ро-
1 Як приклад практичного використання моделі у методичці наводяться 

розрахунки по Шевченківському РУВС м. Києва. 
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бсчого часу слідчими на виконання слідчих та інших дій, а 
кількість вже розслідуваних кримінальних справ у різних 

. слідчих підрозділах. За такою методикою обчислення необ-
хідна кількість слідчих визначається для кожного підрозділу 
окремо, що звичайно має овій сенс, але не дає відповіді н а 
запитання: скільки справ повинен чи може розслідувати 
слідчий протягОіМ місяця, року. 

Показник навантаження на слідчих органів прокуратури 
взагалі ніколи раніше не існував. Немає його і зараз. На-
прикінці 60-х років цією проблемою займався старший нау- , 

> новий співробітник Всесоюзного інституту вивчення причин ] 
і розробки заходів попередження злочинності Л. О. Соя-Сір- ) 
ко (Москва) Ві,н розробив методику вивчення витрат робо- '. 
чого часу слідчого шляхом опиту (анкетування), фото- і са - І 
мофотрграфування витраченого часу на провадження слідчих | 
та інших дій, а також моментних (випадкових) спостережень. | 
Але. його дослідження проводились за основною темою «На- ; 
укова організацій роботи слідчого» і тому питання наванта- і 
ження не вивчалося. І 

У 1973 р. стан реального навантаження на слідчих проку- < 
ратури. вивчався також і співробітником Н Д І проблем зміц- • 
нення законності і правопорядку д-ром юрид. наук В. І. Шин-
дом (Мооква). На його думку, навантаження на одного слід- ; 
чоло прокуратури міста, району повинно становити одну кри- 1 

мінальну справу на місяць. Але такий висновок не був під-
кріплений методичними розрахунками, оскільки' дослідження • 
стосувалось визначення навантаження прокурорів при здій- ; 
оненні ними наглядових функцій на попередньому слідстві. \ 

Зараз у прокуратурі встановлено інший підхід до визна- | 
чення навантаження на слідчих. В органах прокуратури ли- ; 
ше раз на рік вираховується продуктивність праці слідчих. 
При цьому береться до уваги лише кількісний показник за- і 
кінчених справ, тобто направлених до суду і закритих. Ц я ] 
кількість справ ділиться на наявну чисельність слідчих і на 
11 місяців (з урахуванням відпусток), тобто виводиться се- ] 
р.едньостатистичний показник продуктивності праці слідчих 
прокуратури по окремих регіонах і в цілому по Україні. З а .! 
останні три роки середньомісячна кількість закінчених оправ 
в органах прокуратури становить 1,3—1,4 справи на слідчого. 

Ц я методика має свої хиби: не враховуються обсяг ро-
боти но справах про нерозкриті злочини і іпо справах, які 
знаходяться в провадженні, виконання окремих доручень, ро-
бота слідчих в . групах. 

На відміну від прокуратури в органах внутрішніх оправ 
йдеться не про продуктивність, а про навантаження, тобто 
1 Див.: Организация работы следователей. М., 1968. С. 14—25. 
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про кількість справ, які знаходяться у провадженні одного 
слідчого протягом року. Відмінність в тому, що до закінчених 
оправ додаються й ті, що знаходяться в провадженні. Крім 
того, в МВС працюють понад 4 тисячі помічників слідчих, _ 
праця яких сприяє підвищенню показників слідчих і зарахо-
вується па рахунок останніх. Однак якщо визначити показ-
ник про продуктивність праці слідчих МВС за прокурор-
ською методикою, то вийде, що продуктивність праці у слід-
чих МВС складає в середньому 2,5 закінчених справ на мі-
сяць. Якщо прийняти до уваги, що кількість слідчих з МВС 
за штатом в п'ять разів більша, ніж .в органах прокуратури, 
а справи менш окладні за характером «чинених злочинів, 
постає питання: чому продуктивність праці у слідчих органів 
внутрішніх справ тільки у два рази вища, ніж у їх колег з 
прокуратури? Відповідь дає статистика: якщо на одного слід-
чого в органах прокуратури припадало у минулому році в 
середньому по 15,2 справи, то на слідчого МВС —'74 . І все 
Ж існуючі методики визначення навантаження на слідчих 
недосконалі ще й тому, що при підрахуванні кількості справ, 
Які може Чи повинен разСлідувати слідчий, поза увагою за-
лишається головне: всі справи за складністю і обсягом різні, 
тому їх не можна механічно складати, ділити. У одній оправі 
може бути одигі*-два обвинувачених і один епізод, в іншій — 
і тих може бути десятки, однак офіційною статистикою кож-
на з них оцінк5егься як одна,-

Організаційно-методичний відділ Генеральної прокурату-
ри України у свій час запропонував внести зміни до статис-
тичної звітності, щоб у ній простежувався кожний епізод, 
доіїя кожного підозрюваного Іпо кримінальній справі, що да-
вало б і з м о г у оцінювати роботу не лише слідчих, а й опера-
тивних служб. Таблиця по розслідуванню службових злочи-
нів -була запропонована, але ,й досі питання не вирішено, бо. 
нб всі зацікавлені , щоб їх робота піддавалась такому кон-
тролю. Це стосується як органів дізнання, так і слідчих. Н а 
думку фахівців Генеральної прокуратури України, лише такий 
підхід міг би дати змогу більш-менш об'єктивно враховувати 
обсяг і результативність діяльності по виявленню і розсліду-
ванню злочинів і у якійсь мірі міг би стати частиною мето-
дики підрахунку навантаження на слідчих. Як бачимо, не-
обхідна*штатна чисельність слідчих в органах прокуратури 
визначається ще більш недосконало. 

Такий стан має на сьогодні, проблема вимог щодо показ-
ників навантаження на слідчих різних відомств правоохорон-
них органів. Слід відзначити, що ця проблема має два аспек-
ти: науково обгрунтований показник навантаження на одного 
слідчого, який би спирався і виходив з вимог практики, по-
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перше, дозволив би визначитись з необхідною штатною чи-
сельністю слідчих їв тому чи іншому відомстві і, по-друге, був 
би стимулом для найбільш ефективної діяльності по розслі-
дуванню злочинів окремим слідчим. Звідси випливає необ-
хідність ретельного дослідження усіх факторів, які вплива-
ють на визначення показника навантаження на одного слід-
чого того чи іншого правоохоронного відомства. Тому члени 
тимчасового творчого колективу вважають, що методика до-
слідження цієї проблеми повинна включати до себе: обробку 
статистичної інформації про роботу слідчих підрозділів ор-
ганів внутрішніх справ і прокуратури для визначення існую-, 
чого реального навантаження на одного слідчого; вивчення 
найбільш поширених категорій розслідуваних кримінальних; 
справ-з метою визначення оптимальної кількості і обсягу до-
кументів, які складає слідчий; опитування слідчих та їх ке-
рівників з досліджуваного питання за розробленою . анкетою 
і обробка одержаної інформації; фотографування і самофото-
графування використання слідчими робочого часу; опитуван-
ня відповідних працівників з метою визначення оптимально-
го співвідношення між кількістю працівників карного роЗ-, 
щуку, інших органів дізнання, в тому числі підрозділів, які; 
займаються оперативно-розшуковою діяльністю, і кількістю: 
слідчих у районі. 

Попередні результати дослідження. З досліджуваної про-
блеми в листопаді-грудні 1995 р . проведено анкетування 60 
слідчих з різних регіонів України, які навчалися в Інституті^ 
підвищення кваліфікації кадрів Генеральної прокуратури Ук-
раїни та на факультеті підвищення кваліфікації Університе-
ту внутрішніх справ МВС України. 100 % опитаних зазначи- ; 
ли, що з урахуванням реального навантаження на слідчих1 

нині штатний розпис слідчих підрозділів МВС і прокуратури' 
міського, районного рівня не є науково обгрунтованим. 94 % 
опитаних вважають, що необхідно збільшити штатну чисель-
ність слідчих міського, районного рівня; 6 % слідчих вважа-
ють, що цього робити не слід. На запитання: «Яка макси-
мальна кількість кримінальних справ може одночасно знахо-
дитися в провадженні одного слідчого МВС і прокуратури?» 
були отримані різні відповіді,, причому цифри, які називали-
ся опитуваними,. значно відрізняються. Так, слідчі системи 
МВС вважають, що в4 провадженні одного слідчого МВС 
може бути одночасно в ід 3 до 50 кримінальних справ. Що ж : 
стосується слідчих прокуратури, то, на їхню думку, ця кіль- і 
кість повинна складати від 2 до 35 кримінальних справ. Така • 
велика різниця між нижньою і верхньою межею пояснюєть- ; 
ся тим, що слідчі, які заповнили анкету, працюють в регіонах ' 
з різною криміногенною ситуацією. Представники західних і 
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областей України, сільських районів вказували меншу кіль-
кість кримінальних справ, представники центральних, схід-
них і південних областей, а також слідчих підрозділів у міс-
тах — навпаки. 

На думку опитуваних, слідчий системи МВС районного, 
міського рівня повинен за рік закінчувати (тобто направляти 
до суду з обвинувальним висновком або закривати) від ЗО 

- до 50 .кримінальних справ, іа слідчий прокуратури — від 8 
до ЗО. 

Досить різним е відношення .опитуваних до встановлення 
нормативного навантаження для слідчих МВС і прокуратури 
районного, міського рівня. 58 % з них вважають, що такий 
норматив повинен бути, а 42 % — навпаки. Більшість з тих 
респондентів, котрі проти встановлення нормативу наванта-
ження, впевнені, що він призведе до того, що слідчий будь-
якою ціною буде намагатись- виконати кількісний показник, 
що неодмінно позіначатиметьоя на якості розслідування. 

Н а питання: «Як впливає кількість кримінальних справ, 
'що знаходяться в провадженні, на якість і продуктивність 
розслідування?» Майже 100 % опитуваних відповіли, що ве-
лика кількість "Кримінальних отрав негативно позначається 
на якості розслідування. Серед негативних наслідків пере-
вантаження називається те, що слідчий перетворюється на 
«ремісника», не' має^можливості в повній мірі реалізувати 
Свої професійні навички. Крім того, це призводить до тяга-
нини по справах, незаконного зупинення попереднього слід-
ства, не дає можливості зосередитись повною мірою на роз-

" слідуванні окладних справ, примушує працювати в ряді ви-
, падків на м е ж і фізичних можливостей людини (наказ МВС 

України № 745)., 
Умови праці слідчих. Фактором, який безпосередньо впли-

ває на ефективність і якість попереднього розслідуваний, є 
умови праці слідчих підрозділів МВС і прокуратури. Майже 
100 % опитаних вважають, що в слідчих підрозділах не стйо-
рано належних умов для слідчої роботи. Окремими службо-
вими кабінетами забезпечено лише третину .слідчих системи 
МВС, телефонами з окремим номером — менше половини. У 
районних, міських прокуратурах існують проблеми із забез-
печенням навіть найнеобхіднішим для слідчої роботи; кри-
міналістичною технікою, науково-технічними засобами, транс-
портом, юридичною літературою, бланками . процесуальних 
документів, друкарськими машинками, канцелярськими то-
варами. Причому спостерігається така закономірність: чим 
нижчий рівень слідчого підрозділу, тим гірші умови праці. 

Перевантаження с л і д ч и х у підрозділах районного, місько-
го рівнів, незадовільні умови праці безпосередньо познача-
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ються та якісному складі слідчого апарату- Величезна пси-
хологічна і фізична напруженість, під якою постійно працю-
ють слідчі, що є наслідком їх відповідальності за правильне 
вирішення кожної кримінальної справи, матеріальне забезпе-
чення, ж е здійснюється на рівні співробітників інших менш 
«гарячих» підрозділів, призводить до того, що слідчу роботу 
залишають досвідчені фахівці, а також молоді здібні слідчі, 
які не витримують таких умов і ритму роботи. Внаслідок 
цього вакансії часто-густо заповнюються випадковими людь-
ми, які ні за своїми діловими, ні моральними якостями не-
здатні працювати в слідстві 

«Коли на роботу в правоохоронні органи приходять кан-
дидати, які не відповідають по овоїм особистим даним необ-
хідним вимогам, то негативи і наслідки цього не обмежують-
ся тим, що з них виходять погані працівники. Сама можли-
вість існування, поганих працівників значно знижує загаль-
ний рівень підготовленості відповідних апаратів. Позитивні 
працівники стають гіршими...; зменшують стимули для осо-
бистих високих вимог»2 . 

Слідчих за рівнем завдань, які вони вирішують у своїй 
діяльності, цілком можна віднести до еліти органів внут-
рішніх справ, однак-ні їх інтелектуальні здібності, ні харак-
тер діяльності, пов'язаної, як вже згадувалось, з фізичним 
і психологічним перенавантаженним, не отримують адекват-
ної моральної 3 і матеріальної винагороди. Тому на сьогод-
нішній день в МВС 23 % від загальної кількості слідчих 
працюють на слідстві до одного року, 32,3 % — від одного 
до трьох років. За 1995 р. слідчу роботу залишило 14,9 % 
працівників, причому їх кількість щороку невпинно зростає. 

Перевантаження слідчих, погані умови праці, неякісний 
оклад слідчого апарату позначаються на характері слідчої 
діяльності- Замість збирання і дослідження доказів з метою" 
встановлення і викриття осіб, винних у вчиненні злочину, 
слідчі фактично займаються оформленням кримінальних 
справ: У разі, коли особу, встановлено, кримінальна оправа 
1 За даними ГСУ МВС України, у 1995 р. на слідстві працювало урохи 

більше 60 % осіб, які мають вищу юридичну освіту. Причому цей по-
казник з року в рік погіршується (для порівняння: у 1990 р. кількість 
слідчих з вищою юридичною освітою сладала 88 %) і на вакантні по-
сади призначаються, як показало опитування^ протягом минулого року 
слухачів, які проходили навчання з первинної підготовки слідчих для 
органів МВС в Університеті внутрішніх справ, особи з вищою або се-
редньою військовою, сільськогосподарською і тому подібною освітою. 

2 Тбмин В. Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М., 1991. С. 34. 
3 При опитуванні слідчих органів внутрішніх справ багато хто з них 

визначав, що безпосередньо з посади слідчого на керівні посади не ви-
сувають, тоді як в органах прокуратури районні прокурори признача-
ються, як правило, з слідчих. 
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оформлюється для направлення до суду або закриття. Якщо 
особу не встановлено, оформлюється припинення розсліду-
вання. Причому і в першому, і в другому випадках діяль-
ність по «оформленню» кримінальних справ здійснюється 
неякісно, з грубим порушенням процесуальної форми і ви-
мог закону про повіне, всебічне і об'єктивне дослідження усіх 
обставин справи. Можна без перебільшення констатувати, що 
у ситуації, яка склалася на даний момент, органи поперед-
нього розслідування нездатні якісно виконувати завдання, , 
поставлені перед ними законом. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що про-
блема навантаження на слідчих та умови їх праці вимага-
ють глибокого вивчення існуючої практики і наукового ос-
мислення з метою розробки комплексу соціальночекономічних, 
організаційних, і законодавчих заходів щодо радикальної 
зміни ситуації, яка склалася у слідчих підрозділах М.ВС і 
Генеральної прокуратури України. 

Напрямки подальшого дослідження. Одним з основних 
напрямків дослідження теми є визначення навантаження на 
одного слідчого по кількості кримінальних справ, які можуть 
одночасно знаходитися у його провадженні протягом місяця 
з урахуванням стану злочинності і категорії розслідуваних 
оправ. Знайти єдиний ^оказник навантаження для усіх слід-
чих органів внутрішній справ і прокуратури неможливо, бо 
характер злочинності, а звідси і 'навантаження на слідчих, 
відрізняється, м і ж сільськими районами і районами у містах, 
між, наприклад, Донецькою і Чернівецькою областями і іін. 
Тому за основу береться окремий слідчий район у селі, місті. 
У сферу дослідження не можуть входити старші слідчі і" слід-
чі з особливо важливих Справ обласних підрозділів, які роз-
слідують 2—3 оправи на рік. 

Д л я дослідження науково обгрунтованих норм наванта-
ження на одного слідчого у сільському або міському районі 
необхідно використовувати кілька різних методів з тим, щоб 
можна було співставити. отримані результати. Основними з 
них є: опитування (анкетування), фотографування і само-
фотографування трудових операцій слідчого, випадкові спо-
стереження-

При визначенні науково обгрунтованих норм навантажен-
ня на слідчих виникає необхідність в розробці переліку тру-
дових операцій слідчого, які випливають з його функціо-
нальних обов'язків, з видбиттям затрат часу на їх виконання. 
Такі спроби вже здійснювалися. Проведеними дослідженнями 
(Всесоюзний інститут вивчення причин і розробки заходів 
попередження злочинності (Москва) , Українська академія 
внутрішніх справ) встановлено, що при розслідуванні кримі-
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НаЛьних оправ слідчий виконує понад 90 трудових операцій, 
які випливають з чинного криміїнально-процесуального зако-
нодавства і відомчих нормативних актів. На виконання всіх 
обов'язків, які покладені на слідчих, вони витрачають в се-
редньому за день більш ніж 10 годин, працюючи кожну субо-
ту та , в разі необхідності, в неділю. Причому навантаження 
у більш досвідчених співробітників ще вище. 

