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ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Дмитріенко Ю.М.

УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ТИПОВО
ДЕВ1АНТНА

УДК 159.922:316.64:165.242.2
Як відомо, у радянській юридичній науці соціалістична правосвідомість 

визначалась як вищий тип правової свідомості, що має широку соціальну 
базу Стверджувалось, що вперше за історію у суспільстві сформувалась єдина 
система правосвідомості, провідними принципами якої стали ідея законності, 
рівноправ'я, справедливості, що виступали основою ціннісно-нормативної 
орієнтації суспільства в правовій сфері [1, с. 147-148]. При цьому під 
соціалістичною правосвідомістю розумілись погляди, уявлення, настрої, 
почуття насамперед робочого класу (усього народу) відносно характеру, 
сутності, принципів права та законності. Колективістський підходдо проблеми 
формування, ролі правосвідомості утворювався як ідеологічна основа 
тоталітарного режиму, що нівелювала особистість, остаточно формуючи 
підлеглість приватних інтересів суспільним. Така ситуація сприяла 
формуванню громадської думки про суспільні інтереси як домінантні та 
пріоритетні у радянському квазисуспільстві, які виробили масову суспільну 
правосвідомість, котра рефлексивно усереднювала особистісні вимоги та 
потреби, формуючи портрет "середньої людини" з середньостатистичними 
та середньопроцесуальними правовими характеристиками її первинних 
(фізичні особи) і вторинних осіб (юридичні особи). Виходячи з давніх ідей 
класиків філософсько-правової думки про домінантні архетипи соціально- 
правового буття, виокремлюємо особистість як той найголовніший архетип, 
який визначає пріоритетні параметри будь-якого часо-простору правової 
реальності як ті осьові, особистісні, які формують всі інші риси та властивості 
правового буття. У такий спосіб потреби та вимоги особистості будь-якого 
правозаконодавчого середовища є тими, які істинно визначають загальні 
правові, суспільні та інші інтереси, що є найголовнішими за будь-яких 
конкретно-історичних епох, мають джерелами особистістогенні чинники 
Саме у розвиткових девіаціях особистісної, індивідуальної правосвідомості 
створюються стійкі ті її структурно-системні елементи, які є найбільш 
ментально структурованими, невід'ємно пов'язаними з природним та 
правокультурним середовищем, місцем постійного мешкання, рідним домом, 
батьками, сімейно-побутовими традиціями, а у зв'язку з цим - є найбільш 
суттєвими та істинними, в яких найоптимальніше виявляється ідейно- 
світоглядна спадкоємність поколінь як спадкоємність їх конкретно-історичних 
правосвідомостей. Порушення спадкоємності правосвідомості, що має



Законодавча пропозиція вноситься у парламент у письмовій формі за 
підписом суб'єкта права законодавчої ініціативи. Законодавча пропозиція 
повинна містити проект рішення Верховної Ради, який пропонується 
Верховній Раді для прийняття.

Пропозиція щодо структури законопроекту чи іншого документа може 
містити послідовно викладені назви частин, розділів, тав , а в разі необхідності
- статей законопроекту чи пунктів іншого документа. Вона може також 
вміщувати відповідну структурну схему законопроекту або його складової 
частини.

Законодавчі пропозиції і проекти законів вносять разом із супровідною 
запискою, яка повинна містити обгрунтування необхідності їх розробки або 
прийняття, а також характеристику мети, завдань та основних положень 
законів, вказівку на їх місце у системі чинного законодавства, а також на 
очікувані соціально-економічні та інші наслідки їх застосування. У разі 
внесення законодавчої пропозиції, законопроекту або поправки, реалізація 
яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи 
місцевих бюджетів, до них додають фінансово-економічне обґрунтування та 
пропозиції щодо покриття цих витрат.

Конституційні законопроекти або конституційні положення, які містяться 
в законопроектах, повинні бути зазначені як такі. Конституційними 
положеннями в законопроекті є ті, що потребують внесення змін чи доповнень 
до Конституції. Обґрунтування до законопроекту, пропозиції чи поправки 
містять вказівки на ті їх положення, рішення, щодо яких Верховна Рада України 
повинна приймати рішення іншою кількістю голосів ніж більшість голосів 
депутатів від їх фактичної кількості.

