
В кник ОНД1СЕ Випуск 2' 2017

УДК 347.78
Федоренко В. Л., доктор юридичних наук, 
професор, директор Науково-дослщного
Центру судово! експертизи з питань 
штелектуально! власност1 Мшютерства
юстицн Украши, Заслужений юрист Украши

Голжова О. В., старший судовий експерт 
лабораторн авторського права та сум1жних 
прав Науково-досл1дного центру судово! 
експертизи з питань штелектуально! власност1 
Мшютерства юстицн Украши

ПОР1ВНЯЛЬНО-ПРАВОВ1 ДОСЛ1ДЖЕННЯ ЯК ОБ’СКТ 

СУДОВО1 ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕР1 АВТОРСЬКОГО ПРАВА: 

МЕТОДОЛОГ1ЧНИЙ АСПЕКТ

COMPARATIVE LEGAL RESEARCH AS AN OBJECT OF FORENSIC 
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A METHODOLOGICAL ASPECT

Анотащя. Стаття присвячена висвггленню методолопчних аспектiв порiвняльно-правовых 
дослiджень як об’екпв судово! експертизи у сферi авторського права. Наголошуеться, що ввдповщш 
порiвняльно-правовi дослiдження стали тематикою численних науково-дослщних роби (НДР), 
дисертацiйних дослщжень, монографiй, iнших наукових творiв. Разом iз тим, категорiя «порiвияльно - 
правове дослщження», завдання таких дослщжень, а також визначенi критерп, яш дозволяють 
квалiфiкувати порiвняльно-правовi досл1дження як об’екти авторського права та, ввдповвдно, об’екти 
судово! експертизи, на сьогодш вiдсутнi.

Розкриваються парадигма буття порiвняльного правознавства як унiверсального методу 
дослщжень та самостiйно! галузi юридичних знань. Щдкреслюеться необхiднiсть формулювання 
висновк1в i положень таких дослiджень з огляду на потреби правотворчо! та правозастосовно! 
практики.

Обгрунтовуються концептуальнi положения про сутшсть, змiст i квалiфiкуючi ознаки 
порiвняльно-правових дослiджень як об,ектiв судово! експертизи i експертних дослвджень у сферi 
авторського права, а також формулюються основнi квалiфiкуючi ознаки порiвияльно-правових 
дослщжень як об ,ектiв авторського права.

Ключов1 слова: порiвияльно-правове дослiдження, порiвияльно-правовий метод, авторське 
право, об’ект авторського права, судова експертиза у сферi авторського права.

Аннотация. Статья посвящена освещению методологических аспектов сравнительно
правовых исследований как объектов судебной экспертизы в сфере авторского права. Отмечается, что 
соответствующие сравнительно-правовые исследования стали темой многочисленных научно
исследовательских работ (НИР), диссертационных исследований, монографий, других научных 
произведений. Вместе с тем, категория «сравнительно-правовое исследование», задачи таких 
исследований, а также определенные критерии, позволяющие квалифицировать сравнительно - 
правовые исследования как объекты авторского права и, соответственно, объекты судебной 
экспертизы, на сегодня отсутствуют.

Раскрываются парадигма существования сравнительного правоведения как универсального 
метода исследований и самостоятельной отрасли юридических знаний. Щодчеркивается необходимость 
формулирования выводов и положений таких исследований, учитывая потребности правотворческой и 
правоприменительной практики.
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Обосновываются концептуальные положения о сущности, содержании и квалифицирующие 
признаки сравнительно-правовых исследований как объектов судебной экспертизы и экспертных 
исследований в области авторского права, а также формулируются основные квалифицирующие 
признаки сравнительно-правовых исследований как объектов авторского права.

Ключевые слова: сравнительно-правовое исследование, сравнительно-правовой метод, 
авторское право, объект авторского права, судебная экспертиза в сфере авторского права.

Abstract. This article is devoted to highlighting the methodological aspects of comparative legal 
research as objects of forensic expertise in the field of copyright law. It is noted that relevant comparative legal 
studies became the subject of numerous research work, dissertation research, monographs, and other scientific 
works. At the same time, the category of «comparative legal research», the task of such studies, as well as 
certain criteria that allow the qualification of comparative legal studies as objects of copyright and, 
consequently, objects of forensic expertise, are currently absent.