Але й при вищеназваних значних витратах робочого часу 
деякі обов'язки слідчими виконуються неповністю або зовсім 
не виконуються. Наприклад!, не всі кримінальні справи роз-
слідуються достатньо глибоко і повно (особливо це стосу-
ється справ іпро неочевидні злочини), на низькому рівні про- \ 
водиться робота щодо виявлення і усунення причин і умов, 
які сприяють вчиненню злочинів, в тому числі в порядку ви- . 
конання вимог ст. 23 КПК, майже не здійснюється' робота з " 
правової освіти населення. ' • •) 

Дослідження свідчить, що для виконання необхідної періо- 'і 
дичності усіх видів робіт відповідно до функціональних Обо-
в'язків, .які випливають з нормативних актів, слідчому потріб-
но в середньому 2512 годин на рік. Корисний ж е фонд його;' 
робочого часу на рік, виходячи з встановленої законодавст-
вом кількості робочих днів в році, за вирахунком відпуски; 
і можливих втрат робочого часу внаслідок хвороби, складає 
1800 год. Отже, обсяг робочого часу за рік, необхідний слід-
чому для виконання безпосередніх обов'язків (2512), пере-
вищує корисний фонд (1800) на 712 годин, або на 3 години 
щоденно. Це перевищення компенсується слідчим, по-перше^ 
за рахунок продовження робочого дня до 11—12 годин, ско-
рочення часу і днів відпочинку і, по-друге, за рахунок зни--! 
ження якості і ефективності розслідування кримінальних' 
оправ. 

Багато часу відбирають також організаційні заходи —< 
266 годин від річного бюджету, або 10,6 %, чергування —-
259 (10,3 % ) • Разом з тим недостатньо уваги приділяється" 
таким видам робіт, як взаємодія з іншими службами — 21 
година (0,80 % ) , використання технічно -'Крим іналістичних за- і 
ообів при проведенні слідчих дій — 9 годин (0,36 % ) , вивчен-
ня кримінальних справ, що отримані з інших підрозділів, та 
ї х о б ' є д н а н н я — 14 годйн (0,55 %) . 

Організаційні заходи. Результати дослідження показують, 
що до факторів, які обумовлюють перевищення фактичних 
витрат "робочого часу над розрахунково-необхідними, можли-
во віднести такі фактори організаційного характеру. 

1. Відсутність переліку видів робіт, які випливають з 
функціональних обов'язків слідчого, з відображенням норм 
часу їх виконання та потрібної частоти на протязі року, і 
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Ознайомлення на місця« виявило, що функціональні обо-
в'язки слідчих розробляють начальники відділів або їх за-
ступники, при цьому хоча б приблизних розрахунків норм 
часу на їх виконання не провадиться, річний фонд робочого 
часу не оцінюється. Як наслідок цього фактичні витрати ча-
су на виконання видів робіт слідчі вважають за розрахунко-
ві, а періодичність їх виконання визначають в залежності 
від виконання поточних завдань, спрямованості і характеру 
вимог безпосередніх керівників. 

2. Незважаючи на заборону (наказ МіВС України від 
25.11.92 № 745, ішп. 2,9 та 2.13), все ще продовжуються від-
волікання слідчих від основної роботи і залучення до вико-
нання обов'язків, притаманних міліції: конвоювання, охоро-
на громадського іиорядку під час проведення спортивних за-
ходів, мітингів, патрулювання та ін-

3. Недоліки в підвищенні кваліфікаці ї слідчих. 
Вище відзначалося, що на даний час більш половини слід-

чих мають стаж-роботи до трьох років, з іних ще половина— 
До одного року, до того ж багато слідчих не мають і спеці-
альної освіти, і підготовки. В цих умовах • актуальним стає 
навчання нових співробітників, підвищення їх професіональ-
ної кваліфікації . Вивчення цієї ділянки роботи виявило, що в 
більшості районних відділів заняття з службової підготовки 
слідчі проходять разом із співробітниками інших служб, а 
тому поза програмою залишаються питання тактики прове-
дення слідчих дій, аналізу слідчої ситуації, вміння діяти в 
екстремальних обставинах, складання процесуальних доку-
ментів, (ведення діловодства. 

Н а заняттях з службової підготовки для слідчих р ідко 
аналізується їх діяльність по розслідуванню кримінальних 
справ з розбором допущених помилок або успішно вирішених 
завдань, майже не розглядаються питання професійної етики, 
психології особи, психологічних проблем, пов'язаних із сто-
сунками учасників розслідування. 

4. Недоліки в організації праці і робочого часу слідчих. 
За результатами опитування 68 % слідчих планують свою 

роботу в індивідуальних планах, 21 % — у тижневих; 1 1 % — 
у місячних. Повністю виконуються 33 % планів, неповніс-
тю — 53 % і взагалі не виконуються 14 %. Н е всі слідчі 
складають календарні плани-графіки розслідування по всім 
авоїм наявним справам та матеріалам. Тільки у 21 % опи-
таних слідчих (керівництвом слідчих підрозділів контролю-
валось виконання планів. Недоліки у плануванні призводять 
до перевитрат часу слідчими, невірному його розподілу сто-
совно видів робіт« 
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До непродуктивних витрат робочого часу веде також від-
сутність криміналістичної техініки, засобів зв'язку, оргтехні-
ки. Більшість слідчих відмітили, що вони не забезпечуються 
письмовими приладдями, бланками службових документів, що 
призводить до вимушеного виготовлення бланків однотипних 
документів, принизливого звернення до установ і організацій 
сторонніх відомств за допомогою1 (виготовлення бланків, 
зняття копій з документів та ін.). Багато слідчих самі шу-
кають писймовий папір тому, що не забезпечуються ним 
зовсім або в кількості, далекій від потрібної. Недостатня 
кількість у багатьох слідчих підрозділах друкарок змушує са-
мих слідчих виконувати друкарські роботи (протоколи допи-
тів, обвинувальні висновки, запити, поточне листування та 
ін.) !. 

Суттєво збільшує час виконання деяких видів робіт від- ^ 
сутність автотранспорту (на це вказав кожний четвертий опи- ; 
'туваний слідчий). > А 

Значну частину робочого часу слідчих по вибіркових да-'!| 
них займає складання різного роду повідомлень, підготовка! 
відповідей на отримані запити з інших правоохоронних орга-З 
нів, отримання необхідної оперативної та іншої інформації,! 
за якою вони нерідко змушені їхати в УВС області (міста).:! 
Комп'ютеризація цих процесів дозволила б скоротити втрати*; 
робочого часу при виконанні перелічених та інших видів ро-
біт. . . 

Негативно позначаються на організації слідчого процесу; 
також проблеми, пов'язані з невідповідністю реальним умо-
вам життя існуючих розцінок оплати праці спеціалістів, екс-
пертів і перекладачів та витрат інших учасників процесу;: 
окладністю залучення до участі у справі захисника; низким 
матеріальним забезпеченням співробітників правоохоронних; 
органів під час службових відряджень; тривалими строками* 
проведення експертиз;1 відсутністю місць та механізму збері-' 
гання в ході попереднього слідства великогабаритних пред-
метів, що визнані речовими доказами; затягуванням строків, 
підготовки і укладення двосторонніх угод про надання пра- | 
вової допомоги у кримінальних справах з іншими державами.] 

На наш погляд, одним із напрямків підвищення якості ро-, 
боти слідчих підрозділів та поліпшення умов праці окремого' 
слідчого є практичне вирішення зазначених проблем, і пере-; 
думовою успішного втілення у життя організаційних факторів> 
буде розробка науково обгрунтованих рекомендацій- До цих; 

1 Штатним розкладом у прокуратурах районного рівня передбачено од-; 
ну посаду друкарки на всіх1 працівників прокуратури, посади ж поміч- І 
ника слідчого не передбачено зовсім. ^ 
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факторів , ' як уже відмічалось, належить і питання професій-
ної підготовки слідчих як в. умовах навчальних закладів , 
так і на практиці. Потребує покращення методичне забезпе-
чення попереднього слідства, наукова розробка відповідно до 
сучасного законодавства методики розслідування окремих ка-
тегорій найбільш поширених злочинів особливо пов'язаних 
із ринковими відносинами. Необхідна розробка .типової про-
грами підвищення кваліфікації слідчих різного рівня про- . 
фесійної підготовленості, згідно з якою повинні проводитись 
заняття з слідчими по службовій підготовці. Л 

Підсумовуючи сказане, слід зробити такі попередні вис-
новки. ' • 

Рекомендована кількість справ, які можуть бути в про-
вадженні у окремого слідчого, не м о ж е -автоматично тяпги 
з а собою збільшення штатної чисельності слідчого апарату. 

Зниженню, навантаження на одного слідчого, зокрема 
сприяли б: , х 

1) декрим'іналізаці-я ряду злочинів; 
2) розширення переліку злочинів, по яких проводить-

ся перевірка у вигляді протокольної форми ІД ос удової підго-
товки йатеріалів; 

3 ) в ідродження дізнання як самостійної форми поперед-
нього-розсл ідування; 

, 4) закріплення в К П К положення, згідно з яким слідчий . 
•'після проведення на початковому етапі розслідування необ-

хідних слідчих дій у справі, у якій не встановлено особу, яка 
скоїла злочин, міг би повернути її органу дізнання д л я вста-

н о в л е н н я цієї особи оперативно-розшуков\ш шляхом; 
Ь - ' 5) перегляд підслідності; -
У. 6) спрощення процесуального порядку застосування нау-
ково-технічних засобів; ' 
: ; 7) створення належних умов праці слідчим; • 

г'- 8) прийняття Закону України «Про статус слідчого», йкий 
Тбв передбачив соціально-економічні гарантії забезпечення 
найбільш ефективної діяльності слідчого; 

9<) вирішення проблеми матеріальної винагороди праці 
слідчого. З метою закріплення На посадах слідчих високо-
кваліфікованих фахівців слід передбачити «ідвищення окла-
дів і доплату до них у вигляді 75 % в ід заробітної плати че-
рез 10 років і 100 % — через 15 років безперервного стажу 
на слідчій роботі. 

Надійшла до редколегії 20,07.96 
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М. В. САЛТЄВСЬКИИ, д-р іорид. наук, проф. НЮА України 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ; ТИМЧАСОВОГО ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ * 
«ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ У 

БОРОТЬБІ 13 ЗЛОЧИННІСТЮ» 

Україна проголосила свою суверенність та незалежність 
і вступила іна шлях розбудови демократичної правової дер-
жави. Життя і здоров'я), честь і гідність громадян, свобода і 
недоторканість особи проголошені в Конституції України яче 
основні (принципи соціального та економічного розвитку і га-
рантовані державою. 

З а умов переходу і реформування систем державного уп-
равління, становлення правопорядку і законності нерідко спо-
стерігаються сплески злочинності, що вимагає прийняття 
державою організаційних заходів, , розробку нових наукових 
і методологїчніих концепцій правоохоронної діяльності дер-
жавних органів боротьби із злочинністю, иерщ за все про-
цесуалізації широкого використання сучасних технічних за -
собів збирання, дослідження та використання, доказів; 
" Вдосконалення кримінально-процесуального законодавст-
ва, демократизація кримінального судочинства на основі су-
доео-правової реформи, що здійснюється, н а в р я д чи можли-
ві без технізації т а інформатизації цієї діяльності, без ство-
рення і ©провадження технічних засобів та методів збирання,, 
дослідження, оцінки та використання доказової інформації 
в практику боротьби із злочинністю. - 7 

З а р а з створилася ситуація, яка змінила обличчя злочин-
ця і сліди злочину. Виникли нові сліди: мікрочасток, запаху, 
звуку, пам'яті та часу, Які в деяких випадках все ще зали-
шаються поза зором слідчого — невитребуваними джерелами 
доказової інформації. . 

.Науково-технічна революція, зокрема науково-технічний 
(потенціал м. Харкова, нагромадила величезні знання в галузі 
природничих і т е х н і ч н и х н а у к , прикладне значення яких, у 
деяких випадках залишається «темним' ящиком» для багатьох 
(практиків. У зв'язку, з цим. президент А П р Н України своїм 
наказом «творив тимчасовий творчий колектив (ТТК) в 
структурі Науково-дослідного інституту* вивчення г проблем 
злочинності і доручив керівництво ТТК автору цієї публіка-
ції./ . 

Президент АПрН України поставив завдання: провести 
«інвентаризацію» <н ауко во - тех н іч ни х наробок, засобів та т ех -
нологій в науково-дослідних, навчальних, ви роб нич о -те хні ч -
них об'єднаннях м. Харкова і на цій підставі визначити <по-
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між них найперспективні для використання у практиці бо-
ротьби із злочинністю. З цією метою було проведено інтер-
в 'ювання гга ознайомлення зі звітами (літературою) науково-
дослідних, навчальних та галузевих інститутів АН України, 
розташованих у м. Харкові, зокрема: 

— Харківському держуніверситеті (ХДУ); 
— Авїаційно-космічному університеті (ХАІ); 
— НВО «Метрологія», Інститут метрології та його експе-

риментального виробництва; 
— Інотитуті пожежної"безпеки МВС України; 
— Фізіит-технічному інституті низьких температур; • 
— 'Університеті радіоелектроніки; 
— Н В О «АСОТТ.У-ЮГ»; 
— Університеті та Академії МВС України; 
— Харківському Н Д І С Е , ЕКО по Харківській^ області;. 
— Національній." юридичній академії ім. Ярослава Муд-

рого. 
З представників названих установ та галузей наукових 

знань був сформований ТТК з 11 провідних вчених, До скла-
ду якого увійшли академік УкрАІН, 4 доктори наук,: 5 кан- ' 
фідахів наук, секретар. Внаслідок вивчення стану наукових 
досліджень був складений перелік перспективних наробок, 
ягкІ за думкою ТТК, можна використати для створення ма-
теріальних та ідеальних джерел доказової інформації у бо-, 
ротьбі із злочинністю. 

Разом з. віце-президентом А П р Н України академіком 
Ю- М. Грошевим і Директором Н Д І В П З членом-кореепоиден-
щ м В, І. Борисовым були визначений технічний напрямок 

.роботи ТТК і сформульована тема для подальшої наукової 
рйоробш. Головну увагу було звернуто на розробку правових . 
проблем »»користання сучасних досягнень науки і техніки, 
щ т . за все інформатики і обчислювальної техніки, прйладо-
-будування та інших технічних засобів збирання, зберігання 
та обробки інформації в правоохоронній практиці, особливо в 
стаїдії порушення (кримінальної справи. З цією тиетою перед-
бачається створення і «провадження автоматизованих екс-
'иерггних систем для забезпечення прокурора, слідчого, опе-
ративного ©рахівника інформацією тірй йрийиятті процесу* 
альиих рішень в слідчих ситуаціях. З ібрана інформація про 
технічні наробки і нові технології в галузях>фундаментальних 
та технічних наук, а також інформація щодо потреб- судово-
слідчої/ -практики в технічки? зяеоба$, методах збирання і 
досліджена доказів. ТТК разом з керівництвом НЮА Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого визначили чотири пріоритетних на-
прямки. для розробки і впровадження нових оперативних 

147 



криміналістичних засобів у практику боротьби з злочинністю, 
Назвемо їх. 

1. Комп'ютерні системи зберігання, пошуку та ототожнен-
ня осіб, які перебувають на обліку, за портретними зобра-
женнями. В їх розробці брали участь, ХАІ, НЮА України 
ім. Ярослава Мудрого, Університет МВС України. Керівники 
проектів — д-р юрид. наук М. В. Салтевський, акад. 
УкрАІН І. Б. Сїроджа. 

2. Дослідження і розробка методів і засобів обробки мов-
них сигналів для встановлення емоційного стану та іденти-
фікації людини. Розробку здійснюють «АСОТТУ-ЮГ», Н Ю А 
України ім. Ярослава Мудрого, ХДУ, Академія МВС Украї-
ни. Керівники проектів — д-р юрид. наук М, В. Салтевський, 
канд. техн.. наук О. Я. Дрюченко, канд. юрид. наук 
Ю. Ф. Жариков. 

3. Розробка портативних технічних засобів для збирання 
інформації про ознаки-злочину на місці події (техніка слід-
чого,, дізнавача, оперативного працівника). Розробку здійс-
нююсь ХДУ, НВО «Метрологія», ФТІНТ, Університет радіо-
електроніки, Інститут пожежної безпеки. Керівники проек-
тів — д-р техн. наук Ю. А. Абрамов, д-р фіз. 'техн. наук 
М. П. Жук, д-р фіз.-техн. наук В. К. іКопиЛ, д-р юрид. наук 
М. В. Салтевський, канд. фіз.нмат. наук М. В. Будко, д-р 
-техн. наук М. М. Колчігін 

4: Експертна система підтримки прийняття оперативних 
рішень в типових ситуаціях розслідування злочинів. Розроб-
ку здійснюють ХАІ, НЮА ім. Я. Мудрого, Інститут пожежної 
безпеки. Керівники проектів — д-р юридичних наук М. В. 
Салтевський, акад. V»pATH ї. Б. Сіроджа, д-р техн. наук 
Ю. А. Абрамов: 

Н а підставі обраних пріоритетних напрямків складено 
заяву для реєстрації теми в ДК'НТ та її фінансування з 
діержбюджету. 