Законодавчі пропозиції, проекти законів, які вносяться на ім'я Верховної 
Ради, реєструють у Секретаріаті Верховної Ради. Пропозиції, поправки, 
зауваження до законопроекту передають до Секретаріату Верховної Ради або 
безпосередньо до комісії Верховної Ради, визначеної головною з цього 
законопроекту; їм присвоюють відповідні реєстраційні номери, їх тексти 
заносять у комп'ютерну мережу, після чого розповсюджують між народними 
депутатами і передають безпосередньо в комітети Верховної Ради для більш 
кваліфікованого опрацювання. Одночасно їх передають у науково-експертне 
управління Секретаріату Верховної Ради для експертизи.

Стадія реалізації права законодавчої ініціативи закінчується в момент 
реєстрації законопроекту та супровідних документів у Секретаріаті Верховної 
Ради України, оскільки досягається основна її мета, а саме - порушується 
законодавчий процес щодо конкретного законопроекту.

З огляду на вказане, можна зробити такі висновки: законодавча ініціатива
- це право офіційного внесення конституційно визначеним колом суб'єктів до 
Верховної Ради України законодавчої пропозиції чи законопроекту. Реалізації

права законодавчої ініціативи кореспондує обов'язок парламенту розглянути 
законодавчу пропозицію та прийняти рішення відповідно до регламенту. 
Дослідження цієї стадії дає змогу більш глибою зрозуміти законодавчий 
процес, який ініціюють шляхом реалізації права законодавчої ініціативи. Таке 
дослідження сприяє проведенню нових наукових розвідок щодо поповнення 
мша суб'єктів права законодавчої ініціативи та подальшого дослідження інших 
стадій законодавчого процесу, що дасть змогу отримати комплексні й системні 
інання про інститут законодавчого процесу в Україні.
1 І Наповал В.М., Борденюк В.І., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні:

І Іавчальний посібник. - K., 2000.
2 Конституція незалежної України. /  За ред. С.П. Головатого: В 3-х кн. - K., 1997,- Кн. 3. - Ч. 1.
V Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. - K., 1997.
4 Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. - K., 1995.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ

УДК 342. 34 (045)
Конституція України в статті 69 визначає, що народне волевиявлення 

здійснюється через вибори, референдуми та інші форми безпосереднього 
народовладдя. Виходячи з даного положення, в Україні на конституційному 
рівні закріплено мож ливість існування необмеженого кола форм 
безпосереднього народовладдя, оскільки не дано вичерпного їх переліку. 
Однак існує певна умова їх легітимності, яка полягає у тому, щоб дані форми 
не були заборонені Конституцією України та законами України. Для з'ясування 
правової природи конкретних форм безпосереднього народовладдя потрібно 
зробити їх класифікацію.

Дослідженням питання класифікації форм безпосереднього народовладдя 
займаються багато вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, В.В.Комарова, 
О.Г.Мурашин, В.Ф.Погорілко, О.В.Прієшкіна, В.М.Руденко, П.А.Ткачук. 
Проте, не вироблено чітких єдиних підходів до визначення критеріїв такої 
класифікації.

Під поняттям "класифікація" ( походить від лат. classis - розряд і ...ficatio, 
від facio - роблю) розуміють систему супідрядних понять (класів об'єктів) тієї 
або іншої галузі знань, діяльності людини, що використовується як засіб для 
встановлення зв'язків між цими поняттями чи класами об'єктів [14, с. 115].



Класифікація форм безпосереднього народовладдя має важливе методологічне 
значення. Вона дозволяє розглянути форми безпосереднього народовладдя 
як систему, а також визначити основні підходи до їх змістовного аналізу [12, 
с. 134]. Для здійснення класифікації застосовують також емпіричний 
загальнонауковий метод порівняння.

Деякі автори, поділяючи форми безпосередньої демократії на певні групи, 
види, застосовують термін "типологія" [12, с.134]. На нашу думку, застосування 
термінів як "класифікація", так і "типологія" не суперечить суті дослідження, 
оскільки під терміном "типологія" прийнято розуміти вид наукової 
систематизації, класифікації чогось за спільними ознаками [8, с.1246].

Класифікація форм безпосереднього народовлад дя здійснюється на основі 
системного аналізу всіх форм і вироблення певних критеріїв їх поділу. Вибір 
критеріїв (тобто ознак, покладених в основу класифікації) не повинен бути 
довільним. При науковій класифікації в якості критеріїв поділу погрібно брати 
не випадкові і похідні ознаки явищ, а визначальні, від яких залежать інші 
ознаки. При визначенні, які саме ознаки є істотними, вирішальну роль грає 
сучасна практика реалізації форм безпосереднього народовладдя.