In this article the paradigm of being comparative law as a universal method of research and an 
independent branch of legal knowledge is revealed. It is emphasized the need to formulate the conclusions and 
provisions of such studies in view of the needs of law-making and law-enforcement practice.

The conceptual provisions on the essence, content and qualifying features of comparative legal 
research as objects of forensic expertise and expert research in the field of copyright are substantiated, as well 
as the main qualifying features of comparative legal research as the objects of copyright are formulated.

In particular, it is concluded that such qualifying features o f comparative legal research - objects of 
copyright are: their compliance with the goals and objectives of the research, discrete disclosure of their 
essence and content in the subject of research, using a sufficient information base; use of the original 
methodology of scientific research, which systematically combines various methods, but with dominance in 
the study o f the comparative-legal method; creative character and compliance with the requirements of novelty 
and originality, the lack of borrowings from other works; availability of independent conclusions, provisions 
and proposals for improving specific aspects of law-making and law enforcement activities; expression in an 
objective form (scientific report, monograph, educational publication, scientific publication, etc.), etc.

Key words: comparative legal research, comparative legal method, copyright law, object of 
copyright, judicial expertise in the field of copyright law.
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Постановка проблеми. Право на свободу творчосл i захист И результалв е 
одним iз основоположних прав людини i громадянина, установлених i 
гарантованих Конститущею Укра!ни. Так, частина перша ст. 54 гарантуе 
громадянам «свободу л^ературно!, художньо!, науково! i техшчно! творчосл, 
захист штелектуально! власносл, !хшх авторських прав, моральних i матерiальних 
штереав, що виникають у зв'язку з рiзними видами штелектуально! дiяльностi» 
[1]. Основний Закон у частиш другш ст. 54 також гарантуе кожному громадянину 
«право на результати свое! штелектуально'!, творчо! дiяльностi; шхто не може 
використовувати або поширювати !х без його згоди, за винятками, встановленими 
законом» [1].

Реалiзацiя вщповщного конституцшного права людини сприяе розвитку 
осв^и, науки i творчосл у рiзноманiтних формах вираження. Якщо брати науковi 
дослщження, зокрема, дослщження в галузi правово! (юридично!) науки, то 
трендом кш. XX -  поч. XXI ст. стала поява значно! кшькосл порiвняльно- 
правових дослщжень -  монографш, статей, науково-дослщних робгг (НДР) тощо. 
Фактично вщ 10% до 20% дисертацш на здобуття наукового ступеня кандидата i 
доктора юридичних наук мають в сво!й назвi словосполучення «порiвняльно- 
правовий аспект ...», «порiвняльно-правовий аналiз ...» тощо. Годi й порахувати, 
скшьки фундаментальних i практично-прикладних НДР, виконаних за кошти 
Державного бюджету, а також за рахунок шших кошлв, не заборонених законом, 
визначеш як «порiвняльно-правовi».
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Подiбний тренд у правових дослщженнях, на нашу думку, е цiлком 
об’ективним i виправданим. По-перше, порiвняльне правознавство е
ушверсальним i найбiльш давшм методом пiзнання. Адже, як зазначав А. Сащов, 
«порiвняння -  невщ’емна складова людського шзнання» [13, с. 39]. По-друге, ниш 
можемо констатувати, що порiвняльне правознавство утвердилося не лише як 
ключовий метод юридичних дослiджень, а й як перспективна правнича наука.

Вивчення зарубiжного та мiжнародного досвiду правотворчо1 та 
правозастосовно'1 дiяльностi дозволяе знайти рацiональнi виршення складних 
завдань нацiонального державотворення та правотворення, а також упередити 
помилки i контрпродуктивш рiшення. До того ж, реалiзацiя Угоди про асощащю 
Укрш’ни з GC засвiдчуе важливють порiвняльно-правових дослiджень для 
вибудови ефективних механiзмiв евроштеграцп Укрш’ни.

Але не завжди словосполучення «порiвняльно-правове дослiдження ...» е 
гаранлею оригiнальностi та новизни такого наукового твору, його належно'1 

якосл. Врештi, постае питання про результати такого дослщження, ix значення 
для удосконалення правового регулювання дослщжених правових явищ, статусiв, 
режимiв тощо. I гострим залишаеться питання про те, чи вщповщае в назвi твору 
словосполучення «порiвняльно-правове дослiдження ...» сутносл та змiсту самого 
твору?