Члени ТТгК проводили науково-ідослідницьку. роботу без-
іпосередньо або за договорами підряду з третіми 'особами за 
названими напрямками.. З а кожним з них одержані певні 
результати різного ступеня готовності: 

а) визначені напрямок і підготовка проектів, сформульо-
ванр і обгрунтовано фінансування, теми; 

б) розроблені і підготовлені технічні завдання; 
а) виготовлені дослідні зразки пристроїв; 
г) виготовлені робочі моделі, пристроїв. 
Наведемо короткий опис здійснених робіт за зазначеними 

напрямками. 
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1. Комп'ютерна система зберігання, пошуку та ототожнен-
ня осіб, які перебувають на обліку, за портретними зобра-
женнями. Розроблено технічне завдання на створення авто-
матизованої системи «РАИПС-ПОРТРЕТ», підготовлений де-
мролїк, який ілюструє теоретичні основи системи і дає змогу 
за їх допомогою створювати регіональні, а також глобальні 
системи пошуку осіїб за фотознімками, які зберігаються в 
різних оперативних і криміналістичних обліках. Розроблений 
проект єдиного банку фотопортретів на основі стандартних 
паспортних фотознімків. Запропоновано створити єдиний банк 
інформації «ГРОМАДЯНИН — ОСОБА» 'na основі стандарт-
них фотозображень (фотознімків, що використовуються при 
обміні та видачі паспортів). \ 

2., Дослідження і розробка методів і засобів- обробки мов-
них сигналів для встановлення емоційного стану та іденти-
фікації людини. Ц я робота/здійснюється у двох напрямках: 

а) розробка нової методики експрес- ідентш^аді ї 'людини 
її звуковими слідами; • 
б) розробка і створення засобів об'єктивної фіксації слідів 

йам'яті на основі темпоральних характеристик межи і вико-
ристання останніх в оперативно-слідчій прак/гицї. 

- - За першим напрямком створено методику, яка за|?аз про-
ходить експертну перевірку. Розроблений техпроект С Т В О р е Н : 
«я автоматизованої системи, яка- дає змогу встановлювати 

' йїд час передачі повідомлення автора телефонного дзвінка/ 
зразки мови якого знаходяться в оперативному банку. Я к щ о 
в оперативному банку є зразки мови анонімних авторів, т о 
система повідомляє: «Дзвонить анонімний автор, мова,якого 
зберігається в банку». ; 

V. Другий напрямок за цією темою присвячений конструю-
ванню і виготовленню дослідного зразка пристроюмвизначии.-
й ^ темпоральних. харатериотик . Прилад дає змогу детекту-
вагги на емоціогенні питання-шувразники. Раніше проведені в 
Академії МВС України (П. Ю. Тимошенко, М. В. Салггев-
ський, Ю. ТО. Жаіриков) дослідження показали, що за допо-
могою таких приладів можна розшукувахи заковані речі, ви-
значати причетність осіб до певної події, якщо вони добро-
вільно бажаютьспілкуватися в іході слідчої дії. 

Дослідний зразок приладу, імовірно, буде готовий до кін-
ця 1996 року. На той час планується підготувати й методичні 
вказівки для його практичного застосувати?. 

3. Розробка портативних технічних заербів для збирання 
інформації про ознаки злочину на місці події здійснювалася 
в шести напрямках. 

А, На основі існуючих наробок в НВО «Метрологія» виго-
товлений портативний ультразвуковий дальномір УЗД-1, який 
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являє собою коробку розміром 150X100 X 30 мм, має •авто-
номне живлення і дає змогу 'вимірювати відстань на місці 
події до 15 м з точністю І см. Дальномір може бути реко-
мендований до комплекту технічних засобів, «поміщених в 
слідчому чемодані. В НВ.О «Метрологія» є наробиш для кон-
струювання і внготоилення. лазерних портативних дальномі-
рів, які дають змогу проводити вимірювання до 2000 м. 

Б. Існуючі наробки НЮА України, Академії МіВС Украї-
ни,, раніше опубліковані, вже реалізовані у вигляді комплек-
ту лінійних масштабів для вимірювальної зйомки місць д о 
рожно-транопортних подій. 

В. Розроблена і виготовлена настільна модель портатив-
ного 'приладу д л я визначення фальсифікованих рідких харчо-
вих продуктів (горіліюа, молоко, сметана, масло). »Прилад 
потребує доробки і випробувань. 

Ґ. Сторонньою організацією ХДУ розроблений пошуковий 
прилад нового типу, який дає змогу виявляти предмети і по-
рожнини в кам'яних та бетонних перешкодах товщиною до 
500 мм, виготовлений дослідний зразок. - , 

Д. На основі ранніх розробок виготовлені дослідні зраз* 
ки діафрагм для діафрагмування стереоскопічних мікроско-
пів моделей МБС 1-90, які дають змогу збільшувати глиби-
ну різко зоброшуваного простору в полі мікроскопу до 5 мм, 
що важливо в судово-балістичних дослідженнях. 

Е. В технічному пристрої реалізована розробка кафедри 
криміналістики КНДУ. Створений кишеньковий дефектоскоп 
з автономним 'живленням,, який дає змогу визначити прихо-
вані ушкодження в металевих- об'єктах, наприклад, кузові 
автомобіля. Прилад проходить дослідні зразки. 

4. Експертна система підтримки прийняття оперативних рі-
шень в типових ситуаціях розслідування злочинів. Проведені 
теоретичні розробки, створено програмне забезпечення, здій-
снена спроба перевірити теоретичні обгрунтування на мате-
ріалі методики розслідування розкрадень в будівництві', умис-
них вбивств, вчинюваних в умовах неочевидності,. на основі 
версій Видонова. Д л я демонстрування иринципіальних мож-
ливостей системи виготовлений, рекламний'ролік. 

Одержані дані і практичні розробки проектів та приладів 
спрямовані на вдосконалення теоретичної бази .органів діз-
нання, попереднього слідства, прокуратури, суду. ТТК вихо-
див з потреб практики в нових технічних засобах боротьби 
із злочинністю, перш за все створення засобів виявлення і 
дослідження джерел доказової інформації, розробки і впро-
вадження пошукоиик т а автоматизованих довідково-інформа-
ційних джерел типу «РАИПС-ПОРТРЕТ», «Експертні систе-
ми» та-ін. • . 
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ТТК н е ставив перед собою завдання визначення попиту 
н а розробльовану тематику, оскільки з моменту її затверд-
ження тема носила пошуковий характер — визначити пріори-
тетні напрямки .досліджень на основі урахування наукового 
і технічного потенціалу вчених Харкова. 
. Обраний ТИК напрямок досліджень набув практичної 
значущості у вигляді теми «Використання/ сучасних досяг- -
нень науки і техніки у боротьбі із злочинністю», яка схвале-
на президентом Академії правових наук України і увійшла 
До Державної Нрограми боротьби із злочинністю. 

, ' Надійшла до редколегії 25.07.96 

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА 

В. О РУМ'ЯНЦЕВ, канд. юрид. наук, доц. НЮА України 

ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ ^ 

Після проголошення ТІ. Скоропадським гра моги про зре-
чення 14 грудня 1918 р. Директорія фактично прийшла д о 
адади. Цим актом скасовувалась Українська Держава геяпь-
ілана Скоропадського і відновлялась Українська Народна 
Рєевубліка , але від УНР часів Центральної Ради бралася ля-
uje. назва. Форма держави і організація її вищих владних 
«зрукігур принципово відрізнялись від УНР доби Центральної 
р і д и . ' 

Таким чином, Директорія опинилась у фокусі державного 
життя України. Але природа її влади не давала підстав^для 
того, щоб. вона безпосередньо очолила державну структуру 
У H P .-.За своєю правовою природою Директорія виступала 

-міжпартійним координуючим центром, що об'єднував у своє-
му складі лідерів (найбільш впливових українських політич-
них партій і організацій. За словами її голови В. Винничен-
т у Директорі ї була надана «нааиовласть від імені всіх .полі-
тичних партій укра їнства» ' . Хоча за переконанню того ж 
В.Винииченка ця обставина не з аважала переходу до Дирек-
торії всієї ваги державно-національного життя в Україні 2 . 

1 Винниченко В. Відродження нації. У 3-х ч. К-, 1990. Ч. III . С. 106. 
3 ДИВ.: Там же. С. 115, - ' 
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Фактично у період збройної боротьби з гетьманом П. Скорбг 
іпадським, та певний час після її закінчення Директорія У Н Р 
була революційним органом з диктаторськими правами, обій-
маючи законодавчу, виконавчу та судову в л а д у 1 . 

Ці суперечливі обставини зумовили те, що одним з най-
важливіших питань в діяльності Директорії стала проблема 
форми української держави і організації її вищих владних 
структур. , 

Слад зауважити, що в цьому напрямі Директорія обирала 
шляїх на побудову парламентської республіки. У деклараці ї 
від 26 грудня 1918 р. Директорія проголошувала, що най-
ближчим часом буде окликаний Трудовий конгрес, який «ма-
тиме всі верховні права і повновласть вирішувати всі питан-
ня соціального, економічного та політичного життя Республі-
ки» 2 . 

Але порядок формування Трудового конгресу не був по-
збавлений суттєвих недоліків, які зводили нанівець побудову 
такої республіки на правових, демократичних засадах. Трудо-
вий конгрес мав обиратися не на підставі демократичних, 
принципів загального виборчого права, а За аморфним «тру-
довим принципом», завдяки чому виборчих прав були позбав-
лені представники інтелігенції: професори, адвокати, лікарі,, 
педагоги середніх шкіл, письменники і т. п. ДіСтали вибор-
чих прав лише ті представники інтелігенції, які «безпосеред-
ньо працювали для трудового народу», тобто лікарські поміч-
ники (фельшари) , вчителі народних шкіл, службовці канце-
лярій і т. п.3 . Такими ліво-соціалістичними програмними по-
ложеннями Директорія, як це відзначають сучасники тих по-
дій, влаштувала «змагання^з ,більшовиками в лівизні» 4 . 

5 січня 1919 р. Директорія видала інструкцію про вибори, 
що встановлювала норми представництва на Трудовий кон-
грес, І призначила термій скликання його першого засідання 
на 22 січвя 1919 р. У відповідності до інструкції на Трудо-
вий Конгрес треба було обрати 593 делегата: 377 — від се^ 
лян, 118 від робітників,' 33 — від трудової інтелігенції і 
65 — від західноукраїнських земель 5. 

23 січня 1919 р. Трудовий конгрес, на який прибуло по-
над 400 депутатів, з них *65 — ві'д ЗаЯідно-Української Н а -
родної Республіки, розпочав свою роботу. 

' Див.: СлЮсаренко АГ:, Томенко М. В. Історія української конститу-
ції. К., 1993. С. 90. 

2 Конституційні акти України: 1917—1920. К.,' 1992 .С . 102. 
* 8 Див.: Там же. С. 102. 

* Гондельвейзер А. А. Иагісиевскйх воспоминаний//Революиия на Украине 
по мемуарам белых. М.; Л., 1930. С. 49. 

« Див.: ЦДАВО України. Ф. 1429, оп. 1, с. а, а. 26—26 зв. 
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Як і слід було очікувати, чільне місце в ході роботи Кон-
гресу зайняли дебати з приводу форми української держави . 
і організації її владних структур. Більшість на цьому форумі 
становили представники есерівської «Селянської Спілки». 
Найбільш ліві ї ї представники (Г. Гринько, В. Єланський, 
А. Любчємко) були відверто за об'єднання з більшовиками 
і встановлення в Україні радянського ладу. Центристську 
позицію займала фракція, яку очолювали М. Грущевський, 
М'. Любинський, М. Шаповал, котрі наполягали на встанов-
ленні «лади «трудових рад селянських і "робітничих депута-
т і в » х о ч а на . більшовиків і >не орієнтувались. Але все ж таки 
більшість делегатів Трудового конгресу відкидала ці ідеї 
і твердо відстоювала принципи парламентської демократ і ї 2 . 

Але, на ж а л ь депутати ^Конгресу не знайшли розради в 
цьому питанні; і під натиском більшовицьких військ, 28 січ-
ня 1919 р., Трудовий конгрес змушений був взагалі припи-
нити свої засідання, доручивши продовжувати роботу комі-
с іям по обороні Республіки, земельної реформи, освітньої, 
бюджетної, закордонних справ, харчових справ 3. / 
- Хоча Трудовий конгрес не справив визначного впливу на 

розвій подій в Україні, його скликання являло4 собою спробу 
створити парламент революційної України 4. 

Складна військова ситуація в Україні не дозволила Тру-
довому конгресу .вирішити на. конституційному рівні питання 
про організацію влади в УНР. Хоча Трудовий конгрес прий-
няв «Закон .про форму влади в Україні», у відповідності д о 
якого вся влада в державі переходила до Директорії , вона 

'бтримала право видавати закони, хоча й із запереченням, щ о 
•І* --мал а затверджувати чи відкидати наступна сесія Конгре-
су. Директорія м а л а право призначати та звільняти з посад 
членів уряду, >йюі у. всій своїй діяльності були відповідальні 
перед Директорією- Цей закон не вніс нічого нового в обсяг 
дотеперішній повноважень Директорії , а лише закріпи©'іс-
нуючу на той час практику державного будівництва. З прий-
няття «Закону про форму влади в Україні» влада Директорії 
стала легітимною; з мі п а р т і й н о г о органну по керівництву 
товстанською боротьбою вона перетворилась у виіцій орган 
державної влади, отримав " від Трудового конгресу повнова-

1 Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 'т. Т. 2. Від середини 
XVII століття до 1923 а. К-, 1995. С. 519,. 

2 Див.: Павленко Ю„ Храмов Ю. Українська державність у 1917— 
1919 рр. (історико-генетичний аналіз) . К.,-1995. С. 211—212. ' 

3 Див,: Смосаренко А, Г-, Томенко М. В. Вказ. праця. С- 94. 
4 Див.: Гун&ак Т. Україна: перша половина XX століття. .Нарис політич-

ної історії. К., 1993. С. 173; Шлик Я-, Вол Б., Чуприна В. Історія 
української державності. Львів, 1995. С. 117. 
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ж е н н я н а здійснення законодавства та верховного управлін-
ня в державі . " : 

Трудовий конгрес, виходячи з проголошення злуки У Н Р ; 
і ЗУНР, ухвалив скликати парламент Великої Соборної Ук-
раїни, а до окликання парламенту до складу Директорії-був. 
включений представник З У Н Р Є. Петрущевич1 . 

Проте подальші воєнні події не дозволили розвинути рі-
шення конгресу в конституційні акти і взагалі відсунули про- . 
б лем у конституційного забезпечення державного будівництва 
в Україні на другий план, І хоча продовжувала діяти урядова/ 
комісія з розробки Конституції Української Народної Р е с п у б ^ 
л і к и 2 / ї ї діяльність виявилась безплідною 3. 1 

Це не могло не сказатися на становищі Директорії , яка -
починає в процесі вирішення конкретних поточних справ зай-1 
матися проблемами сво&го конституювання. , -І 

На Початку квітня 1919 р. в Рівному була ирозедена р е - | 
організація Директорії : вона складалась тепер з С. Петлю-1 
ри , А, МакаренКа, одного-представника в і д З У Н Р та двох — 1 
від соціалістичних партій. Були впорядковані функції Д н р е к - | 
торії та її взаємини з урядом. Директорія мала^тільки за - І 
тверджувати закони, що їх укладали міністерства, і д а в а т а і 
-розпорядження лише міністерствам. На її утримання Р а д а ! 
народних міністрі® визначала певну суму. • і 

'Після невдалих воєнних дій армії У Н Р восени 19_19 р. 1 | 
безперервних переїздів Директорі ї вона фактично розпалась^ 
15 листопада 1919 р. в Кам'янець-Подільському нарада Ди-$ 
ректорії і членів уряду прийняла постанову про виїзд у , д е р - | 
жавних справах За кордон членів Директорії Д . Макареика^ 
1 Ф. Швеця 1 . Одночасно ухвалено, що на час і х відсутності І 
верховне керування справами Республіки покладається на го-1 
лову Директорії , Головного Отамана С. Петлюру, який і м е - ; 
к щ Директорії ' затверджує всі закони та постанови, ухва-
лені Радою народних міністрі® 5. "• ; 1 

Так, міжпартійні та їііжособисті суперечнокті призвели ^ 
д о фактичного розколу Директорії і переходу всієї повноти. 
-влади виключно до С. Петлюри, За умов політичної неста-
більності в У Н Р 11 січня 1020 р. в . Кам'янці-Подідьоькому : 
повстала Всеукраїнська Національна Рада , яка мала на меті 
усунення Директорії від івдДди, яка, до речі, вже сама пере-
стала існувати Як колегіальний орган, скликати передпарла-
мент — Державний Сейм і затвердити тимчасову Конститу-

* Див.: ПолШська-Василенко Н. Вказ. праця. Т. 2. С. 520. 
2 Див.: ЦДАВО України. Ф. 1065, оп. 2, с. 293—296. 
3 Див.: Смосаренко А. Т„ Томенко М. В. Вказ. праця. С. 91— 92. -. 
4 Див.: ЦДАВО. України,.ф. 1429, оп. 2, с , 1, а. 8. ' 
5 Див.: Там же,' а. 9. 
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ц ію-УНР. Проект Конституції передбачав проголошення де-
мократичної парламентської республіки, д е вся повнота вла-
ди н а л е ж а л а народу з її розподілом на законодавчу; виконав-
чу та судову. Законодавча влада належала парламенту 
Державній РаДі, верховна виконавча влада — Голові дер-
ж а в и та Рад і міністрів, відповідальної перед парламентом. 
Вищу судову владу здійснював Найвищий Державний Суд. 
Положення про розподіл їв лади в дусі пр авод ер ж аан и х ідей 
доповнювалося визнанням за громадянами У Н Р широкого 
кола нрав і с в о б о д . ' 
• Але усунути Директорію' від влади Українській ' Націо-
нальній Раді не вдалось, тому і проект Конституції не на-

. бра® чинності. 
21 травня 1920 р. урядчУНР ухвалив постанову, затверд-

жену С. Петлюрою, про відкликання членів Директорії 
Д . Макаренка і Ф, Ш в е ц я з-за кордону. Неповернення цих 
двох члеиів давало підставу вважати, що вона вибули зі 
складу Директорії , і вона навіть формально переставала іс-
нувати як колективний орган. Всі її повноваження перехо-
дили до гоіови С. Петлюр» 2 . 