Форми безпосереднього народовладдя слід поділяти, перш за все, за 
правовими основами здійснення, тобто за тим, на чому дані форми 
грунтуються, за джерелом, базою виникнення. За даним критерієм виділяють 
конституційні, законодавчі та легітимні форми безпосереднього народовлад дя.

До конституційних форм безпосереднього народовладдя треба відносити 
форми, передбачені у.Конституцїї України. Зокрема, це вибори (стаття 69), 
референдуми (стаття 69), мирні збори, мітинги, походи, демонстрації (стаття 
39), звернення громадян (стаття 40) [1].

Під законодавчими формами безпосереднього народовладдя потрібно 
розуміти форми, які Конституцією України не передбачені, проте закріплені у 
законах України. У Законі України "Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми" [5] передбачено такі форми безпосереднього народовладдя, як 
дорадче опитування громадян України (консультативний референдум) (стаття 
46) та опитування громадської думки (стаття 47). У Законі України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" [2] відповідно - загальні збори населення 
за місцем проживання (стаття 8), місцеві ініціативи (стаття 9), громадські 
слухання (стаття 13). Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" [4] 
передбачає такі форми, як відкликання депутата місцевої ради (стаття 5, Розділ 
5) та доручення виборців (стаття 17). Форми безпосереднього народовладдя 
можуть закріплюватися і в інших нормативно-правових актах. Наприклад, 
така форма як народні обговорення передбачена у статтях 6.5.4., 6.6.9. 
Регламенту Верховної Ради України [6]. Практична реалізація цієї форми 
безпосереднього народовладдя була ініційована Президентом України, який

6 березня 2003 року видав Указ "Про винесення на всенародне обговорення 
проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" [7].

До легітимних форм безпосереднього народовладдя потрібно відносити 
такі форми, які не передбачені у Конституції та законах України, проте і не 
заборонені ними.

Усі форми безпосереднього народовладдя здійснюються у певних умовах. 
До цих умов слід відносити територію і час здійснення безпосереднього 
народовладдя.

Поділ форм безпосереднього народовладдя за територією здійснення має 
важливе значення, оскільки рішення, прийняті на них, поширюються лише 
на відповідну територію. За територією проведення потрібно виділяти 
всеукраїнські та місцеві форми безпосереднього народовладдя До 
всеукраїнських форм необхідно відносити всеукраїнський референдум, вибори 
народних депутатів та Президента України, всенародні обговорення. До 
місцевих форм безпосереднього народовладдя слід відносити місцеві 
референдуми, вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських 
голів, місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори громадян за 
місцем проживання, відкликання депутата місцевої ради. Дорадчі опитування 
громадян, опитування громадської думки, звернення громадян, мітинги, 
походи, демонстрації можуть бути як всеукраїнськими, так і місцевими. 
Зважаючи на адміністративно-територіальний поділ держави можна було б 
місцеві форми безпосереднього народовлад дя диференціювати залежно від 
меж території їх здійснення. Так, наприклад, вибори депутатів місцевих рад 
можна поділяти на вибори депутатів обласних, районних, міських, районних 
у містах, сільських і селищних рад. У державах із федеративною формою 
державного устрою прийнято виділяти ще й регіональні форми 
безпосереднього народовладдя, які здійснюються в певних регіонах, суб'єктах 
федерації.

За часом проведення виділяють періодичні і разові форми. Під 
періодичними формами безпосереднього народовладдя необхідно розуміти 
такі, які проводяться з певною встановленою законом періодичністю. До 
періодичних форм відносяться вибори. Періодичні форми, в свою чергу, можна 
поділити на чергові та позачергові. До разових форм належать усі інші форми 
безпосереднього народовладдя і їх ініціювання та проведення залежить від 
конкретних обставин.

