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«ОСНОВИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ»)

Вкрай потрібно посилити прогностичну функцію юридичної науки.
Вона не повинна обмежуватися тільки констатацією фактів, а має працюва-
ти на перспективу, виробляти оптимальні моделі розвитку державності й

правової системи України
Ю. С. Шемшученко [1]

Якби не намагалися вузи і викладачі, однак підготувати юрис-
та, який був би фахівцем з усіх напрямків просто неможливо.
Про це свідчить, по-перше, що при захисті дисертацій виділяють-
ся спеціальності, з яких захищаються дисертації, тобто навіть на
цьому рівні вже передбачається спеціалізація. По-друге, і це, ма-
буть, головне, станом на 29 березня 2013 р. база «Законодавство
України», яка розміщена на сайті Верховної Ради України, нара-
ховувала 186 216 документів! І це при тому, що в цій базі міс-
тяться не всі нормативно-правові акти, чинні в державі і при то-
му, що в ній не містяться рішення районних, районних у містах,
сільських, селищних, міських, обласних рад, зміст яких, у деяких
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випадках, юристові необхідно знати. Зрозуміло, що близько 200
тисяч документів просто фізично важко прочитати (якщо це вза-
галі можливо), про те, щоб пам’ятати їх зміст мова взагалі не йде.

З огляду на це зрозуміло, що суто з об’єктивних підстав май-
бутнього фахівця-юриста необхідно готувати до конкретної лан-
ки роботи. Хоча це не означає, що спільний базовий знаменник
при підготовці має бути.

При підготовці юристів вузької спеціалізації суттєве значення
має «якість» профільного законодавства. Незважаючи на те, що
фундаментальна реформа правової системи України, в порівнянні
з колишніми країнами членами Варшавського блоку, які зараз є
вже членами Євросоюзи йде надзвичайно повільно, проте все ж
було прийнято ряд кодифікованих актів «нової формації»: циві-
льний кодекс, господарський, кодекс, сімейний кодекс, криміна-
льний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс тощо (хоча і в
них фахівці можуть вказати на рудимети минулого). Однак, до
цього часу так і не було проведено реальної реформи місцевого
самоврядування. А це призводить в тому числі і до того, що нері-
дко законодавство України не відповідає міжнародним стандар-
там, наприклад, не відповідає нормам Європейської хартії місце-
вого самоврядування, яка була ратифікована Україною [2].

Проте навіть на цьому фоні питання адіміністративно-
територіального устрою виглядає катастрофічно. В пункті 13 ст.
92 Конституції України йдеться про те, що виключно законами
України визначається територіальний устрій України [3]. Однак
Закон України «Про територіальний устрій України» так до цього
часу і не був прийнятий. Більше того, у п. 3 рішення Конститу-
ційного Суду України від 13 липня 2001 р., у якому дається офі-
ційне тлумачення п. 13 ст. 92 Конституції України зазначається,
що положення п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України про те, що
виключно законами України визначається «територіальний
устрій України», треба розуміти так, що питання територіального
устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття, пра-
вового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць,
повноваження органів щодо вирішення питань адміністративно-
територіального устрою України, є питаннями загальнодержав-
ного значення і врегульовуються лише законом [4]. Таким чином,
Конституційний Суд Україно прямо вказав на необхідність тако-
го нормативно-правового акту. Однак до цього часу він так і не
прийнятий. Якщо немає Закону, то який документ його замінює?
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Це Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою
Української РСР» 1981 р. [5]. Причому зміни в цей документ бу-
ли внесені лише 24 травня 2012 р. Причому зміни стосувалися
абсолютно не принципових для цього документу положень. Від-
повідно до Закону України «Про присвоєння юридичним особам
та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» були
визнані такими, що втратили чинність, пункти 14–19 Положення
про порядок вирішення питань адміністративно-територіального
устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верхо-
вної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року, у частині
присвоєння імен фізичних осіб підприємствам, установам, орга-
нізаціям та іншим об’єктам [6].

Натомість у зазначеному Положенні без змін залишились по-
ложення, які очевидно і принципово суперечать чинній Консти-
туції країни, наприклад, положення, про такий тип населених
пунктів як селище міського типу, які не передбачені Конституці-
єю. Ряд функцій відповідно до цього положення має здійснювати
Президія Верховної Ради, утворення якої не передбачено чинним
законодавством. Залишається і ряд інших норм, які суперечать
чинній Конституції. У тому числі п. 12 Положення, відповідно до
якого найменування і перейменування адміністративно-територіа-
льних одиниць і населених пунктів проводиться із врахуванням
завдань комуністичного виховання громадян.

З огляду на відсутність в Україні підручника чи навчального
посібника з курсу «Основи територіального устрою», враховуючи
те, що з огляду на задеклароване проведення адміністративно-
територіальної реформи майбутнім юристам в органах місцевого
самоврядування знання з цього питання є вкрай необхідними, а та-
кож з огляду на те, що законодавче регулювання адміністративно-
територіального устрою є суперечливим, вихід був один — напи-
сати такий навчальний посібник. Що і було зроблено [7]. Зрозумі-
ло, що за один рік написати якісно новий посібник «з нуля», вра-
ховуючи, що це ніяк не позначається на педагогічному наван-
таженні викладача, навряд чи можливо. Тому цього року довелося
підготувати новий навчальний посібник: «Основи правового регу-
лювання адміністративно-територіального устрою України».

З огляду на зазначені причини даний навчальний посібник не
міг бути класичним і традиційним. При його написанні автор ви-
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ходив з методологічних засад нового історизму О. М. Еткінда,
тобто намагався порушити кордони між жанрами, дисциплінами,
інститутами, а також відмовитись від заздалегідь «сильної тео-
рії», підтвердженням якої мали б слугувати всі наведені історичні
матеріали. Метою посібника було не лише відтворення інформа-
ції та некритичне засвоєння її студентом, а спроба надати можли-
вість пройти йому «шляхами автора». В роботі навмисно приді-
лено значну увагу впливу політичних процесів на прийняття
нормативно-правових актів з тим, щоб розвінчати примат риго-
ричного нормативізму.

Крім того, при написанні посібника в методологічному плані
ми також виходили з постулату Б. Г. Розовського, що ситуація,
коли практика випереджає науку, неприпустима, але хоча б зро-
зуміла. Наука ж, яка працює на науку (яка плодить лише псевдо
філософські терміни і визначення), неприприпустима вдвічі. І по-
яснення їй не може бути впринципі [8, с. 298].

Оскільки питання написання навчальних посібників вузького
профілю є об’єктивною необхідністю при підготовці юристів у
непрофільних вузах, було б доцільно на рівні Закону передбачити
зменшення навчального навантаження тим викладачам, які пра-
цюють над їх створенням. Оскільки, як правило, вузи, прагнучи
зекономити кошти, не вирішують це питання на користь тих, хто
створює справді необхідні для студентів навчальні посібники.
Відсутність же таких робіт негативно впливає на підготовку не
лише студентів заочного відділення, які через брак часу просто
неспроможні розібратися в складних проблемах, але й на підго-
товку студентів стаціонару, які через роботу, хворобу тощо не
можуть постійно відвідувати лекційні заняття з того чи іншого
навчального курсу.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА
У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ:

МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

На сучасному етапі розвитку людства важливу роль у життє-
діяльності країн світу відіграє Світовий океан, ресурси якого ма-
ють вирішальне значення для прискореного розвитку світової
економіки та є найважливішим фактором геополітики.
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