Таким чином, питання про сутшсть, змiст i квалiфiкуючi ознаки 
порiвняльно-правових дослiджень як об’ектiв судовоi експертизи i експертних 
дослiджень у сферi авторського права, а також формулювання основних 
квалiфiкуючих ознак порiвняльно-правових дослщжень як об’ектiв авторського 
права, на наш погляд, залишаеться вщкритим i вимагае свого вирiшення.

Анал1з основних дослвджень i публж ацш . Проблематика порiвняльно- 
правових дослiджень залишаеться традицiйною для юридичноi науки XX-XXI ст. 
Про це свщчать роботи таких вщомих учених-компаративiстiв минулого столiття 
як Р. Давщ, Ж. Камiлла-Спiнозi, М. Марченко, G. Петерсон, М. Рейнстайн, Ю. 
Тихомiров, К. Цвайгерт та ш. Юридична компаративiстика отримала свiй 
належний розвиток i в сучаснiй украшськш юридичнiй науцi. Насамперед у 
роботах О. Кресша, Ю. Волошина та ш.

Одночасно з цим, лггературш твори наукового характеру привертають 
увагу науковцiв у сферi судово-експертноi дiяльностi (Н. Бегуш, Н. Кiсiль тощо). 
Хоча порiвняльно-правовi дослiдження як об’ект судовоi експертизи у сферi 
авторського права до сьогодш залишаються малодослщженою проблематикою.

Формулювання мети досл!дження. Метою цього дослщження е 
обгрунтування концептуальних положень про сутнiсть, змiст i квалiфiкуючi 
ознаки порiвняльно-правових дослiджень як об’еклв судовоi експертизи i 
експертних дослщжень у сферi авторського права, а також формулювання 
основних квалiфiкуючих ознак порiвняльно-правових дослiджень як об’еклв 
авторського права.

Виклад основного матерiалу. Вiдповiдно до пунклв 1 i 7 частини першоi
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ст. 92 «права i свободи людини i громадянина, гарантах цих прав i свобод 
правовий режим власностц» встановлюються виключно законами Укра!ни [1]. 
Спецiальним законом, який регулюе вiдповiднi суспiльнi вiдносини, е Закон 
Украши «Про авторське право i сумiжнi права» вiд 23 грудня 1993 р.

Зпдно 3i ст. 8 Закону Украши «Про авторське право i сумiжнi права», 
об’ектами авторського права, зокрема, е лпературш письмовi твори 
белетристичного, публiцистичного, наукового  (видтено авт орам и), техшчного 
або шшого характеру (книги, брошури, статтi тощо), виступи, лекцп, промови, 
проповiдi та iншi уснi твори, драматичнi, музично-драматичш твори, 
пантомiми, хореографiчнi та iншi твори, створенi для сцешчного показу, та !х 
постановки, похщш твори, збiрники творiв, збiрники обробок фольклору, 
енциклопедп та антологп, збiрники звичайних даних, iншi складенi твори за 
умови, що вони е результатом творчо! працi за добором, координащею або 
упорядкуванням змiсту без порушення авторських прав на твори, що входять 
до них як складовi частини [2].

Вщповщно до Закону Украши «Про авторське право i сумiжнi права» 
(дал1 — Закон) охорош пiдлягають в с  твори, зазначенi у частинi першш вище 
наведено! статтi, як оприлюднеш, так i не оприлюдненi, як завершеш, так i не 
завершеш, в друкованому виглядi мовою оригшалу на паперовому або 
електронному носп, незалежно вiд !х призначення, жанру, обсягу, мети (освiта, 
iнформацiя, реклама, пропаганда, розваги тощо), правова охорона яких 
поширюеться тшьки на форму !х вираження.

Передбачена цим Законом правова охорона поширюеться тшьки на 
форму вираження твору i не поширюеться на будь -як  ще!, концепцп, теорп, 
принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, вщкриття, навпь 
якщо вони вираженi, описанi, пояснеш, проiлюстрованi у творi [2].

Не е об'ектом авторського права видаш органами державно! влади у 
межах !х повноважень офiцiйнi документи полпичного, законодавчого, 
адмiнiстративного характеру (закони, укази, постанови, судовi рiшення, державнi 
стандарти тощо) та !х офiцiйнi переклади (пункт в), частина перша ст. 10 
Закону).