Новий стан одноосібної Директорії як найвищого органу 
влади УНР було оформлено «Законом про форму державшо-
го устрою та порядок законодавства в УНР» від 12 листопа-
д а 1920 р. У відповідності до,, цього, закону верховна влада 
в У Н Р тимчасово, до скликання парламенту, організовува-
лась шляхом розмежування і координування 8йщих держав-
а х функцій поміж Директорією в особі голови, Радою на-
родних міністрів і Державною Народною Радою. Щ о стосу-
ється останньої, то її склад, порядок формування та І обсяг 
щсщїрваЖень мали бути .вирішені окремим законом, який ггак 
1 « е був прийнятий. «Закон про форму державного устрою 
Та порядок законодавства в УНР» дуже (розпливчасто арізіна-
фшв компетенцию Р а д и народних міністрів. А що стосується 
повноважень Директорії , то вони були визначені досить ре-
тельно і охоплювали-майже всі, важливіші питання виутрі- і 
зовнішньополітичної діяльності УНР. Директорія в особі сво-
го голови мала право затверджувати ухвалені Радою народ-
них міністрів 'закони,- .репрезентувати У Н Р на міжнародній;1 

арені і підписувати міжнародні договори, видавати акти .ам-
ністії, виступати з законодавчою ініціативою3 . Згідно з д»м 
законом на випадок неможливості виконання вищої державної. 

' Див.: Скрипнюк О. В. Теоретико-методояогічні засади -формування 
розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні.. К» ' 
1995. С. 83—84. • 

г Див.: ЦЦАВО України. Ф. 1429, оп. 2, с. 68, а. 1. •• / ! ( л 
а Див.: Там же. Ф. 1065, оп. 1, с. 193, а. Г. 



влади головою Директорі ї воиа переходила до колегії , скла - ' 
даної з голови уряду, порядкуючого в Найвищому Суді У Н Р 
і представника політичних партій. Д о скликання цієї колег і ї 
голову Директорі ї з аступав голова Р а д и народних міністрів. 

1 3 прийняттям «Закону п р о форму державного устрою та 
порядок законодавства в У Н Р » робився певний крок, відходу 
від колегіальних методів керівництва д е р ж а в о ю в бік лерсо-
нофікації влади , хоча робилось це" під тиском військових об-
ставин, к о л и влада Директорі ї з анепадала . 

З а т а к о ю схемою продовжував свою діяльність уряд Ук- , 
ра'їнської Народної Республіки в екзилі —- спершу в Тарнові 
в' Польщі, потім осередком державних установ стали В а р ш а -
ва , П а р и ж і Прага . Головою Директорі ї був С. Петлюра , а 
після його вбивства у 1 9 2 & р . . — А. Лганцький. Виконавчий ; 
орган — Р а д у народних міністрів У Н Р — в еміграції , очолю- ' 
вали: А. Лірицький, П. Пилипчук, В, Прокопович, О. Шуль-
гін На зовнішньому відтинку екзилыний уряд оперше д іяв і 
за посередництвом дипломатичних місій У Н Р ; згодом 'вико- ї 
рйстовував форум Літі Націй. Неофіційним друкованим орга- ; 
ном уряду У Н Р в екзилі був тижневик «Тризуб»'8 . І 

Хоча в екзилі не припинялись спроби створення Консти- і 
туції ' У Н Р , значний інтерес становить «Проект Конституції — і 
основних державних законів У Н Р » , написаний О. -Ейхельма- | 
«ом у 1921 р. Він ^ у в прихильником побудови в Україні іпра- • 
врвої д е р ж а в и на основі тіослідовного проведення в ж и т т я ^ 
демократичного республіканського принципу та допущення 'З 
всього народу до громадсько-державної роботи. . Н а р о д 
сувереном, його ш л я Г реалізується шляхом референдуму з - ] 
питань, прийняття Конституції, інших законів та проблем.; , 
державного правління. Н а й в и щ а державна в л а д а належить 4 
.парламентові, я к о м у . підконтрольна виконавча влада». Судо- ] 
вій ©ладі, крім розв 'язання суперечностей між окремими зем- * 
лямен, притягнення до Відповідальності державних діячів^ ^ 
н а л е ж а л о право трактування законів. Особливе місце в Кон-
ституці ї 'О . Ш х е л ь м а и посідав розділ про права і свободи 
громадян та -гарант і ї їх д о т р и м а н н я 3 . 
і • ' • . . . • • 

• _ Надійшла до редколегії 23.07.96 

' Див.: Державний центр Української Народної Республіки в екзилі, 
Філадельфія, Київ, Вашингтон. 1993. С. 405—409. 

2 Див.: Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Львів, 1992, 
С. 214. -

а Див.: Скриянт О. Вказ. праця. С. 84. 
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С. I. МАКСИМОВ, канд. філос. наук, доц. 
НЮА України 

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРАВА (ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТ») 

Проблема співвідношення міжнародного та національно-
го (внутрішньодержавного^ права є однією з фундаменталь-
них юридичних проблем. Тому будь-яке її вирішення — що 
віддає пріоритет міжнародному чи то внутрішньому праву— 
має відповідне філософське обгрунтування, яке уходить ;ко-
ріннями в глибини теоретичної правосвідомості та щільно 
пов'язано з певною філософською позицією, 'морально-етич-
ним вченням. \ 

Так, в класичній ф і л о с о ф і / п р а в а принцип пріоритету 
міжнародного права по відношенню до права внутрішньо-
державного-найбільш послідовно обстоював Кант. Цей прин-
цип знайшов у нього обгрунтування з позицій універсаліст-

яської (загальнолюдської) етики справедливості, в якій аікцент. 
робиться на проблематиці .прав та обов'язків всіх. З цих ж е 
підвалин випливала кантівська ідея світового громадянсько-
го порядку, чи «вічного миру» конфедерації правових дер-
а ц в -
V 'Протилежної позиції — пріоритету національного права 
по відношенню до міжнародного — дотримувався Гегеле, 
який виходив 'із партикуляристської (етноцентри'чної) ідеї 
«субстанційної моральності» «народного духу» ' і вищдо фбр-

Ш$Ю Ї.Ї виявлення вважав окрему державу. Д л я нього не імало 
тв.ййравддння посилання^ індивідуума до -загальноліонських 

'•діййбстей (права людини), коли вони йшли урозріз з інтере-
£8гйи .самоствердження своєї держави. Ні про який « с ^ б -
ІЙай громадянський порядок» тут не могло бути й мови. 

Сучасаі дискусії п,ро співвіднощеннй міжнародного - йра-
ва , йогр загальновизнаних принципів і норм та права внут-
рішньодержавного також є лиш© вершиною того айсбергу, 
підвалинами якого є філософські* спори про універсальні та 

, культурно-національні цінності, про те, х як оціввідносяі'ь'ся 
між собою воля до ствердження своєї етнічної культури' ,4 
орієнтація на загальнолюдські цінності, н а міжкультурне вза-
єморозуміння. 

ч Ористушаючи до аналізу такого співвідношення, ми' не 
підемо шляхом дефініцій загальновизнаних принципів і 
норм міжнародного права, виявлення їх вичерпного переліку 
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та змісту кожного з них V а спробуємо лише розкрити 
загальний сенс цього феномену. В цьому плані їх н а л е ж и т ь 
розуміти я к свого роду загальнолюдську конституцію в си-
стемі міжнародного права , як ій повинні в ідповідати усі інші 
норми міжнародяонправової: системи. В конституції сучасної 
Держави існує розділ , що в ідбиває зв 'язаність державно ї в л а -
ди, волі будь-якої більшості правами людини, як такими «мо-
ральними критеріями, якими повинен.керуватись правопоря-
док» г . В аспекті цього безперечного ядра «загальновизнаних, 
принципів і норм» ми й спробуємо висвітлити проблему, щ о 
заявлена . 

Сучасна ситуація у світі характеризується множинністю 
т а різноманітністю к у л ь т у р н а т а к о ж їх прагненням зберегти 
і захистити свою ідентичність. В цих умовах ун;іверсалістсь-
ко-ліберальній позиції про пріоритет прав д л я всіх н а д бла-
гом для партикулярного сп івтовариства • • ( Д ж . Роулз ) про-
тистоїть позиція постмодерніСтських. мислителів про пріори-
тетну цінність партикулярної (приватної) культурної тради-
ції та' невідповідність моралі універсально значущих форм, 
обов 'язкових д л я всіх людей (наприклад , прав людини) з ін-
див ідуально і культурно диференційованою етикою доброго 
Щгтя (евдемонізм) «для м е н е і д л я нас» ( Ж . Л і о т а р , 
М. Фуко) . Головною спрямованістю постмодернізму є крити-
к а різноманітних тенденцій уніфіікаіції та відстоювання плю-
ралізму. Ц я тенденція у американського філософа Р . Рорті 
проявляється в твердженні , що вихід з ^ межі традиці ї є не-
можливим, а ідея справедливості м о ж е обмірковуватись ли-
ше в межах певної — американської конституційної- тради-
ції. Тому не повинно бути ніяких універсальних стандарт ів 
прав людини, для кожної традиці ї вони культурно т а .істо-
рично обумовлені." ; 
: Ц ілком зрозумілим є прагнення до урахування національ-

но-культурної традиці ї в галузі правової культури тощо. Ц е 
саме той напрямок досліджень, що був започаткований ісгсь 
ричиою школою права , та розвивається сучасною герменев-
тично зорієнтованою філософією права. Але чи суперечить ц е 
прагненння необхідності визнання прав людини, що виходять 
з пріоритету загальнолюдських принципів справедливості? 
А д ж е в Дійсності збереження як індивідуальної, т а к і куль-
турної своєрідності залежить' від того, 'чи всі матимуть рівні 

1 Докладніше ;з цього питання див.: Российская правовая система и 
я международное право: современные проблемы взаимодейс*вия (Все-, 
рос; науч(.-практ. конф. в Нижнем Новгороде) //Гос-во и право, ' 1996. 
№№ 2—4. . ' 

2 Хеффе О. Политика.. Право.. Справедливость. Основоположения крити-, 
ческой философии права 'и государства!. М., 1994,. с, 293. . 

158 



права для цього, чи всі, відчуватимуть однаковий мораль-
ний обов'язок поважати Справа «будь-кого іншого» — різно-
манітних форм життя та форм етосу 1. 

Тому права людини як конкретизація універсальних мо-
ральних принципів виявляють себе тими нормами, на основі 
яких можливе мирне співіснування індивідів та різних куль-
тур, і навіть їх співробітництво в ' у м о в а « виникнення гло-
бальних проблем. Така постановка питання дозволяє розв'я-
зати, здавалося б, непримириме протиріччя між. позиціями 
універсалізму прав людини і плюралізму культурної своє-
рідності, а саме право на культурну ідентичність може бути 
розглянуто як значуще для всіх людей індивідуальне пр'аіво. 

Таким чином, співвідношення м іж етикою справедливості 
(для всіх), що обґрунтовує примат загальновизнаних лрин- -

ципів та норм' міжнародного права, та орієнтацію на тради-
ційні ціннності партикулярного співтовариства, або етноети-
кою добра (для нас) , що оібгру>)зову€ примат Національного 
законодавства, може бути розглянуто як співвідношення 
формальної доповнювальності (як такі, що взаємодоповню-
ють відповіді на різнії питання),, але ж за нормативною пе-
ревагою (нормативним' пріоритетом) першої над ; остан-
ньою 2. Саме такий підхід обґрунтовується4 сучасною комуні-
кативною* філософією з позицій етики дискурсу 3 

-.{Кі-О. Апель, Ю. Хабермас). і 
Згідно з комунікативною т е о р і ю права людини нерозрив-

но пов'язані з головною процедурною нормою аргументатив-
ноГо дискурсу -— рівні права та спільна відповідальність усіх 
можливих партнерів дискурсу, тОбто концепція прав людини 
брирзється на можливість консенсусу між різними людьми та 
куіяіїурними традиціями. 

- бодночас за кожною культурною традицією визначається, 
право відстоювати -будь-які інтереси та прагнення до добро-
го життя, в тому числі й інтереси, що відносяться до питань 
духовної ідентичності та своєрідності, але до тієї межі, поки 
поважається Р( додержується головна норма такого дискур-
су. 'Саме тому універсалізм справедливості, що проявляється 
через ідею црав людини, накладає певні обмеження на ; всі 
випадки реалізації приватних або особливих інтересів людей і 
співтовариств. Ніяке додержування культурної традиції не 
може вести до порушення прав людини, сам« як в більш 
1 Див.: Апель К.-О. 'Етноетика та універсаліетська макроетика: супереч-

ність чи доповнювальність?//Політ. думка. 1994. № 3. С. 117. 
г Див.: Апель К.-О. Вказ. праця / / Політич. думка, 1994. № 4. С, 85. 
3 Детальніше ознайомитися з ідеями дискурсивної етики можна з кн.:. 

Ермоленко А. Н. Этика ответственности*. и социальное бытие человека 
- (брфременная немецкая практическая философия). К* 1994; див. також 
Хабермас Ю. ДемократиЯ.Разум,. Нравственность. М., 19924 
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сильному висловлюванні не можуть виправдати ці порушен-
ня ніякі міркування національної (державної) безпеки. 

Водночас .К.-О. Апель підкреслює, що таке обмеження 
приватних інтересів д л я даної культури не може бути вста-
новлена наперед (апріорі) , а згода між формальним універ-

- салізмом та" локально значущою етикою (етноетикою) по-
винна стати предметом відкритої дискусії, завданням дис-
курсивного досягнення консенсусу'1 С а м е тим з позицій дис-
курсивної етики обґрунтовується положення про те, що бе-
зумовний пріоритет загальновизнаних'норм д р а в людини м а є 
бути підтверджений у консенсусі за допомогою дискурсу, 
тобто має бути висловлений в конституції та у всьому зако-
нодавстві. Ніхто не може нав 'язати співтовариству універ-

; сальні норми і Шниості, якщо вони не визначені самим спів-
товариством за умов збереження власної ідентичності та 
співіснування з іншими культурними співтовариствами^ От-
же, комунікативна філософія -обґрунтовує пріоритет загаль-
новизнаних принципів Та норм міжнародного права, але Цри 
обов'язковому опосередкуванні через їх визнання та закр іп-
лення у конституції^ -

Проблема співвідношення універсально-цивілізаційного 
та національно-культурного у праві .особливо актуальна для 
України, д е відбувається реформування правової системи, 
основу якої з аклало прийняття нової Конституції. Правова 
система, з одного боку, повинна орієнтуватися иа певну 
культурну традицію, яка може бути реконструйована шля-
хом застосування герменевтичного методу 2 . Аде, з другого 
боку, вона повинна грунтуватися на універсальних принци-
пах (права людини як вираження справедливості) , завдяки 
яким можуть і мусять співіснувати в єдиній планетарній ци-
вілізаці ї різні культурні традиції , які водночас є універса-
льними принципами взаєморозуміння між людьми, умова-
ми будь-якого можливого дискурсу. 

Оскільки у тексті будь-якої конституції здійснюється 
інституціоналізація провідної правової доктрини, Домінуючих 
тенденцій теоретичної та масової правосвідомості, тому ана-
ліз цього тексту, включаючи й порівняльний, дозволяє вияв-
ляти в Головних рисах . міру поєднання універсального та 
культурно специфічного в цій правовій системі. Так, якщо в 
Конституції Російської Федерації (1993 р.) прямо переважає 
орієнтація на ліберально-універсалістську етику, проголошу-
ється пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного 

. 1 Див.: Апель К.-О. Вкаа* праця//Політ. думка'1994. № .4. С. 89. 
5 Пре одну з перших спроб- такої реконструкції- стосовно російської пра-

вової традиції див.: Синюков В. Н. Российская правовая система; 
Введение в обіцую теорию. Саратов, 1994. ^ 
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права перед внутрішньодержавним законодавством (ч. 1 с г. 
15, ч. 1 ст. 17 Конституції РФ, то Конституція 
України (1996 р.) в більшій мірі орієнтується на куль-
турно-релятивну етику (етнсщентричну), «а пріоритет Кон-
ституції парад міжнародними договорами (іст. 9. Кон-
ституції України). Переважання етноцентричного елемента в 
правосвідомості законодавців явно демонструє ст. 11 Кон-
ституції України, в якій в дусі гегелівської ідеї про державу 
як «носія народного духу» стверджується її піклування про 
консолідацію нації, розвиток національних традицій та 
культури, а також інші положення, в тому числі й такі, із 
яких цінність свободи особистості переважається цінністю її 
безпеки (ст. ст. З, 34 Конституції України та ін.). 

