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СУДЖЕННЯ ПРО МЕТОДИ 

Галузевий підхід, в основу якого покладені два критерії розмежування – предмет та 
метод правового регулювання, залишається китом, на якому тримаються наукові дослі-
дження, навчальний процес, практика застосування чинного законодавства. Якраз прак-
тика застосування, як живе втілення права, мабуть першою відкинула галузеві рамки. 
Досить сьогодні поглянути на ІТ-сферу. Навіть біглий погляд на рутинну роботу юриста 
ІТ-ої компанії вразить своєю прагматичністю. Договір про створення комп’ютерної про-
грами, за яким ІТ-шник – ФОП, замовник – нерезидент, укладений за кращими зразками 
договірної практики без договірного права України з підсудністю штату Каліфорнія, оскі-
льки за законодавством цього штату допустимою є умова про нерозголошення… Нічого 
неясно? Якраз усе чітко. Можемо констатувати дію принципу свободи договору. Тільки 
якісь неясні сумніви залишаються. Тільки їх уже важко розвіяти з точки зору мети, за-
вдань, методології наукового дослідження. 

Практика оперує поняттями численних прав: ІТ-право, страхове право, освітянське 
право, інформаційне право, корпоративне право, інтелектуальне право, медичне право, 
транспортне право тощо. Не думаю, що у цей ряд треба поставити саркастичне «трам-
вайно-тролейбусне» чи «банно-прачечное право» О. С. Йоффе. Адже це було сказано у 
роки, коли про приватноправову сферу говорити не доводилось. Її не існувало. У кращо-
му разі – особиста власність, що мала єдиним джерелом суспільне виробництво і лише 
наприкінці 80-х з’явилось несміливе поняття: приватно-трудова власність. Визнати прива-
тну власність на законодавчому рівні було питанням політичним. Сьогодні ситуація кар-
динально змінилася. Приватноправова сфера стрімко розвивається (в окремих сферах 
для окремих суб’єктів спостерігаємо абсолютну, без будь-яких меж та правил, приватну 
свободу і особи, і її власності). Що ж ми відповідаємо на практичні запити, зумовлені 
об’єктивним характером, динамікою суспільних відносин? Здається, що і надалі продов-
жуємо бовтатися у якихось формальних приписах, прагнучи до чистоти предмета та ме-
тода правового регулювання. Наукові дослідження можуть вестися тільки у межах окрес-
лених науковими спеціальностями. Якщо молодий початківець-науковець порушить цю 
вимогу, то наразиться на непотрібні ризики. Це попри проголошену свободу творчості, у 
тому числі – наукової. Погляди на систему права не змінилися, як і сама система. Такий 
стан проектується на стан наукових досліджень, навчальний процес.  
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Інформаційне право «роздерте» між приватним та публічним. Те саме можна сказа-
ти про медичне, освітянське та інші, до них подібні, «права». Страхове, біржове, транспо-
ртне права (і не тільки) вписуються у кращому разі у декілька годин у рамках курсу «Циві-
льне право». Не кажучи про модернове ІТ-право, яке нікуди «вписати». Універсальне 
пояснення – характеризувати їх як комплексні галузі законодавства. Хоча, зрештою, вони 
існують і без такого пояснення. 

Видається, що міркування про право як регулятор суспільних відносин вибудувані 
методологічно неправильно. Є правова система держави, є система нормативно-
правових актів. Безперечно, що вона має будуватися на певних засадах власне як цілісна 
система. Але під потреби цієї системи «підлаштовуються» суспільні відносини. Погляди 
законодавця спрямовані у напрямі – з права на суспільні відносини. Можливо вектор 
варто спрямувати у інший бік – від суспільних відносин до права. Право для людей, для 
суспільних відносин. А не навпаки. 

Авангардний напрям чи актуальна теза – про гармонізацію, імплементацію, уніфіка-
цію, удосконалення чинного законодавства. За усіма цими процесами губиться націона-
льна ментальність, самобутність. За ілюзією гармонізації приховується реальний розрив 
між тим, що говоримо і тим, що чуємо та бачимо. Можливо давайте виконувати хоч час-
тину з того, що прийнято. Не можна видавати за свої чужі стандарти, що формувалися, 
розвивалися на іншому грунті, в інших «кліматичних» умовах. В умовах глобалізації право 
втрачає кордони. Але потреби в уніфікації правового регулювання мають ураховувати 
реальний стан суспільства, його економічні, соціальні, ментальні, національні реалії. 
Процеси нормотворення повинні проходити з урахуванням реалій сьогодення. В ідеалі 
законотворча робота має здійснюватися з урахуванням перспектив розвитку суспільних 
відносин, але і не може йти у відриві від практики застосування. Власне взаємозв’язок, 
взаємодоповнення цих процесів має починатися у тому числі з методології викладання 
права. 