Зпдно зi ст. 1 Закону, автором твору е «^зична особа, яка своею творчою 
працею створила твiр». Автор твору е первинним суб’ектом авторського права 
(частина перша, ст. 11 Закону).

У свою чергу, «Великий тлумачний словник укра!нсько! мови» визначае, 
що твiр -  це сукупшсть щей, думок, мiркувань, образiв, наукових положень, 
оцшок, висновюв, пропозицiй тощо, яю виникли в процесi творчо! дiяльностi 
автора i знайшли сво! вщображення у певнiй об’ективнiй формi [5].

У «Великому енциклопедичному юридичному словнику» твiр також 
визначаеться як «результат творчо! дiяльностi, якiй притаманна ушкальшсть, 
неповторнiсть, новизна. ... Будь-яка створена автором робота в галузi науки, 
лггератури чи мистецтва пiдлягае охорош як твiр згiдно з чинним законодавством
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людини може бути вiднесений до «rany3i науки» необхiдно зазначити наступне.
Свого часу Ректор Ушверситету Св. Володимира М. Ренненкампф у статл 

«Про нayковi методи i способи вивчення права», наведенш у «Юридичнiй 
енциклопедп» (1889 р.), писав: «Наука е сyкyпнiстю пiзнaнь про закони, що 
керують явищами реального свiтy. Користь i панування не завжди е 
безпосередшми i прямими цiлями наукових знань. Дослщник, починаючи свою 
працю, не може знати, куди його приведуть факти, i в який зв’язок вш мусить 
поставити свш предмет з iншими явищами. Але вщкриваючи закони явищ, наука 
служить разом iз тим користi та влaдi людини, оскiльки дае !й можливiсть 
управляти явищами i пристосовувати !х до умов та yспiхiв свого життя» [12, 
с. 421].

На сьогодш «Великий тлумачний словник сучасно! украшсько! мови» 
визначае поняття «науки» як «одше! з форм суспшьно! свiдомостi, що дае 
об’ективне вщображення свiтy; система знань про зaкономiрностi розвитку 
природи i суспшьства та способи впливу на навколишнш свiт», та «окрема галузь 
цих знань» [5]. У свою чергу, поняття «галузь» тлумачиться в згаданому Словнику 
як «певна дшянка виробництва, науки i т. ш.», а також «сукупшсть пiдприемств i 
оргашзацш, що характеризуються спiльнiстю ознак виробничо-господарсько! 
дiяльностi».

«Великий енциклопедичний юридичний словник» визначае науку як «сферу 
людсько! дiяльностi, фyнкцiею яко! е вироблення i теоретична системaтизaцiя 
об’ективних знань про дшсшсть. Вона також е одшею з форм суспшьно'! 
свiдомостi, складовою духовно! культури суспшьства. Термш застосовуеться, крiм 
того, для окремих галузей науки» [4, с. 501-502].

Таким чином, наука - це цшеспрямована штелектуальна дiяльнiсть 
науковця чи групи учених щодо дослщження зaкономiрностей розвитку природи, 
людини, суспшьства та держави, результати яко! втшюються в щеях, концепцiях, 
теорiях, доктринах, ученнях та реaлiзовyються як новi знання для соцiaльного 
прогресу.

Основш категорп науково! дiяльностi на сьогодш унормоваш у ст. 1 Закону 
Укра!ни «Про наукову та науково-техшчну дiяльнiсть» 26 листопада 2015 р. 
Наведемо ключов^ нaйбiльш вaжливi iз них для цього дослiдження:

« ...наукова д1ялъшстъ - штелектуальна творча дiяльнiсть, спрямована на 
одержання i використання нових знань. Основними !! формами е фундаментальш 
та прикладш нayковi дослiдження;