В сучасній українській правосвідомості представлена та-
кож ідея справедливості «для! всіх». Співвідносячись з пар-
тикулярною етноцентричного ідеєю блага «для нас» (за де-
якою перевагою останньої)', вона ін'ституціоналізується у 

- тих статтях Конституції, в яких проголошується невідчужу-
ваність та непорушність прав людини (ст. 2.1 Конституції 
України), а Ствердження і забезпечення прав і свобод лю-
дини визнається головним обов'язком держави (ст. З Кон-
ституцій України). На дідмзіну від проекту Конституції в 
її тексті з 'являється також положення про загальновизнані 
принципи та норми міжнародного права як умову взаємо-
вигідного співробітництва України з членами .міжнародного 
співтовариства для забезпечення її національних інтересів і 
безпеки (ст. 18 Конституції України). 

Стосовно прав людини в ході наступного тлумачення ос-
новних положень Конституції Конституційним судом України 
необхідно, на наш погляд, посилити акцент на «загальновиз-
наних принципах та нормах», що додасть більш сучасного 
вигляду національній правовій системі. -

В той ж е час універсальні принципи справедливості, щоб 
перетворитися у дійсний мотив правомірної та правозахис-
ної поведінки, а . т а к о ж критерій для законодавчої та право-
застосувальної діяльності, не можуть бути нав'язані зовніш-
нім чином, а мають органічно вплітатися у націоиаль- , 
ну правову систему. Тут не досить лише їх позитивного з а -
кріплення в Конституції як основних прав, а необхідно, іцоб 
права людини одержали глибоке універсалістське об-
грунтування (в дусі Канта) в теоретичній правосвідомості, 
й це обгрунтування має бути підкріплене виправданням ідеї 
прав людини з позицій ціннностей даної культури і, нарешті, 
одержати визнання у масовій правосвідомості. За відсутніс-
стю достатньо міцної традиції поваги до права і збережен-
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-ня прояв «правового нігілізму» вирішення цього' завдання 
потребує величезних зусиль в галузі правового виховання і 
підвищення правової культури всіх категорій громадян Ук-
раїни. 

Права людини як соціальний інститут важливі та вип-
равдані для кожної людини як умови її самореалізації та-
збереження ідентичності, що можливо, коли всі учасники 
правового дискурсу рівні та поважають права інших. Ц я по-
зиція особливо важлива, оскільки ураховує особливості ук-
раїнського правового менталітету, його екзісгенційний ха-
рактер, який проявляється в тому, що цінності самореаліза-
ції відводиться одне з найвищих місць у системі цінностей 
національної культури На наш погляд, авторами тексту 
Конституції у формулюванні ст. 23 була знайдена оптималь-
на міра сполучення універсального, і специфічного в націо-
нальній правосвідомості: «Кожна людина має право на' віль-
ний розвиток своєї особливості, якщо при цьому не порушу-
ютбся права і свободи інших людей». Це і є формула «го-
ловного закону права» в специфічному для нашої культури 
прояву. 

Універсалістські принципи справедливості важливі та 
виправдані \й для співтовариства .в цілому (права народу) , 
як умова збереження його культурної ідентичності та нена-
сильницького самоутверження, що також є можливим, коли 
визнається рівність культурних традицій та поважаються 
права інших. 

Д в а моменти у виправданні ідеї прав людини, що вислов-
лені вище, взаємопов'язані,, оскільки мова права та правовий, 
етос єдині я к у внутрішньодержавному, так і у міжнарод-
ному аспекті. У сучасній світовій ситуації не може бути 
визнана гідною довіри та держава , яка, в свою чергу, - не 
демонструє довіри до своїх громадян, до їх вільної та 
доброї волі. Тим більш, що вільна самореалізація особисто-
сті не тільки не несе ізагрози збереженню культурної іден-
тичності усього народу, але,- навпаки, сприяє її прояву. За 
даними філософських, культурологічних та емпіричних со-
ціальних досліджень, менталітет сучасної людини, що само-
стверджується, не може не належати до певної культурної 
традищї, навіть якщо вона орієнтується виключно на вільний 
(автентичний) вибір в дусі екзістенціалізму Ж--П. Сартра. 
Про цінності певної культури, (в тому числі й правові) ми 
можемо міркувати не з а апріорно сформульованому їх .пе-
реліку, а за їх здійсненням в автентичному самостійному ви-
борі індивидів, що до неї належать. 
1 Див. Максимов С. И. Общечеловеческое и национальное в философии 

права//Культур£ та етноетика .(Міжнародна науково-теоретична конфе-
ренція). К., Вип. IV. 1994. С. 26—28. 
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Визнання ідеї прав людини е необхідним також з позицій 
принципу Недопущення зла як несправедливості «для вс іхг 
В нашій ситуації таким злом є придушення головних прав 
людини в умовах авторитарного режиму, спогад про який 
стимулює прихильність універсальним принципам прав лю-
дини. Однак, так,е «негативне» визнання прав людини вия-
виться незворотним лише тоді, коли справедливість б уїде зро-
зуміла як «регулятивна ідея» діяльності всіх в умовах 
перспективи здійснення громадянського світового порядку в 
дусі Канта, коли суб'єктом міжнародного права виявиться ок-
ремий індивід з його невід'ємними правами. 

Таким чином, не припустимо зведення загальнолюдських 
принципів та норм міжнародного Права до простих деклара-
цій, які прийняті за прагматичними політичними міркуван-
кями . їх визнання, обгрунтування та виправдання необхідно-
сті,, а також законодавче закріплення має стати дійсним 
підґрунтям національних правових систем. 

НадійшлоАо редколегії 05.08.96 

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Є. О. ДІДОРЕНКО, чл.-кор. АПрН України 

ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У 
ВІДОМЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Загальновідома небезпека підриву ,та розпаду зсередини 
будь-якої структури, яка устоялася. Саме Із спробами тако-
го гатунку останнім часом .все частіше стикається система 
спеціалізованої відомчої освіти МВС України. За- умисною 

- безапеляційністю, іноді досить вміло прикритою псевдонау-
ковим флером, однозначно простежується прагнення тоталь-
ного знищення іза багато років відпрацьованої існуючої і в 
цілому діючої системи підготовки кадрів для органів внут-
рішніх справ, яка позитивно себе зарекомендувала 1 . 

При цьому .гаряче та наполегливо переконують, що чим 
менше в- республіці буде міліцейських вузів, чим менше буде 
офіцерів з вищою освітою т а дипломом бакалавра , тим буде 
краще. Містика, та й годі! Основний постулат і, так би мо-
вити,, «цвях програми» екзальтованих авторів: закрити до 
8 0 % спеціалізованих інститутів, а заодно перетворити в мілі-
I Див., Шакун В. 1. Удосконалювати систему підготовки кадрів у на-

вчальних закладах МВС України / / Інформаційний бюлетень республі-
канського навчально-методичного центру. К , 1995. № 2. С. 50—52. 
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цейські лікбези-дволітки edi діючі нині навчальні1 заклади 
другого рівня акредитації, розставити. 1 курсантів-недоучок 
на сержантські посади — і все одразу піде на лад. Ніколи, 
нікуди і нічого не ніде, тому що після таких ідей йти, як 
кажуть, далі нікуди. 

Суть запропонованих новел зводиться, власне, до підміни 
системності освіти з притаманним їй чередуванням організо-
ваного та контрольованого навчання та практики якимось 
абстрактним дискретним процесом. При такому підході кур-
сант (слухач), який прийшов зі шкільної лави або дійсної 
військової служби, після першого року підготовки, оволо-
дівши непевними азами знань, штучно вилучається з проце-
су навчання й направляється або для проходження термі-
нової служби до армійських структур, або на рядові посади 
до органів внутрішніх справ. Таким чином, ніби-то прак-
тично закріплюються отримані знання. Рік чи два по тому 
знову складаються іспити для вступу на стаціонарну форму 
навчання. Проте й цього разу вища освіта не може бути 
отримана, оскільки на' даному етапі протягом двох років за 
програмою зрізаної підготовки випускаються лише «молодші 
спеціаліста». Ті, щ о закінчили курс, надалі знову ж-таки п і с -
л я складання іспитів (вкотре вже!) можуть, бути прийняті, 
для отримання вищої освіти, але не до всіх спеціальних нав-< 

• чальних закладів, які1 передбачається перепрофілювати> 
в середні, а тільки до академія та університету, які отриму-^ 
ють своєрідну монополію в цьому. ] 

Так, мимохідь, вся спеціалізована освіта в системі М В С | 
одразу знижується на цілий порядок. Академія та універси-* 
тет стають просто інститутами, а інститути й коледжі, як за:' 
змахом чарівної палички, знижуються до рангу таких собі 
міліцейських ПТУ. Виникає зовсім н е зайве питання: як то-
ді та ж академія буде розв'язувати свої основні завдання з 
підготовки наукових - кадрів, розвитку інститутів ад 'юнктура 
та підготовки пошу'качів, підвищувати рівень кваліфікації 
професорсько-викладацького складу спеціалізованих навчаль-
них закладів , готувати спеціалістів управлінської ланки і 
т. д.№ і т. п.? Адже при ггакому, так би мовити, розкладі 
флагман нашої відомчої науки імимоволі перетвориться у 
звичайну іі«учебку», повернувшись у звичне для нього ло-
н о — Київської вищої школи. 

Закономірний і цілком природний відтік принаймні основ-
ної частини наукового потенціалу знищених інститутів та 
коледжів. Доктори та кандидати наук змінять міліцейські 
погони на цивільні шати й посади викладачів цивільних 
ВУЗів, де вони не втратять ні кваліфікацію- ні зарплату. 
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Хибність такого підходу очевидна. При наявності дев'яти 
цивільних юридичних факультетів держуніверситетів та на-
ціональної юридично? академії , які однозначно відмежу-
валися від подібного «новаторства», цінність отримання за-
пропонованої і такої невиправдано ускладненої та неякісної 
освіти для молоді цілком сумнівна. В результаті — хро-
нічний некомплект офіцерів-юристів, в тому числі слідчих і 
оперативних працівників, лишатиметься незмінним або, в ліп-
шому випадку, може скорочуватися за рахунок недоуків ви-
пускників-сержантів. Д л я порівняння: сержант невеликої пів-
денноамериканської держави республіки Уругвай (3:2 
млн. жителів) — отримує це звання ,по закінченні трирічно-

- го навчання в одному з шести поліційних коледжів (на ба-
зі загальної середньої освіти)1 . Нам ж е пропонується про-
тягом року підготувати якусь аморфну проміжну ланку, 
що не є по суті і сержантом, з розмитими перспективами 
офіцерського звання і вищої юридичної ревіти в майбут-
ньому. Проте неясно, хто ж відповість постфактум за затур-
кану голову кожного спеціаліста, який не відбувся, а також 
за повний розйал системи відомчої освіти? 

Малоймовірні й прогнози того, Що в умовах гострого 
кадрового голоду ОВС будуть нібито перенасичені спеціа-
лістами з вищою спеціальною освітою. Д о речі, якщо це на-

. віть і відбудеться, то лише посилить конкуренцію серед офі-
церського складу при заміщенні посад. Штрихом зауважи-
мо, що на сьогодні, наприклад, в країні діє 28 педагогічних 
і 16 медичних ВУЗів, окрім факультетів університетів та по-
над сотні педагогічних і медичних училищ. Проте проблема 
перенасичення кадрів в цих галузях ніколи не стояла. Тим 
більш неприйнятні з а ^ о п о н о в а н і прожекти, які не врахову-
ють такі традиційні моменти, як текучість в ОВС юридичних 
кадрів з вищою освітою. Некомплект по республіці офіце-
рів-юристів складає до 25 тис. одиниць 2 . Загальновідомо 

ч також, що суто профільна служба слідства нараховує в Ук-
р а ї н і лише десь біля 50 % осіб з вищою юридичною оезі-
тою (в Луганській обл. — 43%!). Д о речі, зі ста відсотків 
молоді , я к а закінчує цивільні юридичні ВУЗи, в ОВС ви-
являють бажання; служити не більше 9 %,. Оскільки отри-
мання вищої юридичної освіти за запропонованою моделлю 
м 'яко кажучи, проблематичним, то провідні служби УМВС 
будуть укомплектовуватися щорічно одиницями, та й; то не 

5 Диз , про не докладніше: Подготовка полицейских кадров в Уругвае// 
Борьба с преступностью за рубежом. М., 1992. № 9. С. 23—25/ 

1 Див.: Скавуляк І. Відомча система освіти Міністерства внутрішнії 
справ України вимагає удоскоиалення//1нформаційний бюлетень респуб-, 
ліканського навчально-методичного центру* К., 1995. № 1. С 11. ' . 
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кращих спеціалістів цієї категорії (в У К Р УМВС Луганської 
обл. їх налічується всього лише дещо більше семи відсот-
ків). 

Як наслідок; корінні перетворення підготовки кадрів по-
винні призвести і неминуче призведуть до змін інтелектуаль-
ного потенціалу ОВС щодо значної переваги осіб, які мають 
первинну професійну 'підготовку. Значно зменшиться кіль-
кість молодших спеціалістів-юристів та істотно зросте неком-
плект осіб з вищою юридичною освітою. 

Характерно, що категоричність авторів нової концепції 
системи відомчої освіти не підкріплюється хоч трохи п е р е -
конливою аргументацією. Зрештою, її немає зовсім. Основ-
ним доказом, якщо його можна вважати таким, є існуюча 
неможливість більшості навчальних закладів системи МВС 
забезпечити відповідний рівень підготовки спеціалістів з ви-
щою освітою. При цьому ігноруються висновки державних 
комісій з л і ц е н з у в а н н я , які досконало вивчили матеріально-
технічну базу та науково-педагогічний потенціал створених 
міліцейських ВУЗів. Некоректна й сама постановка питання, і 
оскільки^ жоден з них ще не зробив жодного випуску спіеціа- і 
лістів. л л є навіть якщо взяти до уваги це цілком сумнівне. | 
посилання, то розв 'язання проблеми (і це навряд чи запереч- 1 
но) треба шукати не на шляхах радикального знищення ? 
ВУЗів\ та зниження до сержантського освітнього рівня про- і 
фесійного потенціалу всієї системи МВС, а у створенні від- * 
повідної бази наукового зростання викладацького складу. | 

Саме тут відкривається найширше поле діяльності для -> 
академії та університету, які могли б значно розширити ін-, ' 
статути очної та заочної ад'юнктур, підготовки пошукачів, , 
підвищення кваліфікації професорськ^шкладацького складу, • 
післявуз'іївської підготовки, підготовки опеціалістів управлін--
ської ланки, розробку методичної та навчальної літератури,, 
проводити наукові дослідження. Означені напрямки відпо-
відають їх статусу, а наявність автономних спеціальних юри-
дичних вузів системи МВС сприяло б безболісному відшко-
дуванню обсягів підготовки звичайних спеціалістів, яких ви-
пускають нині академія та університет. 

Характерний у цьому контексті досвід США, який- свід-
чить про те, що пріоритетним напрямком академій поліції та 
Ф Б Р є проведення науково-дослідницьких розробок! з нових 
та актуальних напрямків в галузі розслідувань, криміналіс-
тичної техніки, зброї, Засобів спеціального захисту, з право-
вих питань, надання експертної допомоги різноманітним під-
розділам поліції та Ф Б Р , а також юридичним органам. Що-
до підготовки академіями спеціалістів з вищою освітою, на 
чому особливо наполяга*оть опоненти, то її, у звичайному для 
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нас розумінні, просто немає. Є лише факультети спеціальної 
підготовки з 11 — 16-тижневим терміном навчання, на які на-
правляються місцевими підрозділами, як правило, особи зі 
ступінню бакалавра або магістра, що пройшли річне трену-
вання та прийняли п р и с я г у П р и й н я т н о до наших умов — це 
вищі академічні курси підвищення кваліфікації , в тому числі 
й для випускників цивільних юридичних Та неюридичних (за-
л е ж н о від потреб) навчальних Закладів. .« 

Малопереконлива й заява про відповідність проекту, що 
аналізується, Закону України «Про освіту». Навпаки: його 
порушення очевидне* зокрема ст. 33 про те, що вища освіта 
здійснюється на базі повної загальної середньої освіти. Нія-
ких проміжних л а н о к типу річної первинної професійної під-
готовки, необхідної д л я отримання вищої освіти, Законом, як 
відомо, не передбачено. Очевидна |і відповідь на питання про 
конкурентоспроможність нашої спеціалізованої освіти у ви-
падку прийняття запропонованої концепції на фоні класич-
них цивільних юридичних факультетів з їх конкретними та 
більш привабливими перспективами. Н а сьогодні конкурс до 
того ж Л І В С складав 7—10 абітурієнтів на місце. Навряд 
чи вЦн залишиться на настільки ж_високому рівні при введен-
ні незграбної системи, яка розглядається, з Відривом від нав-
чання і проходженням служби в армійських структурах. Не 
можна визнати незаперечним і тезу про те, що службу у 
збройних силах (з перервою в навчанні) зцементує отримані 
знання. Практика саме свідчить про протилежне. В період-
обов'язкового призову на дійсну службу, після її. закінчення 
до сорока відсотків студентів до § У З і в не поверталися, а 
50 % решти були змушені почати навчання з першого курсу. 
Саме з цієї причини було переглянуто рішення про гфиаов 
цієї категорії осіб на дійсну службу до закінчення ВУЗІв. 