За суб'єктами здійснення потрібно виділяти всенародні, групові й 
індивідуальні форми безпосереднього народовладдя. До всенародних форм 
необхідно відносити ті форми безпосереднього народовлад дя, які потребують 
забезпечення з боку держави можливості участі в них усіх громадян, які 
наділені виборчим правом (вибори народних депутатів і Президента України, 
всеукраїнський референдум, всенародні обговорення, дорадчі опитування



громадян, оптування громадської думки), або всіх дієздатних громадян, які 
постійно проживають на відповідній території (місцеві вибори, місцеві 
референдуми, загальні збори громадян за місцем проживання, громадські 
слухання тощо). До групових форм безпосереднього народовладдя слід 
відносити мітинги, походи, демонстрації, місцеві ініціативи, відкликання 
депутата місцевої ради, колективні звернення громадян. До індивідуальних 
форм належать індивідуальні звернення громадян.

За порядком реалізації необхідно виділяти обов'язкові і факультативні 
форми безпосереднього народовладдя. До обов'язкових належать ті форми, 
реалізація яких у визначених випадках вимагається Конституцією, законами 
або іншими нормативно-правовими актами (вибори, обов'язкові референдуми, 
обов'язкові загальні збори громадян за місцем проживання). Факультативними 
формами є ті, які реалізуються з ініціативи громадян, органів державної влади 
або місцевого самоврядування у встановленому порядку.

За правовими наслідками форми безпосереднього народовладдя потрібно 
поділяти на імперативні та консультативні (диспозитивні). Окремо необхідно 
виділяти і змішані форми, у яких присутні елементи і диспозитивності, й 
імперативності. Так, наприклад, існують імперативні і консультативні 
референдуми. До імперативних форм безпосереднього народовладдя слід 
відносити вибори, загальні збори громадян за місцем проживання, відкликання 
депутата місцевої ради. До консультативних форм належать всенародні 
обговорення, опитування громадської думки, місцеві ініціативи, звернення 
громадян, громадські слухання, доручення виборців, мітинги, походи, 
демонстрації тощо.

За способом впливу на суспільні відносини потрібно виділяти правотворчі 
форми безпосереднього народовладдя та форми, що не створюють норм права. 
До правотворчих форм безпосереднього народовладдя треба відносити ті 
форми, в процесі здійснення яких розробляються проекти, приймаються, 
затверджуються, змінюються і скасовуються нормативно-правові акти. До 
таких форм слід відносити референдуми, окремі види звернень громадян, 
місцевих ініціатив (лише ті, які передбачають розробку проектів нормативно- 
правових актів і їх подання у відповідні органи). Правотворчі форми, в свою 
чергу, можна поділити на правовстановлю ю чі, правозмінюючі та 
правоприпиняючі. До форм безпосереднього народовладдя, що не створюють 
норм права, відносять вибори, окремі види звернень громадян, мітинги, 
походи, демонстрації, дорадче опитування громадян, оптування громадської 
думки, народні обговорення, загальні збори населення за місцем проживання, 
окремі види місцевих ініціатив, громадські слухання, відкликання депутата 
місцевої ради, доручення виборців.

Вважаємо, що запропоновані критерії допоможуть найбільш повно 
з'ясувати правову природу форм безпосереднього народовладдя, встановити

місце конкретної форми стосовно всієї системи форм безпосереднього 
народовладдя.

Можливо здійснювати класифікацію форм безпосереднього народовладдя
1 за іншими критеріями. У юридичній літературі зустрічаються ще й 
класифікації форм безпосереднього народовладдя за змістом питань, що 
обговорюються і вирішуються [10, с.27], за критерієм легітимності, за 
структурно-організаційною природою [13, с.106 - 108], за механізмом 
діяльності [11, с.60] та інші.

Резюмуючи, можна стверджувати, що форми безпосереднього 
народовладдя становлять цілісну систему. На основі їх системного аналізу 
вони класифікуються за такими критеріями, як правові основи здійснення, 
територія здійснення, час проведення, суб'єкти здійснення, порядок реалізації, 
правові наслідки та спосіб впливу на суспільні відносини тощо.
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Galus О.
THE CLASSIFICATION OF THE FORMS OF DIRECT DEMOCRACY

The forms of direct democracy get the system. There are such criteria of classification as law basis, 
territory, time, subject, order of realization, result, influence.

Key words: forms of direct democracy, classification, criterion.

Гладун 3.C.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У 
СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ 'Я НАСЕЛЕННЯ

УДК 342.9
Юридична природа адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин належить до малодосліджених наукових проблем. За весь період 
розвитку адміністративно-правової науки, до аналізу вказаних правовідносин 
зверталися лише декілька авторів. Серед них слід особливо виділити

грунтовні монографічні дослідження проф. О.Ю.Луньова (1974) [1], 
професорів Ю.М.Козлова (1976) [2], О.І.Харитонової (2004) [3]. На цьому 
фоні адміністративно-правові відносини, які виникають у сфері охорони 
здоров'я, є для української юридичної науки абсолютно новим предметом 
дослідження - у вітчизняній адміністративно-правовій науці відсутні будь-які 
дослідження з вказаної проблематики.