науково-техшчна д1ялъшстъ - штелектуальна творча дiяльнiсть,
спрямована на одержання i використання нових знань у вшх галузях технiки i 
технологiй. I! основними формами (видами) е науково-дослщш, дослiдно- 
констрyкторськi, проектно-конструкторсьш, технологiчнi, пошyковi та проектно- 
пошyковi роботи, виготовлення дослiдних зрaзкiв або партш нayково-технiчно'! 
продyкцi'!, а також iншi роботи, пов’язaнi з доведенням наукових i науково- 
технiчних знань до стадп практичного !х використання.
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науково-оргашзацшна д1ялъшстъ - дiяльшсть, що спрямована на методичне, 
оргашзацшне забезпечення та координащю науково!, науково-техшчно! та 
науково-педагопчно! дiяльностi;

фундаменталът науков1 досл1дження - наукова теоретична та (або) 
експериментальна дiяльнiсть, спрямована на одержання нових знань про 
зaкономiрностi розвитку природи, суспшьства, людини, !х взаемозв’язку;

прикладш науковi дослгдження - наукова дiяльнiсть, спрямована на 
одержання нових знань, що можуть бути використаш для практичних цшей...

наукова робота - дослщження з метою одержання наукового результату;
науковий результат - нове знання, одержане в процес фундаментальних 

або прикладних наукових дослщжень та зaфiксовaне на носiяx науково! 
шформацп у формi звiтy, науково! прaцi, науково! доповiдi, наукового 
повщомлення про нayково-дослiднy роботу, моногрaфiчного дослщження, 
наукового вiдкриття тощо... » [3].

Отже, для того, щоб результат штелектуально! дiяльностi людини був 
вщнесений до «гaлyзi науки», вiн повинен вщповщати наступним критерiям:

• бути одержаним в результат цшеспрямовано! науково! або науково- 
техшчно! дiяльностi, у формах, визначених чинним законодавством (науково- 
дослщш, дослiдно-констрyкторськi, проектно-констрyкторськi, теxнологiчнi, 
пошyковi та проектно-пошyковi роботи, виготовлення дослщних зрaзкiв або 
пaртiй науково-техшчно! продукцп, а також iншi роботи);

• мати науковий результат - новi знання про зaкономiрностi розвитку 
природи, суспшьства, людини, !х взаемозв’язку, одержане в процес 
фундаментальних або прикладних наукових дослщжень;

• бути зафшсованим у бyдь-якiй мaтерiaльнiй формi на будь-якому 
мaтерiaльномy носи, у формi звiтy, науково! прaцi, науково! доповвд, наукового 
повiдомлення про нayково-дослiднy роботу, моногрaфiчного дослiдження, 
науково! стaттi, наукового вщкриття тощо.

При проведеннi дослщження об’ектiв авторського права, зокрема 
лггературних творiв наукового характеру, виникае необхщшсть у визнaченнi виду 
такого твору. При цьому кожен вид повинен мати певш ознаки та бути створеним 
за допомогою певного алгоритму, визначеному саме для таких творiв.

Так одним iз видiв творiв наукового характеру, що остaннiм часом широко 
застосовуеться, е порiвняльно-прaвове дослщження.

Поняття «порiвняльно-прaвове дослщження», вжите в нaзвi об’екту, е 
поxiдним вщ категорп «порiвняльне правознавство». Остання вiдрiзняеться своею 
бaгaтознaчнiстю. Нaйчaстiше порiвняльне правознавство розглядають як метод 
правово! науки, а також як самостшну галузь юридичних знань.

Походження останньо! одш вченi пов’язують iз творами таких мислителiв 
Античностi як Геродот, Фукщщ, Платон, Аристотель, Салон, Полiбiй [9, с. 12-19], 
iншi -  з дослщженнями мислителiв епохи Реформацп та Вщродження (Е. 
Ротердамський, Дж. Лок, Ж.-Ж. Руссо, Ч. Беккaрiя, Ш.-Л. Монтеск’е i iн.) [13,
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c. 22], а ще iншi - 3i створенням в 1869 р. Французького товариства порiвняльного 
правознавства, з заснуванням в 1867 р. М астерством юстицп Францп Комiтету 
зарубiжного законодавства, iз проведенням у 1900 р. -  I Мiжнародного конгресу 
порiвняльного правознавства та заснуванням у 1924 р. Мiжнародноi' Академп 
порiвняльного правознавства [15, с. 32-33]. Роботи вщповщних мислителiв, а 
також заходи щодо формування вiдповiдних наукових шкiл i iнституцiй сприяли 
розвитковi порiвняльного правознавства, особливо з друго! половини XX ст. 
Спочатку в Gвропi (Франщя, Нiмеччина, Iталiя та iн.), а надал^ пiсля утворення 
ООН та процешв деколошзаци у державах Ази та Африки - й у шших державах 
свiту.