Нарешті, спотворений основоположний принцип організа-
ції навчального процесу. За логікою авторів концепції пе-
редбачається початково вивчати спеціальні дисципліни^ а 
загальний фундамент знань закладати на кінцевій стадії нав-
чання 2 (принцип «перевернутої піраміди'»). Логіка навчаль-
ного процесу при такій постановці питання буде цілком оче-
видно-порушена, зміст знань вилучений. Не зайве у зв 'язку з 
цим нагадати дро те, що співпрацівники ОВС, які мають 
вузьку професійну підготовку, як правило, діють механічно, 
в той час коли їх колеги, що отримали повнішу і якіснішу 
освіту, здатні самі свідомо визначати оптимальний характер 
дій у кожній конкретній ситуації. Не можна не відзначити 
також, що окрім абстрактних викладок та емоційних виснов-
л Див. про де: Организация и деятельность правоохранительных органов 

(Отбор и подготовка кадров для ФБР США//Борьба с преступностью 
за рубежом. М., 1992. № 11. С. 21—26. 
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ків ніяких практичних напрацювань, обгрунтування механі-
змів впроваджень, статистичних узагальнень — адептами 
нових підходів не проводилося одвічно. Щодо посилань ' на 
світовий досвід, то їх немае зовсім, оскільки такі «Оригіналь-
ні ідеї» у повному обсязі в жодній з кра їн щ е не апробува-
лися. 

Видається цілком аргументованою, науково вивіреною та 
юридично обгрунтованою позиція Міністра внутрішніх оправ 
України Ю. Ф. Кравченка, який проаналізував всі негати-
візмй запропонованої к о н ц е п ц і ї З о к р е м а , справедливо від-
мічено, що висунуті посилання суперечать основоположним 
принципам системи вищої освіти в республіці, неузгоджуюгь-
ся не лише з «Положенням про проходження служби 
рядовим та начальствуючим складом ОВС», Законом «Про 
загальний військовий^ обов'язок та війському службу», «Про-
грамою юридичної освіти в Україні», але й з досвідом побу-
дови національної освіти в державі та кадровими інтересами 
МВС. Аналогічна думка висловлена у зв 'язку з ци|м і Міні-
стром ревіти країни М. З. Згуровським, який акцентував ува-
гу на тому, що діючі нині навчальні заклади ОВС досить 
тривалий час функціонують на основі ступінчастої системи 
вищої освіти, досягли вагомих позитивних результатів і зміна 
структури підготовки кадрів призведе до негативних наслід-
ків як для забезпечення якості освіти, так і для розвитку 
системи відомчої підготовки спеціалістів в цілому 2 . 

На фоні полеміки, що) позначилася та загострилася, з 
цього принципового питання дійовою альтернативою та 
контраргументом удаваним інноваціям видаються основи 
перспективної моделі відомчої освіти,, що повністю кореспон-
дується, з Указом'Президента України № ' 8 3 2 від 12 вересня 
1995р . 3 іпропраїцьованої ГУК МВС України та обговорю-
ваної нині на р івн і^ іл іцейських ВУЗів республіки. В її роз-
витку Луганським інститутом внутрішніх' справ напрацьова-
но єдине із національною юридичною академією і Міністер-' 
ством освіти України бачення розвитку спеціальної освіти, 
що базується на принципі ! безперервного прирощування 
знань. Схематично його можна визначити як взаємодію ба-
гаторівневих ланок в системі довузІвської, вузівської, л ісля-
дипломної освіти. 

1. Довузівська підготовка передбачає принципове виді-
лення двох автономних генеральних напрямків: а) підтотов-

1 Див/. Інформація Міністра внутрішніх справ України на адресу Віце-
прем'єр-міністра України В. Ц. Дурдинця № 6814 кв/від 25.12.95. 

1 Див.: Інформація Міністра освіти України на ім'я Віце-прем'єр-міністра 
України В. В. Дурдинця від 19.12.95. № 1/10—1173. 

3 Див.: Указ Президента України «Про основні напрямки реформування 
вищої освіти в Україні» від 12 вересня 1995 р. № 832. 
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ка цивільної молоді в навчальних закладах типу ліцеїв 
(спецкласів), де поряд із отриманням повної освіти ліцеїсти 
(учні) оволодівали б поглибленими знаннями за циклом гу-
манітарних дисциплін (основи права , в тому числі адмінді-
яльність міліці ї) , вдосконалювали б загальну та спеціальну 
фізичну, а також долікарську підготовку. Одночасно відпо-
відними спеціалістами тут могла б проводитися як профорі-
єнтаційна, так і профдіагностична робота; б) училища про-
фесійної підготовки демобілізованої молоді, яка прийнята і 
проходить службу в органах внутрішніх справ. З метою от-
римання вузькопрофесійних знань та «робітничої» спеціаль-
ності за профілем служби рядового та молодшого начальст-
вуючого сікладу органів внутрішніх справ (на базі повної за-
гальної середньої освіти) ця категорія тих, яких навчають» 
протягом 12 тижнів, пропрацьовують теоретичний курс спе-
ціалізованих дисциплін з одночасними практичними занят-
тями в умовах максимально наближених до дійсності. В пе-
ріод навчання виявляються особи, які виявили бажання та 
схильність до підвищення свого освітнього рівня. Д л я них 
організуються факультативні знання з конкретного блоку 
дисциплін, покликані цілеспрямовано підготувати до вступ-
них іспитів до спеціалізованих навчальних заклад ів систе-
ми МВС. у 

Обов'язковою умовою системи довузівської підготовки має 
бути робота в автономному режимі з елементами кураторства 
з боку спеціалізованих ВУЗІв. Ц е дозволить не лише уник-
нути дріб'язкової опіки та вихолощення змістовності занять 
за рахунок періодично безсистемного залучення викладачів 
ВУЗІв до процесу навчання, але й дасть можливість скон-
центрувати ядро власного викладацького складу, який реа-
лізуватиме в повному обсязі поставлені завдання. Мета до-
вузівської підготовки — отримання «робітничої» професії т а 
формування якісно нового резерву абітурієнтів для навчаль-
них закладів системи МВС. 

2. Вузівська підготовка. 
•2,1. Навчальні заклади першого рівня акредитації. На ба-

зі загальної середньої освіти готуються молодші спеціалісти. 
Пріоритетне місце в навчальних планах відводиться набуттю 
спеціальних професійних знань. Термін навчання — три ро-
ки. Працюють в автономному режимі від навчальних закла-
дів II, І І І , IV рівнів акредитації. 

2.2. Навчальні заклади другого (коледжі) та третього 
(інститути) рівнів акредитації. Уявляються регіонально ос-
вітніми комплексами, об'єднаними бакалавратом, тобто єди-
ною основою навчальних планів, які готують молодших спе-
ціалістів та спеціалістів. Розроблені нашим ^інститутом т а 
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- затверджені Міністерством освіти України навчальні плани, 
що взаємокоординують підготовку на базі бакалаврату мо-
лодших спеціалістів (правознавство), дозволяють зробити 
висновок про реальність механізму впровадження такої сис-
теми. 

.2,3. Потребує впорядкування і питання про терміни нав-
чальних табірних зборів, які, як вважаємо, мають проводи-
тися не менш як півтора місяці з тим, щоб реально закрі-
пити навички початкової військової підготовки. 

2.4. Крім цього, доцільно позначити отримання курсанта-
/ ми по закінченні першого року навчання конкретної робочої 

спеціальності, що дає змогу залучати їх до заходів з охоро-
ни громадського .порядку або до участі в правоохоронній ді-
яльності,' яка передбачає використання зброї і спецзасобів. 

2.5. Не позбавленим інтересу та актуальним в плані поси-
лення ефективності боротьби із злочинністю є підвищення 
планки вимогливості до медичного стану, фізичної підготов-
леності та психологічної стійкості абітурієнтів. Ці принци-
пові, на нашу думку, моменти повинні перевірятися за, схе-
мою, що практикується при відборі кандидатів ,до підроз-
ділів ПДВ', ВМС, ВПС Міністерства оборони України. 

3. Післядипломна освіта — прерогатива академії та уні-
верситету. Основні напрямки: функціонування інститутів під-
готовки пошукачів, очної та заочноҐ ад'юнктур, докторантур, 
магістратур, підвищення кваліфікації професорсько-викла-
дацького окладу, спеціалістів, в тому числі управлінської 
ланки, післявузіаська підготовка, розробка методичної та нав-
чальної літератури, -проведення наукових досліджень тощо. 

Показовий у цьому контексті досвід американської та ні-
мецької поліції, щ о практикують у відповідних академіях 
нетрадиційні для нас форми навчання та організації профе-
сійного вдосконалення кадрів. Д л я МВС являють певний 
інтерес, наприклад, курси та програми з підвищення квалЬ 
фікації слідчих працівників, співробітників кримінального 
розшуку, посадових осіб, які знаходяться в резерві на вису-
вання, стажування щойно призначених керівників верхнього 
ешелону, спеціальної підготовки керівників структур до ДІЙ в 
умовах кризових та надзвичайних ситуацій, спеціалізованих 
антитерористичних підрозділів, конкретизації курсу протидп 
організованій злочинності. Заслуговує на увагу й пропрацю-
зання контактів із зарубіжними колегами, в тому числ'і про-

.. ведення міжнародних симпозіумів та телеконференцій, .ста-
жування на базі поліційних навчальних закладів інших 
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к р а ї н З в и ч а й н о , що перелічені запозичення не слід механіч-
но пристосовувати до умов нинішньої криміногенної ситуа-
ції в країні. Тільки їх творче переосмислення, причому з ак-
центом на прикладну значимість та економічне вивірене 
впровадження, здатне принести бажаний результат. . 

Висловлене міркування, зрозуміло, не претендує на роль 
істини в останній інстанції, а ставить за умову оптимізува-
ти розв'язання такої пріоритетної проблеми, як вдоскона-
лення системи підготовки кадрів для органів внутрішніх 
справ. Завдання реформування спеціальної відомчої освіти — 
складний еволюційний процес. Не створюючи — руйнувати, 
це, щонайменше, невиваженіеть, щонайбільше — професійна 
неспроможність. 

' Надійшла до редколегії 21.03.96.. 

Л'ИСТ Д О РЕДКОЛЕГІЇ 

«ЗАЙВІ» ЕМБРІОНИ (МОДЕЛЬ «ПРОБІРКОВОЇ» СИТУАЦІЇ) 

Досягнення у галузі репродуктології в р а ж а т ь . Відій-
шли у небуття часи, коли двостороння непроходимость маточ-
них труб прирікала жінку на бездітність. Зараз , за необхід-
ністю, народити дитину може навіть жінка, яка подібно біб-
лейській Саррі, знаходиться, м'яко кажучи, не в дітородному 
віці, Д о речі, в таких випадках організм жінки підлягає за-
кономірному омолодженню, і, крім того, у подружжя з'яв-
ляється міцний життєвий стимул, — геронтологам слід було б 
взяти цей метод на озброєння. 

Можна також знову) зачати й народити чергову дитину . 
від давно Вже померлого чоловіка, сперма якого зберігається 
в замороженому виді. Нарешті , можна народити собі сестру 
або брата, взявши яйцеклітину у своєї ж матері при недо-
статності власних нічників. Д о речі , такі випадки в репро-• 
дуктології — не рідкість. Або ж утворити парочку" внуків, 
причому донька, яка має нерозвинуту матку, але бажає мати 
дітей, віддала для цього рідній матері свої ж запліднені у 
пробірці яйцеклітини. Вона буде малюкам, природно, матір 'ю 

1 Див.', Клюй І. В, Поліцейська академія ,з (підготовки керівного складу// 
Інформаційний бюлетень республіканського навчально-методичного цент-
ру). 1995» № 1. С. 65—-66; Организация 'и деятельность правоохрани-

тельных органов; Отбор и подготовка кадров для ФБР США//Борьба с 
преступностью за рубежом; М., 1992. № 11. С. 26—30. 
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й водночас сестрою, оскільки ці діти, як і вона сама, наро-
дяться у її ж власної матері... 

«Пробіркова» техніка запліднювання ендоскопічно 1 вилу-
ченої яйцеклітини з наступним поміщенням ембріона в іматку 
дозволяє мати власних дітей майже в будь-якому, раніш 
безнадійному випадку. Але може й створювати досить склад-
ні морально-правові проблеми і казуси, що раніш не зустрі-
чалися в юридичній практиці. Як доказ цьому наведемо при-
клад.' ' 

Розповідають, що заможна, але безплідна американська 
пара вирішила піддатися штучному зачаттю в одному з ук-
раїнських центрів репродукції. Після відповідної стимуля-
ції у дружини було едоскопічно одержано 10 яйцеклітин, до 
котрих у пробірці додали нормалізовану до того часу андро-
логами сперму чоловіка. 

З одержаних таким чином 8 зародків 4 були імплантова-
\ н і 2 дружині, що страждала на повну непроходимість труб 
\(середня приживаємість за цією методикою складає приблиз-
но 50 і%), а інші іна всяк випадок були кріоконсервовані 3 й 
покладені на зберігання. 

Через деякий час була констатована вагітність двійнею, 
яка протікала нормально. Щасливе подружжя поїхали від-
почивати на Гавайї, але не встигнув народити дітей, загину-
ли в автокатастрофі. 

Факт зберігання у банку ще чотирьох життєздатних ем-
бріонів був відомий і в зв 'язку з цим виникли різні плани й 
судження,. , 

Передусім стали висловлюватися про необхідність про-
довжити рід, що перервався. Але тому були й заперечення, 
оскільки думка подружжя щодо використання альтернатив-
ної матері не була відомою. Церков категорично висловилась 
проти знищення зародків. Родичі загиблих зайняли ней-
тральну позицію, тобто не заперечували проти будь-якого 
варіанту, недивлячись на можливе зменшення своєї долі в 
спадщині. 

В байку було прийнято рішення про анонімне пересад-
ження американських ембріонів молодій.та одинокій безплід-
ній українській жінці. Заперечень із-за океану не послідува-
ло, і ще два ембріони продовжили свій розвиток в організмі 
прийомної матері (Хоча чи прийомної?) 

1 Ендоскопічно — тут, яйцеклітини, одержані шляхом уведення спеціаль-
ного інструмента без розтину черевної порожнини. 

2 Імплантація — тут, поміщення в матку для подальшого розвитку. 
3 Кріоконсервація — тривале зберігання живих об'єктів при дуже низь-

ких (—196° С) температурах. 
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Практика імплантації ембріонів альтернативним матерям 
утворює низку морально-етичних, правових і соціальних 
проблем, деякі з яких хотілось би виділити. 

Ч и можна вважати заморожені ембріони живими істота-
ми, оскільки у них відсутні кровообіг, рухова активність, клі-
тинне ділення й навіть обмін речовин? І взагалі тому, що во-
ни перебувають поза організмом, у пробірці? 

Хто має право приймати рішення про знищення «зайвих» 
зигот '? Як оформлювати таке рішення? 

Чи допустимо знищувати зародки руками допоміжного 
персоналу, не пояснюючи при цьому смислу такого доручен-
ня («вимийте ось ті пробірки!»)? 

Як юридично і морально оцінити знищення життєздатних, 
але нікому не потрібних ембріонів? 

Хто може приймати рішення про імплантацію «зайвих» 
ембріонів, якщо враховувати, що діти, народжені з них, на-
бувають ускладнений юридичний статус? 

Які спадкові права таких дітей, в тому числі після смерті 
альтернативної матері? 

Кого взагалі слід вважати рідною матір'ю? Ту жінку, яка 
народила, чи не так? 

Якщо народження дітей з кріоконсервованих ембріонів 
відбудеться через багато років, то якими будуть строки по-
зовної давності щодо порушення справ про перерозподіл 
спадщини? ' " 

Який юридичний статус донорів гамет 2 ? Анонімних? Ві-
домих один одному? Які перебувають у шлюбі? Які раніш 
перебували у шлюбі, але встигли його розірвати до часу ім-
плантації зародка? 

Чи можуть донори обмежувати умови свого донорства, 
'наприклад , народженням дитини в певній країні, викорис-
танням своїх гамет тільки для експерименту або з метою ви-
рощування -органів і тканин для потреб трансплантації? 

Чи допустимо підсаджування людських ембріонів мав-
пам для одержання трансплантаційного матеріалу? 