Метою даної статті є дослідити зміст і структуру механізму адміністративно- 
правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я населення. Цей 
механізм включає в себе сукупність форм, методів та інструментів, за 
допомогою яких держава впливає на діяльність об'єктів і суб'єктів охорони 
здоров'я з метою створення нормальних умов для функціонування системи 
надання медичної допомоги й охорони здоров’я та вирішення завдань 
зміцнення й охорони індивідуального і громадського здоров'я населення.

В умовах суспільної трансформації і формування ринкових відносин в 
Україні сфера охорони здоров'я населення підлягає докорінному 
реформуванню, у тому числі шляхом адміністративно-правового регулювання 
відповідних суспільних відносин. Президент України Указом від 6 грудня 2005 
року № 1694/2005 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи 
охорони здоров'я населення" [4] поставив завдання щодо підвищення якості 
та доступності медичного обслуговування населення, впровадження 
державних гарантій надання населенню безоплатної медичної допомоги, 
ефективної та прозорої моделі фінансування галузі й здійснення інших заходів.

Здійснюючи владний вплив на формування суспільних відносин, держава 
забезпечує їх державне регулювання, яке в юридичній науці розуміють як 
здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив 
на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони й 
розвитку [5, с. 165], а також на поведінку і свідомість учасників цих відносин

шляхом нормативного закріплення їх прав та обов'язків, установлення певних 
дозволів і заборон, затвердження певних правових актів тощо.

Державне регулювання у широкому розумінні включає в себе весь арсенал 
організаційно-правових засобів впливу на відповідні суспільні відносини, які 
іа своїм характером можуть бути як адміністративно-правовими, так і 
цивільно- і кримінально-правовими, зокрема шляхом установлення 
відповідних заходів юридичної відповідальності. Державне регулювання у 
вузькому розумінні здійснюється за допомогою

організаційно-розпорядчих засобів управлінського характеру - шляхом 
установлення певного режиму, дозволів, заборон, квот, лімітів тощо, тобто 
іаходами адм іністративно-правового регулювання. Державне й 
адміністративно-правове регулювання відповідних відносин - близькі і 
сі юріднені поняття, які співвідносяться між собою як загальне й окреме. Тому 
можна до певної міри вважати, що категорія "державне регулювання" у своєму 
вузькому значенні збігається з категорією "ацміністративно-правового 
регулювання" і використовується як аналог першої.

Ураховуючи, що основним інструментом державного регулювання є 
правові норми, в науковій літературі вживається й термін "правове 
регулювання" як аналог регулювання державного й адміністративно-правове 
регулювання, зокрема, є частиною загального правового регулювання 
суспільних відносин. Природа адміністративно-правового регулювання 
базується на природі державної влади і державно-владній природі норм 
адміністративного права, серед яких переважають імперативні правові норми.

Для успішного здійснення адміністративно-правового регулювання у сфері 
охорони здоров я потрібно точно визначити мету, на яку воно спрямоване, 
завдання, а також результати, яких необхідно досягнути. Очевидно, що 
головною метою державного регулювання відносин у сфері охорони здоров'я 
має бути зміцнення здоров'я людей, поліпшення життя і якості надання 
медичної допомоги, збереження генофонду українського народу.

У процесі здійснення адміністративно-правового регулювання відносин у 
сфері охорони здоров'я можна виділити такі дві, взаємопов'язані між собою, 
його частини. По-перше, це вся система органів державної влади і місцевого 
самоврядування, задіяних у процесі здійснення державного регулювання 
відносин у сфері охорони здоров'я, тобто інституційний механізм регулювання 
відносин у сфері охорони здоров'я. До його складу входять органи державної 
влади, місцевого самоврядування та інші суб'єкти права, задіяні у процесі 
реалізації політики охорони здоров'я, а також їх повноваження й відносини 
між собою та іншими суб'єктами.

По-друге, це система правових норм, правових ідей та принципів, які 
творять законодавство про охорону здоров'я і які регулюють зміст і процес
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