Фундатор захщноевропейсько! теорп правових систем свiту Р. Давщ писав 
про парадигму становлення порiвняльного правознавства iще на початку XX ст. 
наступне: «Дискутувалося, чи слщ розглядати порiвняльне право як самостшну 
галузь науки права чи як метод права -  порiвняльний метод, - який 
використовуеться наукою; порiвняльне право намагались розмежувати з 
порiвняльною iсторiею права, загальною теорiею права, соцiологiею права; 
уточнювали, в якш галузi права порiвняння особливо ефективне, я к  системи 
права корисно, доцшьно чи просто можливо порiвнювати мiж собою; 
пiдкреслювалися i небезпеки, що пiдстерiгали юристiв на шляху вивчення 
порiвняльного права. ... Зашзнше вiдлуння цих проблем звучить ще й ниш в 
окремих працях, опублшованих нещодавно» [8, с. 8-9].

При цьому, для Р. Давща, який вщстоював самостiйний статус 
порiвняльного правознавства (правово! компаративiстики), як галузi юридично! 
науки, завдання u,ie! науки були очевидна «Воно корисне для вивчення i d ^ i !  
права i його фшософського осмислення, для нацiонального права, для 
взаеморозумшня народiв i створення кращих форм правових вiдносин, я к  
формуються в мiжнародному спiлкуваннi» [8, с. 9].

У свою чергу Ю. Тихомиров писав, що порiвняльне правознавство 
збагатило юридичну науку категорiальним апаратом, властивим саме цiй галузi 
науки: «правова схожiсть», «правова вщмшшсть», колiзiйнi норми», «гармошзащя 
законодавства», «зближення законодавства», «унiфiкованi правовi акти», 
«модельш законодавчi акти» [15, с. 32]. Бiльшiсть iз них мають не лише 
теоретичне, а й практично-прикладне значення для правотворчо! та 
правозастосовно! дiяльностi. Так, Ю. Тихомиров пише про практичний аспект 
порiвняльного правознавства, який полягае в багатих можливостях 
«використовувати теори, методологи та особливо результати порiвняльних 
правових дослщжень у юридичнiй практицi» [15, с. 33]. Тобто, вчений наголошуе 
насамперед на практичному значенш результат практичного правознавства.

В. Лафiтський вважае, що порiвняльне правознавство як науковий 
напрямок вбирае в себе сукупшсть наукових знань про правовий проспр св^у в 
його iсторичному розвитку та багатоманiтностi. Натомiсть «порiвняльне 
правознавство як спошб вирiшення науково-практичних завдань використовуеться
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для удосконалення законодавчо'1' та правозастосовно'1' практики» [9, с. 85].
При цьому, В. Лафггський вщзначае, що основою порiвняльного 

правознавства як наукового напрямку е знання про право шших держав. В ix 
спiвставленнi й народжуеться порiвняльне правознавство, яке здшснюеться в 
таких формах:

« - загальне порiвняльне правознавство, що вивчае правовий прослр свiту, 
типологiю, класифшащю, загальнi та особливi риси, а також тенденцп розвитку 
нацiональниx правових систем;

- iсторичне порiвняльне правознавство, що розкривае багатоманлнють 
форм iсторичного розвитку права;

- iнституцiйне порiвняльне правознавство, що описуе складовi частини 
(«компонента») права -  галузi та шститути права, норми права;

- функщональне порiвняльне правознавство, що аналiзуе практику 
застосування законодавчих i шших норм права;

- практичне порiвняльне правознавство, яке використовуеться з метою 
удосконалення правотворчо'1' та правозастосовно'1' практики, ушфшацп та рецепцп 
норм права, з ’ясування правових конструкцш i дефшщш, застосування в судах 
норм шоземного права» [9, с. 85].

Сучасш украшсью теоретики права вбачають, що на змшу порiвняльному 
правознавству XX ст. прийшла юридична компаративiстика, що сприяе 
затвердженню компаративiстськиx методологiчниx пiдxодiв у дослiдженнi 
сучасностi [11, с. 209].