'Чи можна виробляти органи й тканини для пересаджуван-
ня при удосконаленні 'технології більш тривалого розвитку 
ембріона в штучних умовах? 

Чи допустима в морально-етичному плані байдужість до-
норів 'до майбутньої долі своїх гамет або зигот? 

Які права та обов'язки родичів донорів гамет? 

Зигот^. —1 запліднена яйцеклітина, з якої розвивається ембріон. 
2 Гамета — загальне найменування чоловічих і жіночих клітин за статтю 

до їх злиття. 



Чи дозволені шлюби між єдинокровними («єдиногамет-
ними») браттями та сестра ми, народженими від альтерна-
тивних матерів, які не перебувають ц і ж собою у споріднено-
сті? 

Чи можуть вступати' до шлюбу формальні брат і сестра, 
народжені від однієї альтернативної матері, але з не «спо-
ріднених» одна одній яйцеклітин і сперматозоїдів. ( 

Відомо, що у більшості народів, в тому числі! у арабів, 
національність успадковується за батьком, а у євреїв — за 
матір'ю. У зв 'язку з цим виникають такі питання: 

— яку національність матиме Дитина, що народилася , у 
безплідної татарки), яка живе в Казані й перебуває у шлюбі 
з таким же безплідним башкіром, після імплантації їй зарод-
ка , утвореного в пробірці внаслідок поєднання єврейської 
яйцеклітини й арабського сперматозоїда? 

— чи має право вважатися євреєм дитина, яка народила-
ся у єврейки із зародка, що утворився в пробірці з двох ро-
сійських або українських гамет? 

— а якщо в такому разі обидві гамети будуть китайсь-

З а р а з ембріон вважається живою істотою, що має право 
на . існування і знаходиться під захистом моралі та закону, 
починаючи з появою у нього так званої первинної стрічки, 
тобто з 14 дня після злиття яйцеклітини й сперматозоїда і 
початку ділення. Д о цього моменту ембріон називається 
проембріоном і не має вищезазначеного статусу. Даний 
критерій є цінним самим фактом свого існування, але чи нав-
ряд його можна вважати принципіально обгрунтованим. 

Д о речі, два американських ембріони, що залишилися,; 
здається, все ще терпляче чекають на свою майбутню мати. 

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ Р<$ІВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

23—24 травня ц. р. у Києві відбулася науково-практична 
конференція на тему «Концепція розвитку законодавства Ук-
раїни до 2005 року», яка була організована Інститутом за-
конодавства Верховної Ради України. В роботі конференції 
взяли участь 276 провідних юристів України, в тому числі 
58 докторів і 104 кандидати наук — представники науко-

I т а к далі... 

Е. К. АРНОЛЬДІ, доцент Харк. мед. ін-ту, 
В. М. ЯНЧЕНКО, студент Харк. мед. ун-ту. 

НАУКОВІ ОБГОВОРЕННЯ 
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вих та навчальних центрів країни, а також народні депутати 
України, представники апаратів Верховної Ради та Прези-
дента України. 

Учасники форуму; обговорили сучасний стан законодав-
ства і законотворчої роботи та концепцію розвитку законо-
давства України до 2005 року, яку підготували фахівці Ін-
ституту законодавства. 

У Концепції розвитку законодавства України на 1996— 
2005 роки визначені такі пріоритетні н^иряімки вдоскона-
лення правової бази держави: 

нова Конституція України; конституційні та органічні 
закони, що стосуються удосконалення всіх гілок державної 
влади і місцевого самоврядування, реформування системи 
правоохоронних органів; закони щодо реалізаці ї прав і свобод 
громадян; економічні закони, які забезпечують співіснування 
та рівний правовий, захист усіх форм власності, кодифікацій-
ні акти в цій сфері, зокрема, цивільний, господарський, бан-
ківський, податковий, земельний кодекси; закони, спрямовані 
на захист природи; закони соціальної сфери —- кодекс зако-
нів про працю, сімейний, пенсійний кодекси, законодавчі ак-
ти про освіту, культуру, науку, охорону здоров'я; нові кримі-
нальний, кр издін а л ьно чпр оцесу а л ьн и й т а кримінально-ви-
конавчий кодекси, спеціальні закони з боротьби з. організова-
ною злочинністю та корупцією; ратифікація міжнародних 
конвенцій і договорів та приведення законодавства України у 
відповідність із загальновизнаними нормами міжнародного 
права. 

Пріоритетні напрямки були конкретизовані в розробле-
ній Інститутом законодавства орієнтовній програмі законо-
проектних робіт в Україні на 1996—2005 роки. Вона містить 
повний перелік законопроектів, які Верховна Рада України 
має розглянути за цей період, згрупованих за галузями зако-
нодавства і роками. 

Конференція працювала у пленарному режимі , а також 
у 9 секціях, які охоплювали майже всі галузі законодавства. 

Сучасний стан національного законодавства та його ос-
новні проблеми ретельно висвітлив у своїй доповіді на пле-
нарному засідання директор Інституту законодавства Вер-
ховної Р а д и України, доктор юридичних наук В. Ф. Опришко. 
Він відзначив, що з моменту проголошення Деклараці ї про 
державний суверенітет України ((липень 1990 р.) прийнято 
майже 700 законів. Але цей бурхливий розвиток національ-
ної правової системи тягне за собою, і Численні недоліки. 
Зокрема, внаслідок його безсистемності порушується прин-
цип стабільності права. Аналіз законів не дає можливості 
визначити логічну послідовність і пріоритетність їх прийняття. 
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З а таких умов створюється не законодавча система, а зако-
нодавчий масив, який не може бути основою для побудови в 
свою чергу підзаконних нормативних актів. 

Існуюча диспропорція у співвідношенні між законами і 
підзаїконними актами суперечить положенню піро те, що Ук-
раїна має бути правовою державою, в якій внаслідок прин-
ципу верховенства закону переважний обсяг суспільних відно-
син повинен регулюватися саме законами. 

Істотною вадою українського законодавства є, з одного 
боку, нев'регульованіеть ряду Важливих аспектів суспільних 
відносин, а з другого — збереження значної кількості за-
старілих норм, які вже не відповідають вимогам часу. 

З врахування цього особливої актуальності набуває ідея 
розробки концепції, розвитку законодавства України та орі-
єнтовної програми законопроектних робіт на 1996—2005 ро-
ки, які були запропоновані учасникам „конференції. 

У своїй доповіді директор Інституту держави і права ім. 
В. М. КорецЬкого HAH України, доктор юрдичних наук, про-
фесор, академік HAH України Ю. С. Шемшученко відзначив, 
що інститут держави і права на замовлення Інституту зако-
нодавства взяв найактивнішу участь у підготовці Концепції. 
За темпами законотворення Україна йде врівень із зарубіж-
ними країнами, але якість законів ще далека від необхідної. 
Тому, саме на підвищення якості законопроектів і має бути 
спрямована дана Концепція. Необхідно поновити практику 

^планування законопроектних робіт, складання орієнтовних 
переліків законопроектів, запровадити як короткострокове 
(на 2—3 роки), так і довгострокове ('на 5—10 років) плану-
вання законотворення. 

Керівництво законотворчим процесом має бути покладене 
саме на Верховну Раду України. Міністерства та відомства 
повинні готувати перші варіанти законопроектів, а далі — 
справа законодавця. 

Проблемі судово-правової реформи був присвячений ви-
ступ на пленарному засіданні Голови Верховного Суду Ук-
раїни В. Ф. Бойка. На його думку, стара концепція судово-
правової реформи б у л а ' б а г а т о в чому помилковою і нині за 
рішенням Президента України інтенсивно розробляється но-

• ва. Йдеться про закріплення єдиної системи судів, України 
на чолі з єдиним найвищим судом — Верховним. Особливу 
увагу було приділено визначенню статусу суддів, вимогам, 
які мають до них пред'являтись, процедурі їх призначення. 

Досить жваву дискусію.на пленарному засіданні виклика-
ло питання про можливість співіснування Цивільного та 
Господарського кодексів. Існування лише одного регулято-
ра майнових відносин в суспільстві — Цивільного кодексу — 
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підтримували доктори юридичних наук, професори Н. С. Куз-
нецова та Я. М. Шевченко. В той же час доктор юридичних 
наук, професор, академік НАН України В. К. Мамутов від-
стоював необхідність існування двох кодексів. 

Доктор юридичних наук, професор Національної юридич-
ної академії ім. Ярослава Мудрого М. В. ЦвІк підкреслив 
«Закон про порядок розробки проектів необхідний зараз 
більше, ніж. інші нормативні акти в цій сфері. Підвищен-
ню якості законопроектів можуть сприяти такі заходи, як 
підвищення рівня соціологічного забезпечення законотворчої 
діяльності, створення міжтериторіальних робочих груп, сис-
теми замовлень на законопроакти, конкурсів. Актуальним зав-
данням теоретиків є розробка теорії закону в усіх її ас-
пектах». 

Всі учасники конференції одностайно висловились за яко-
мога скоріше прийняття нової Конституції України — базо-
вого нормативного акту правової системи України, без яко-
го неможливе розгортання законотворчих робіт в усіх інших 
напрямках. 

На секції конституційного законодавства (керівник — 
доктор юридичних наук, професор Є. А. Тихонова) детально 
були обговорені питання про основний предмет конституцій-
ного регулювання. 

На секції теорії та методології законодавчої діяльності і 
іистематизації законодавства (керівник — доктор юридич-
них наук, професор В. В. КОПЄЙЧИКОВ) обговорювалося пи-
тання про закріплення в Конституції принципу верховенств-! 
права і його співвідношення з принципом верховенства за-
кону, а також була висловлена пропозиція щодо доповненпо-
статей Конституції про права і свободи людини положення-
ми, в яких би чітко визначався механізм їх реалізації. 

На секції теорії управлння, адміністративного законодав-
ства і процесу (керівник — доктор юридичних паук В. В. Аве-
р'янов) розглядалися питання розвитку законодавства про 
органи виконавчої влади, державного контроля, адміністра-
тивної юстиції. Наголошувалася також необхідність рефор-
мування окремих інститутів адміністративного права в умо-
вах розвитку демократії. 

Актуальні проблеми розвитку податкового законодавства 
України, вдосконалення законодавства про банкрутство були 
обговорені на секції фінансового законодавства (керівник — 
доктор юридичних наук Л. К. Воронова). 

Центральним на секції господарського законодавства (ке-
рівник — доктор юридичних наук В. К- Мамутов) було пи-
тання щодо концепції права власності на землю. Невідпо-
відність норм земельного законодавства реальним життєвим 
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умовам призводить до того, що в Україні пссуті формується 
тіньовий ринок землі, у якому земельні ділянки перебувають, 
у постійному фінансовому обороті, а держава несе значні 
збитки. На секції знайшла підтримку ідея розробки нового 
Земельного кодексу, який має базуватися на ринково орієн-
тованих засадах регулювання відносин власності на землю а 
Україні: 

Секція цивільного законодавства та цивільного процесу 
(керівник юридичних наук — О. А. Шдовригора) обговорила 
проект нового Цивільного кодексу України, а також питан-
ня розвитку інституту власності і націоналізації в аспекті 
соціально-економічних проблем, законодавчого регулювання 
відшкодування моральної шкоди. 

На секції трудового та соціального законодавства ке-
рівник — доктор юридичних наук О. І. Процевський) жвава 
дискусія розгорнулася з обговорення питання щодо розвитку 
сучасного трудового права України, проблем правового ре-
гулювання контрактної форми трудової угоди. 

На найбільш представницькій секції кримінально-проце-
суального права та законодавства про судоустрій (керів-
ник — доктор юридичних наук В. К. Лисиченко) розгляда-
лися питання розвитку та вдосконалення законодавства про 
боротьбу із злочинністю, захисту майнових та особистих не-
майнових прав особи за новим кримінально-процесуальним 
законодавством. 

Проблеми розвитку українського законодавства і міжна-
родного права розглядалися на секції міжнародного права 
та порівняльного законодавства (керівник — доктор юри-
дичних наук В. Н. Денисов). На секції наголошувалося, що 
вступ України у листопаді 1995 р. до Ради Європи породжує 
для неї ряд правових зобов'язань щодо приєднання до низки 
міжнародно-правових актів, розроблених у раміках РК. 
У зв'язку з цим постає питання імплементації окремих норі^ 
міжнародного: права стосовно прав і свобод людини в зако-
нодавство України. 

Голова Верховної Ради України О. О. Мороз, який був 
присутній на заключному рленарному засіданні конференції, 
дуже високо оцінив Концепцію розвитку законодавства Ук-
раїни. На його думку, при належній доробці цього докуміен-
ту Верховна Рада України може нарешті отримати надійну, 
науково обгрунтовану основу законотворчої роботи, забезпе-
чити законотворчий процес плановою юридичною підготов-
кою., 

У прийнятих на заключному пленарному засіданні реко-
мендаціях конференції ініціатива Інституту законодавства 
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Верховної Ради України щодо розробки вказаної концепції, 
орієнтовної програми законопіроектних робіт та винесення 
цих документів на обговорення широкого кола фахівців була 
одностайно підтримана. Інститут рекомендовано доопрацю-
вати ці документи з урахуванням висловлених на конферен-
ції пропозицій та зауважень і внести їх на розгляд Верховної 
Ради України. ^ 

Матеріал підготувала канд. юрид. наук, доц. 
І ПК Генеральної прокуратури України 
О. Б. ЧЕРВ'ЯКОВА 

ПРОБЛЕМИ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА 

12—13 червня ц. р. в Академії правових, наук України 
відбувся науково-теоретичний семінар «Проблеми жіночого 
політичного лідерства в умовах розвитку демократичних про-
цесів в Україні». Ініціаторами та організаторами семінару 
виступили Академія правових наук України та Харківський 
центр жіночих досліджень. У ньому взяли! участь представ-
ники Академії правових наук України, Національної юри-
дичної академії України і!м. Ярослава Мудрого, депутати 
Верховної Ради України, представниці різних рівнів виконав-
чої влади, представники багатьох неурядових жіночих ор-
ганізацій з Києва, Донецька, Харкова, Херсона, а також 
Ратгерського університету (США). 

В рамках проведення семінару відбулась презентація 
відеофільму «Україна-96: жіночий портрет», створеного ла-
бораторією «Вдосконалення правового становища; жінок» 
А П р Н України разом з Харківським центром жіночих до-
сліджень. 

Засідання семінару відкрив президент Академії правових 
наук України,, ректор НЮА України ім. Ярослава Мудрого 
академік В. Я. Тацій. Вітаючи учасників семінару, він під-
креслив його важливість в контексті змін, що відбуваються в 
Україні, в періоді' розбудови дійсно громадянського суспіль-
ства. Можна по-різному ставитися до жіночого руху, але сьо-
годні будь-яка розумна людина, незалежно від статевої на-
лежності, сказав В. Я. Тацій, повинна розуміти, що гарантія 
рівних прав і можливостей чоловікам і жінкам в усіх сферах, 
в тому числі й в політиці, — це захист1 в першу чергу прав 
громадянина в суспільстві, яке претендує на цивілізованість. 
Особливо була відзначена необхідність підвищення правових 
знань жінс^, які прагнуть активно займатися політикою і 
зайняти ключові пости на різних рівнях влади. 
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Доцент Харківського університету Л. Мороз ко представи-
ла певний зріз участі українських жінок у владних і полі-
тичних структурах, свій погляд на причини роз 'єднання жі-
ночих організацій України. Реалі ї сучасного українського 
суспільства такі, що проблема жіночого політичного лідерства 
ще не скоро знайде суспільне звучання та її актуальність 
вийде за рамки жіночої аудиторії. Аналізуючи досвід інших 
країн, слід зазначити, що реальна участь жінок в політич-
них процесах розпочинається там і тоді, де і коли розпо-
чинає функціонувати громадянське суспільство. Сьогодні 
більшість жіночих^ організацій України далекі від практич-
ної політичної боротьби, поки що зайняті самоутвердженням. 
Більш того, сумний досвід І з ' їзду жінок України (1994 р.) 
продемонстрував ««готовність до об'єднання зусиль, а отже, 
незрілість представниць жіночого руху відіграти значну роль 
в політичних процесах на благо своїх дітей та України. 

Виступ наукового1 працівника Інституту соціології НАМ 
України О. Іващенко був присвячений соціологічним дослід-
женням у сфері жіночого політичного лідерства. У 1992 р. 
половина опитаних чоловіків були категорично настроєні 
проти участі жінок в політиці. Сьогодні ця цифра змінилась ,! 
на кращий бік вельми незначно, що пояснюється перш, за 1 
все стереотипами свідомості, сформованими пропагандою 
образу жінки як хранительки родинного вогнища, Берегині. ; 
І у самих жінок, за даними досліджень, дуже низька само- ; 
оцінка, низький рівень самосвідомості. Так, 25 % опитаних ^ 
жінок згідні з тим, що вони є «людьми другого сорту». Як І 
можна змінити цю ситуацію? Тільки через досягнення Ж|інок, ! 
щоб вони продемонстрували суспільству, на що вони здатні. 
Проте це утруднюється тим,-що з року в рік знижується , 
представництво жінок в органах влади і, як наслідок, падає 
авторитет жінок «в очах народу». Тобто виходить свого ро-
ду замкнене коло. З а думкою О. Іващенко, сьогодні заявляє 
про себе новий резерв потенційних жінок-політиків. Це біз-
нес-леді. Поміж них усе виразніше простежується орієнтація 
на політичну діяльність як на можливість впливати на рі-
шення, що приймаються урядом. Цілком очевидно, що ці' 
жінки неминуче прийдуть у політику і будуть замітними в 
ній завдяки своєму капіталу. Інша справа, наскільки пріори-
тетними для них при цьому стануть питання, пов'язані з 
рівноправ'ям жінок. 