На сьогодні ситуація виглядає так, що учасники освітнього процесу позбавлені про-
блем, пов’язаних з доступом до інформації. Розмаїття джерел у цифровому середовищі 
дозволяє отримати щось про все (для окремих споживачів освітніх послуг Google – дже-
рело джерел. На жаль, це теж реальність). Дещо відстає друкована продукція, особливо 
монографічні та навчальні видання. Їх автори, обплутані формалізованими вимогами 
ведення наукових досліджень у межах спеціальності, зачасту не можуть підняти завісу та 
вийти за ці межі. Відтак, «творчі» муки з доведенням актуальності, наукової новизни…, їх 
може оцінити споживач відповідної інформації. Якщо викладене його зацікавило, то він не 
стане вникати у авторське обґрунтування актуальності, новизни, результативності. 

За такого розмаїття джерел інформації змінюються акценти у навчальному процесі. 
Звичайно, що жоден найдосконаліший, надпотужний, надрозумний, комп’ютер не замі-
нить живого спілкування з викладачем, але яким? Науково-педагогічний працівник має 
стати провідником у лабіринті інформації, просіяти, обговорити, подати потрібне у формі 
творчої дискусії, тоді закріпити вивчене і поставити оцінку (без цього не обійтися). Сту-
дент більше заклопотаний добуванням bitcoin, ніж знань, істинної інформації. Здобута 
інформація можливо його не прогодує, як зрештою і bitcoin. Але вищеосвітянські реалії, 
на жаль, засвідчують, що договір про надання освітніх послуг сприймається дуже буква-
льно – диплом з розтермінуванням платежів. Парадоксальність ситуації полягає у тому, 
що той, хто надає такі послуги (науково-педагогічний працівник) за таким договором нічо-
го і не отримує (про зарплату якось не прийнято говорити). Чогось особливого не отримує 
і інша сторона. Труднощі у працевлаштуванні як наслідок відсутності будь-якого зв’язку 
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між освітнім процесом та ринком праці, відсутність системних знань. Наслідки для усіх. 
Кращі подаються за кордон, не виключене працевлаштування і тут. Але чи правильно це – 
менеджер з продажу (просто продавець у МАФі) з університетською освітою? Хоча чому 
б і ні: зі знаннями іноземної, економіки, менеджменту, маркетингу, якщо ці знання необ-
хідні для роботи, кар’єрного росту. Але дипломи про вищу освіту для усіх і кожного на 
комерційній основі – це вже щось інше. А обов’язок бути кандидатом наук (доктором фі-
лософії, а то й доктором без філософії)? 

Навчати чогось у будь-якій сфері може тільки кращий з кращих. І такий кращий не 
тому, що є науково-педагогічним працівником, а тому, що досягнув рівня бути кращим. 
Уже сьогодні намітилася тенденція, що ні кращий з кращих, ні просто кращий не хочуть 
науково-педагогічного хліба. Причини різні, але одна з них – про яку не прийнято говори-
ти. А інші? Вчитаймося у рядки законів, що безпосередньо урегульовують статус науково-
педагогічного працівника. Його визначення наведені і у ст. 53 Закону України «Про вищу 
освіту» і у п. 25 ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Зазначені 
визначення змістовно дещо відрізняються, фактично доповнюючи одне одного. Поняття 
«науково-педагогічний працівник» визначено через інше поняття «вчений». Це визначення, 
як і визначення поняття «молодий вчений», знаходимо у цьому ж Законі. Їх порівняльний 
аналіз може призвести до парадоксальних висновків. Просто вчений – фізична особа, яка 
може й не мати освіти, наукових ступенів, звань, але проводить наукові дослідження та 
отримує результати, а до молодого вченого, окрім віку, ставиться низка вимог. 

Відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону «Про вищу освіту» робочий час науково-педаго-
гічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, органі-
заційної роботи та інших трудових обов’язків. Хоча у Законі і регламентована тривалість 
робочого часу науково-педагогічного працівника – 36 годин на тиждень та максимальне 
навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може пере-
вищувати 600 годин на навчальний рік, процеси наукової творчості ніколи не можуть 
«вписатися» у механічні часові рамки. Норми часу навчальної роботи у вищих навчаль-
них закладах державної та комунальної форми власності визначаються центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими 
державними органами. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визнача-
ються вищим навчальним закладом та тільки такі показники не відображені ні в режимі 
робочого часу, ні в навантаженні науково-педагогічного працівника. Як наукова, так і ме-
тодична робота залишаються поза регулюванням робочим часом чи навчальним наван-
таженням, а відтак і результати такої роботи не впливають на оплату чи інші форми за-
охочення навчально-педагогічних працівників. 

Освітній процес, відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону «Про вищу освіту», визначено як ін-
телектуальну, творчу діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому 
навчальному закладі (науковій установі). В основі організації вищої освіти покладено, 
серед інших, принцип академічної свободи як самостійність і незалежність учасників осві-
тнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 
інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поши-
рення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результа-
тів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом. 

Права науково-педагогічних працівників визначені у ст. 57 Закону. А от провадження 
наукової діяльності визначене як їх обов’язок (п. 1 ст. 58 Закону). Права вченого як основ-
ного суб’єкта наукової і науково-технічної діяльності визначені нормами ст. 5 Закону «Про 
наукову і науково-технічну діяльність». Серед інших вчений має право отримувати належні 
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стимулювання та мотивацію до наукової і науково-технічної діяльності, орієнтовані на 
об’єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за кінцевим результатом (п. 8 ст. 5 Зако-
ну). За відсутності юридичного обов’язку зобов’язаних суб’єктів забезпечити таке право та 
за відсутності будь-яких юридичних механізмів його забезпечення і здійснення реалізація 
такого права є проблематичною. Більше того, закріплення права без механізмів його 
реалізації, носить чисто декларативний, популістський характер. 

Революції в освітньому процесі мають бути оксамитовими. Але навчальний розклад 
правових дисциплін має змінюватися відповідно до запитів сьогодення. На жаль, суб’єкт 
наукової творчості, навіть дуже свідомий і відданий справі, подолавши усі формальні 
приписи щодо «знати», «вміти», «методи контролю», «шкала оцінювання», складання та 
заповнення різноманітних таблиць тощо, в умовах метаморфозної комерціалізації науко-
вого та навчального процесів, коли хронічно ні на що не вистачає коштів, може втратити 
інтерес до такої творчості і своєї ролі у ній. 

Обговорення актуальних теоретико-прикладних проблем – звичний стан для науко-
вої спільноти. Але як часто нас чують та як часто є що послухати. Інколи за окремими 
проблемами губиться щось вагоме. Можливо висловлені судження на сьогодні є такими 
для автора. 

Одержано 26.04.2017 

УДК 347.1 

Анатолій Володимирович Коструба, 
професор кафедри цивільного права  
навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 
доктор юридичних наук, доцент 

ТЕОРЕТИЧНІ РОЗДУМИ  
ЩОДО ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ПРАВА 

Сучасна цивілістична доктрина успадкувала від марксистсько-ленінської теорії циві-
льного права позитивістське бачення інституту правосуб’єктності. В його підґрунті пріори-
тет юридичної форми над соціальним змістом. Суб’єкт права – це даність, яка виникає в 
силу закону та відповідно до закону. Крім того, її положення ґрунтуються на тому, що 
суб’єкт права це не об’єктивна правова реальність, яка обумовлена соціальною приро-
дою явища, а нормативно визначена категорія, існування якої в правовідносинах обумов-
лено волею пануючого класу в межах певної економічної формації.  

Так, вчений радянського періоду розвитку вітчизняної юридичної науки А. В. Миц-
кевич свого часу зазначив, що визнання особи або організації суб’єктом радянського пра-
ва відбувається в силу поширення на таку особу або організацію дії радянських законів. 
«…Конституція СРСР, різні законодавчі акти, що передбачають правове становище гро-
мадян, державних і громадських організацій, вже в силу своєї дії, незалежно від участі 
особи або організації в конкретних правовідносинах породжують для громадян і організа-
цій якість правосуб’єктності. Кожен суб’єкт права в силу самої дії закону або, як часто 
говорять – «безпосередньо із закону», т. е. незалежно від участі в тих чи інших правовід-
носинах, володіє певним комплексом прав і обов’язків…» [1, c. 11].  