Наведеш та iншi дискусп науковцiв щодо сутностi та змiсту категорп 
«порiвняльне правознавство» отримали свое узагальнене обгрунтування в 
однойменнiй статл академiкiв НАН Украши У. Батлера i Ю. Шемшученка в 
«Великому енциклопедичному юридичному словнику». Зокрема, вчеш пишуть 
наступне: «Порiвняльне правознавство -  метод вивчення правових систем рiзниx 
держав шляхом зiставлення однойменних правових норм, шститулв, принципiв 
тощо i практики ix застосування. G також галузь знань i юридична навчальна 
дисциплша... Метод порiвняльного правознавства також е основою ушфшацп та 
гармошзацп права через мiжнароднi договори, засобом виявлення загального i 
особливого у правових системах у цшому та окремих кран» [4, с. 657-658].

1сторично метод науки сприймався саме як ii процедурно-евристичний 
компонент, як сукупнють певних способiв i прийомiв пiзнання та розумiння 
певних явищ. Сам термiн «метод» походить вщ грецького слова «/иЭнпупт», що 
означае «шлях пiзнання».

Але тiльки у другiй половинi XIX ст. з ’являються першi дослiдження щодо 
сутносл та змiсту методу наукових дослщжень. Так, ректор Унiверситету Св. 
Володимира М. Ренненкампф зазначав: «Методи не дають самi собою знань: 
виробнича сила знання у будь-якому разi належить працi та особистим здiбностям. 
Методи -  це лише шляхи i прийоми, якi мае застосовувати думка, вщшукуючи 
iстину, але правильне застосування та дiя цих знарядь надзвичайно важливб вони

Випуск 2' 2017

80



В кник ОНД1СЕ

запоб^ають даремнiй BTpaTi сил i помилкам, ведуть бiльш прямо до пошуку 
iстини i напрацьовують наукову достовiршсть»[12, с. 422].

Отже, метод наукових дослщжень -  це прийом або споаб вивчення та 
розкриття сутносл та змiсту дослiджуваного об’екту, формування нових знань, 
корисних для удосконалення теорп та практики. При цьому, методи е 
ефективними лише при !х взаемодп, утворюючи методологiю дослщження 
конкретного об’екту чи об’ектiв. Зрештою, як пише Р. Циппелiус, методолопя 
насамперед «позначае спосiб рацiонального, зрозумшого, а отже, контрольованого 
пошуку вщповщей на ще не вирiшенi питання»[16, с. 203].

Одним i3 найбшьш вiдомих i поширених у наукових дослщженнях методiв 
е порiвняльний метод. Першим цей метод застосував для порiвняння сучасних 
йому правових систем iз метою вивчення законодавчо! политики Л. Фейербах. В 
Укрш’ш ж цей метод у сво!х роботах уперше почав застосовувати у кш. XIX - XX 
ст. проф. Харивського унiверситету М. Максимейко, який дослщжував спiльнi та 
вiдмiннi риси рiзних народiв, виявляв !х походження в давнину [6, с. 115, 118]. 
Таким чином, порiвняльний метод е ушверсальним i застосовуеться в рiзних 
галузях науки, включаючи право.

Щодо визначення сутностi та змiсту категорп «порiвняльно-правовий 
метод», то А. Сащов зазначав, що цей метод виступае як один iз конкретних 
способiв застосування загальнонаукових методiв при дослщженш правових явищ 
[13, с. 43].

На думку авторiв роботи «Методолопя в правЬ>, «порiвняльно-правовий 
метод -  це один з найважливших правових методiв, за допомогою якого 
здшснюеться дослiдження рiзних джерел права шляхом з’ясування спшьних i 
вщмшних мiж ними ... шляхом !х спiвставлення» [11, с. 205].

Имецький вчений Р. Циппелiус розглядае порiвняльно-правовий метод 
ширше -  як порiвняльне мислення, - та включае наступш його принципи: 1) 
тотожнiсть положень як ключового поняття, згiдно з яким однакове трактуеться 
однаково, а вщшнне -  вщмшно; 2) диференщювання, полягае в корегуваннi та 
особливо диференщацп дуже узагальнених правових принцишв; 3) генералiзацiя 
(узагальнення), передбачае абстрагування загального у порiвняльно-типових 
випадках з метою однакового !х тлумачення; 4) резюме. «Метод порiвняння типiв 
немовби «експериментуе» з типовими ознаками, в ар ^е  й порiвнюе !х i 
випробовуе !хню вiдмiннiсть на предмет ii подолання. Критерiем цього 
випробування е здатнiсть висновкiв з принципiв забезпечити консенсус» [16, с. 
274-277]. Тобто, «порiвняльне мислення» застосовуеться для отримання 
конкретного результату -  удосконалення законодавства та правозастосовно! 
практики.