Професор Ратгерського університету (США) Д ж . Регуль-
ська побудувала свій виступ на розповіді про досвід участі 
Неурядової жіночої організації ( Н Ж О ) у виборчих кампа-
ніях Польщі та Америки. Центр досліджень Росії, Централь-
ної та Східної Європи, який представляла на семінарі 
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Д ж . Регульеька, недавно провів опитування в деяких краї-
нах щодо того, чи є рівність між чоловіком і жінкою в плані 
політичної кар'єри значущим елементом демократії . До 60 % 
опитаних позитивно відповіли в Болгарії , Україні, Росії, 
до 50 % — в Литві, Естонії, Словенії, Угорщині, Чехії. Як-
от усе не так вже погано. Але як тільки справа доходить до 
виборів, ці відсотки «не спрацьовують» Тому не можна по-
кладатися лише на нібито благополучний, обнадійливий рі-
вень суспільної свідомості, який вже є. Як тільки вона опи-
няється перед вибором, усе вирішується не на користь жінок. 
У зв'язку з цим, за думкою Д ж . Регульської, повчальним є 
досвід США та Польщі в організації і проведенні виборчих 
кампаній жінок-кандидатів. Практика цих країн свідчить-, 
чим більше жінок проходить у вищі органи, влади (парла-
мент і конгрес), тим більше балотується їх на наступних ви-
борах. 1, природно, існує й зворотна залежність: чим більше 
жінок висувається, тим більше їх обирається. Тому, зокрема 
в Україні, перше завдання, яке повинні поставити перед со-
бою НЖ.О, — це висунути якомога більше жінок на майбут-
ніх виборах. В Польщі, наприклад, випускаються спеціальні 
навчальнії посібники; де розробляється стратегія поведінки 
жінок-кандидатів у виборчій кампанії, даються поради, як 
репрезентувати себе, як спілкуватися з виборцями тощо. При 
складанні цих рекомендацій ураховані існуючі бар'єри, які 
жінка-кандидат повинна подолати, щоб домогтися успіху. 
В США перед кожними виборами в масштабах усієї країни 
проводиться кампанія «Поступове просування до влади», 
лозунг якої — «Балотуйтеся, і ми Вам допоможемо». Допо-
магають не тільки рекомендаціями, а й фінансово. Так, іс-
нує окрема організація, яка займається збиранням коштів на 
виборчі кампані ї жінок-кандидатів. 

Д ж . Регульеька розповіла й про так званий Центр жінок-
депутатів у польському парламенті, що є зараз ледве чи не 
унікальним досвідом об'єднання жінок-політиків, незалежно 
від їх партійної належності. Мета цього Центру — захист 
прав жінок, що особливо важливо, зміцнення становища 
жінок в усіх сферах суспільства. Група ж:інок-депутатів та-
кож орієнтовано працює через своїх членів і в самих полі-
тичних партіях, громадських організаціях, проводить мітин-
ги, зустрічі. По суботам до, парламенту прибувають жінки з 
усієї країни і обговорюють разом з жінками-парламентарія-
ми загальні проблеми. 

Виступ депутата Верховної Ради України Н. Вітренк© 
був присвячений аналізу економічних і правових процесів, 
які відбуваються в Україні, а також ролі жіночих неурядо-
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вих організацій в подальшому вдосконаленні демократи-
зації українського суспільства. 

Член-кореспондент А П р Н України Ю. Тодика звернув 
увагу присутніх на те, що ві|д результату розвитку кон-
ституційного процесу в Україні залежать загальний пра-
вовий статуй жінки, її можливості впливу на політику дер-
жави в різних сферах. На його думку, в новій Конституції 
України не підкреслюється належним чином принцип рівно-
сті жінки і чоловіка, відсутні додаткові гарантії реалізації 
жінкою своїх прав і свобод, хоча на сучасному етапі роз-
витку суспільства в цьому є велика необхідність. Чинна пра-
вова система України недостатньо спрямована на забезпе-
чення активної участі жінки в політичній сфері, в право-
творчому процесі, в діяльності владних структур. 

Ю. Тодика також звернув увагу на те, що в Конститу-
ції України закладено важливі для забезпечення прав жін-
ки такі світові конституційні цінності, як розподіл влад, 
пріоритет прав людини і громадянина, політичний та ідеоло-
гічний плюралізм, принцип народовладдя, розширено коло 
конституційно закріплюваних прав і свобод особи. Суттєве 
значення приділяється політичним правам і свободам, що 
може позитивно вплинути на реалізацію прав жінок в полі-
тичній сфері. Але ж далеко не всі права гарантовані необхід- -
ним чином. Конституція з аклала сучасні моделі взаємовідно-
син держави і громадянина. Необхідно зробити все, щоб її \ 
норми були якісною базою формування демократичної пра-
вової системи України, спрямованої на всебічне забезпе- * 
чення прав і свобод жінки, дитини, впливу жінки на полі-
тико-иравовий процес в державі і суспільстві. 

В заключному слові керівник лабораторі ї «Вдосконален-. 
ня правового становища жінок» А П р Н України кандидат фі-
лософських наук О. Руднева підбила підсумки роботи се-
мінару. 

Учасники семінару прийняли такі рекомендації: 
— розробити програму постійно діючих семінарів з підви-

щення правових і політичних знань для учасниць жіночого 
руху, особливо для жінок, які прагнуть займатися політи-
кою; 

— розробити програму спільної діяльності лабораторії 
«Вдосконалення правового становища жінок» А П р Н України 
з різними жіночими неурядовими організаціями; 

— рекомендувати представлений відеофільм до широкого 
показу по каналах телебачення; 

— підтримати ідею розробки законопроекту про запобі-
гання насильству в сім'ї; 
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— провести у жовтні наступний семінар з проблеми 
«Участь жінок в політичних партіях: національні моделі та 
міжнародні стандарти». 

Матеріал підготували начальник Управління 
планування та координації правових дослід-
жень АПрІЇ України д-р юрид. наук 
А. П. ГЕТЬМАН, 
керівник лабораторії «•Вдосконалення право-
вого становища жінок» АПрН України канд. 
філос. наук О. М. РУДНЄВА 

НАУКОВА ХРОНІКА 

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ H A W УКРАЇНИ 

4 липня 1996 р. в м. Київі відбулося розширене засідан-
ня Президії Академії правових наук України. Засідання 
збіглося з офіційним відкриттям Київського регіонального 
центру Академії. З цієї нагоди у роботі Президії взяли участь 
Глава Адміністрації Президента України Д. В. Табачник, 
Секретар Ради безпеки України В. П. Горбулін. 

За дорученням Президента України Глава Адміністрації 
Д . В. Табачник привітав' усіх членів Академії з відкриттям 
Київського регіонального центру і висловив подяку за участь 
Академії у розробці проекту Конституції України та роз'яс-
нення його положень. Ми впевнені, сказав Д . В. Табачник, що 
Академій і надалі буде здійснювати на високому рівні зако-
нопроекти! і дослідницькі роботи в галузі держави і права, 
докладе всіх зусиль для втілення положень Конституції у 
ЖИТТЯ. 

Привітаючи членів Академії, Секретар Ради безпеки Ук-
раїни В. П. Горбулін особливо підкреслив, що Україна по-
винна мати сучасне законодавство, без якого не може бу-
ти її дійсної безпеки. Саме тому попереду у Академії, під-
креслив В. П. Горбулін, дуже багато роботи. 

Президент Академії правових наук України В. Я. Тацій 
щиро подякував Президента України Л. Д . Кучму, Главу Ад-
міністрації Президента Д . В. Табачника, Секретаря Ради 
безпеки України В. П. Горбулін а за високу оцінку діяль-
ності Академії і запевнив, що Академія докладе зусиль для 
побудови правової держави України. Президент Академії 
академік В. Я. Таціїй також поздоровив усіх, присутніх з 
прийняттям Верховною Радою Конституції України і висло-
вив щиру подяку академікам Ф. Г. Бурчаку, Ю. М. Гроше-
вому, В. В. Копєйчикову, М. В. Костицькому, В. В. Сташи-
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•су,' І. А. Тимченку, М. В. Цвіку, Ю. С. Шемшученку членам-
кореспондентам Академії С. П. Головатому, В. В. Костиць-
кому, М. І. Козюбрі, М. М. Міхєєнку, В. Ф, Погорілці,,. 
П. М. Рабіновичу, Ю. М.. Тодиці, В. М., Шаповалу, які до-
клали багато зусиль для розробки Конституції. Особливо 
була підкреслена роль у цій, справі покійного академіка 
/1. П. Юзькова. 

У зв'язку з прийняттям Конституції України Президія 
Академії прийняла Звернення до юридичної громадськості в 
якому, пропонується, зокрема, усім юристам-професіоналам. 
докласти всіх зусиль до роз'яснення основних положень Кон-
ституції, доведення їх до свідомості кожного громадянина 
держави. 

На засіданні були вручені дипломи дійсним членам і 
членам-кореспондентам Академії. Серед них — академіки 
П. П. Михайленко, В. В. -Цветков, Ю/ С. Шемшученко, 
М. Й. Штефан. члени-кореспонденти В. І. Борисов, Є. Б. Куб-
ко, С. П. Головатий. 

В листопаді 1996 р. на засіданні Ради з питань науки т а 
науково-технічної політики при Президентові України буде 
розглядатись питання -«Кадрове та соціальне забезпечення 
наукової сфери». Академія правових наук визнана координа-
тором усієї роботи з підготовки цього важливого доручення 
Президента України. У зв'язку з цим Президія Академії 
створила робочу групу, яку очолюють віце-президенти Ака-
демії академіки Ф. Г. Бурчак і Ю. М. Грошевий, а також за-
твердила план підготовки цього питання за участі відповід-
них міністерств і відомств, Національної та галузевих ака-
демій наук України.! 

На засіданні була заслухана наукова доповідь заступни-
ка голови Робочої групи з підготовки проекту нового Ци-
вільного кодексу, академіка-(секретаря відділення цивільно-
правових наук О. А. Підопригори, присвячена концептуаль-
ним засадам цього найважливішого кодифікованого акту. 
З співдоповідями виступили члени Робочої групи з підготов-
ки проекту члени-кореспонденти В. В. Дуць і М. М. Сибільов. 
Доповідач і співдоповідачі відповіли на чисельні запитання 
присутніх. Президія визнала за необхідне підвищити роль 
Академії у обговоренні цього проекту. Було зроблено відпо-
відне доручення Бюро Президії з цього питання. 

'Президія заслухала звіти про роботу двох відділень, а 
саме: відділення державно-правових наук і міжнародного 
права та відділення правових проблем охорони навколиш-
нього середовища і аграрного права . Звітували академіки-се-
кретарі цих відділень Ю. М. Тодика і Ю. С. Шемшученко. 
Вони відзначили, що члени відділень проводять значну нау-
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нову діяльність, беруть активну участь у законотворчій робо-
ті та роботі з підготовки наукових кадрів. Активну участь 
члени відділень беруть у підготовці Юридичної Енциклопе-
дії, вони брали участь у створенні Юридичного Словника, 
який вийшов з друку у 1996 р. Особлива увага була приді-
лена аналізу недоліків у роботі відділень. 

У обговоренні звітів взяли участь академіки Ф. Г. Бур-
чак. Ю. М. Грошевий, Л„ К. Воронова, В. В., Сташис, 
В. І. Семчік, член- кореспон дент М. 'М. Сибільов. 

Підводячи підсумки обговорення звітів, Президент Акаде-
мії академік В, Я. Тацій підкреслив, що хоча членами Ака-
демії, які працюють у цих відділеннях, зроблено дуже бага-
то, але відділення ще не стали науковими центрами, які по-
винні об'єднувати не тільки', членів Академії, а й усіх нау-
ковців України з відповідних спеціальностей. В. Я. Тацій 
підтримав думку , 'академіка Ю. С. Шемшученка, що най-
кращою формою координації наукових досліджень є розроб-
ка таких досліджень за участі усіх фахівців. Президією 
схвалені заходи щодо покращення діяльності відділень Ака-
демії і прийняті відповідні рішення. 

На засіданні були заслухані керівники двох творчих ко-
лективів, діяльність яких фінансується Держкомітетом Укра-
їни з питань науки, техніки і промислової політики, — ака-
деміків Ю. М. Грошевого. М. В. Цвіка та директора Науко-
во-дослідного інституту з вивчення проблем злочинності чле-
на-кореспондента В. І. Борисова про виконання наукових про-
ектів і діяльність тимчасових творчих колективів. 

Були затверджені основні напрями діяльності і наукова 
тематика новоствореного Інституту приватного права і під-
приємництва, який очолює доктор юридичних наук, професор 
В. М. Селіванов. 

Президія прийняла рішення про відкриття у Львові нау-
ково-дослідної лабораторії з прав людини і затвердила ії 
керівником члена-кореспондента Академії П. М. Рабіновича. 

Було також вирішено питання про проведення виборів до 
Академії. 

На засіданні Президії були підтримані рішення відповід-
них вчених рад науково-дослідних установ і навчальних за-
кладів про надання Державних стипендій Президента Украї-
ни видатним вченим — членам Академії правових наук Ук-
раїни М. І. Бажанову, Л. К. Вороновій^ О. М. Мироненку, 
О. А. Піідоиригорі, П. М. Рабіновичу, А. Й. Рогожину, 
В. І. Семчіку. 

М. М. СИБІЛЬОВ, головний вчений секретар 
АПрН України, чл.-кор. АГІрН України 
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НАШІ Ю В І Л Я Р И 

Виповнюється 60 років з дня народження видатного вче-
ного^равознавця , члена-кореспондента Академії правових 
наук України, доктора юридичних наук, професора кафедри 
теорії та історії держави і права Львівського державного 
університету ім. І. Франка Петра Мойсейовича Рабіновича. 
Ця знаменна дата в житті ювіляра збігається з 30-річчям 
його наукової та викладацької діяльності. 

П. М. Рабінович народився 26 жовтня 1936 р. в Києві у 
сім'ї службовця. Одержавши середню освіту, він у 1954 р. 
поступає на юридичний факультет Львівського державного 
університету, який закінчує у 1959 р. В 1959—1967 рр. він 
знаходився «а практичній роботі — працював адвокатом Во-
линської обласної колегії адвокатів, інженером-патентознав-
цем, старшим інженером-патенітознавцем у Києві. З 1966 р. 
П. М. Рабінович пов'язує своє життя з кафедрою теорії та іс-
торії держави і права Львівського державного університету, 
де вік працював асистентом (1966—1967 рр.) , доцентом 
(1967—1981 рр.) , а з 1981 р. займає посаду професора. 

П. М. Рабінович зробив вагомий внесок в розвиток юри-
дичної науки. Він є автором біля 220 наукових праць, у то-
му числі 12 монографій, включаючи 3 індивідуальні, і 12 
навчальних посібників, з них 3 (індивідуальні. Широкі відгу-
ки в Україні та за її межами ' одержали його! монографії, 
присвячені державно-правовим закономірностям, цінності 
права, правовому вихованню і профілактиці правопорушень 
серед молоді. Наукові дослідження П. М. Рабіновича харак-
теризуються оригінальністю постановки проблем, тонким 
юридичним аналізом, тісним зв 'язком з державно-правовою 
практикою. 

Останнім часом П. М. Рабінович .розробляв проблеми, які 
набули особливої актуальності в умовах державо- і право-
творення незалежної України, а саме: трансформація мето-
дології вітчизняної загальної теорії держави і права; право-
ва держава ; сутність і функції сучасних демократичних дер-
жав, зокрема України; основні права людини і громадянина; 
загальнолюдські принципи.права. 

Важливим напрямком роботи П. М. Рабіновича є підго-
товка навчальної літератури. Він є автором виданого у 
1993 р. посібника «Основи загальної теоріїіправа і держави» 
(Бородянка, 10 друк, арк.) , який використовується няні май-
же в усіх юридичних навчальних закладах України, брав 
участь у написанні підручників з правознавства і прав люди-
ни для середньої школи («Основи правових знань». К., 1991; 
«Основи держави і права». Львів. 1993 та ін.). 
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П. М ч Рабінович залучався до сучасної законопроектної 
роботи — експертизі нової Конституції України, опрацюван-
ня проекту Закону України «Про освіту» та ряду інших. 

П. М. Рабінович виховав не одне покоління студентів. Він 
користується любов'ю і повагою своїх учнів. Через аспіран-
туру ким підготовлено кілька кандидатів юридичних наук 
саме з теорії держави і права. 

Президія Академії правових наук України щиро вітає 
Петра Мойсейовича Рабіновича зі ювілеєм, бажає йому міц-
ного здоров'я, дальших успіхів у творчій науковій діяльно-
сті, благополуччя і процвітання. 
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