Украшсью правознавщ в робот «Методологiя в правЬ> також вiдзначають, 
що методологiя сучасно! юридично! компаративiстики включае не лише 
традицшний порiвняльний метод, а й «методи зiставлення, протиставлення, а 
також контрастуючий, системний, функцюнальний, аксiологiчний, синергетичний,
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юторичний тощо, якi об’еднуються в KOMnaparaBiercb^M пiдхiд. Таке розумiння 
базуеться на тому, що поpiвняння е не тшьки одним з нaйпpоcтiших i 
унiвеpcaльних пpийомiв мислення, cпоcобiв практичного, повсякденного й шшого 
пiзнaння, а й загальнонауковим методом, що вимагае спещальних знань, мае 
складну структуру» [11, с. 205].

Вище наведеш положення щодо cутноcтi та змicту поpiвняльно-пpaвового 
методу дозволяють зробити висновок про те, що його застосування передбачае 
настання певних pезультaтiв, я к  мають не лише теоpетико-методологiчний, але й 
практично-прикладний характер. У першому випадку маемо гiпотези, концепцп, 
теорп, доктрини та вчення щодо сильного та pозбiжного в доcлiджувaних 
об’ектах, а в другому -  практичш рекомендацп щодо удосконалення правотворчо! 
та правозастосовно! дiяльноcтi. При цьому, назван складники е
взаемозумовленими i не повинш icнувaти один вiд одного. Це зумовлюе оcновнi 
завдання, я к  влacтивi поpiвняльно-пpaвовим доcлiдженням.

Висновки. Вищезазначене дозволяе зробити узагальнений висновок про те, 
що поpiвняльно-пpaвове доcлiдження мае виршувати нacтупнi зaдaчi:

• ч^ко визначити мету, зaдaчi, предмет та об’ект (об’екти)
дослщження; сформувати комплексну методолопю доcлiдження та його 
дискретну джерельну базу; визначити передбачуваш результати;

• сформувати узагальнеш теоpетичнi висновки про cхожicть i
вiдмiннicть чинного законодавства та усталено! практики його pеaлiзaцii в 
визнaченiй cфеpi у поpiвнювaних законодавствах; про пеpcпективнi методи i 
форми цшеспрямовано! iмплементaцii положень Свропейського законодавства; 
про способи уникнення помилок i пpоpaхункiв пiд час вщповщно! iмплементaцii 
тощо;

• обгрунтувати практично значушд пpопозицii щодо удосконалення
положень чинного украшського законодавства та правозастосовно1 практики, 
зокрема, в чacтинi нормопроектно'1 технiки, забезпечення тpaнcпapентноcтi
вiдповiдноi правотворчо'1 та правозастосовно'1 практики, алгоритму приведення 
законодавства Украши у вiдповiднicть до вимог Свропейського законодавства.

Поpiвняльно-пpaвове дослщження як об’ект авторського права, створений у 
процеа та внacлiдок проведення поpiвняльно-пpaвового доcлiдження, з
використанням розмшття поpiвняльно-пpaвових методiв (зicтaвлення, 
протиставлення, а також контрастуючий, системний, функцiонaльний, 
аксюлопчний, синергетичний, icтоpичний тощо), повинен мати таи квaлiфiкуючi 
ознаки:

• вщповщати метi та завданню доcлiдження, вичерпно розкривати 
сутшсть i змicт предмету дослщження, з використанням достатньо1 джерельно'1 

бази;
• використовувати оpигiнaльну методологiю наукового дослщження, 

яка системно поеднуе piзнi методи, але з домiнувaнням у дослщженш 
поpiвняльно-пpaвового-методу;
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• мати творчий характер, вщповщати вимогам щодо новизни i 
оригiнальностi, не мютити повних чи часткових запозичень з шших творiв;

• мiстити самостiйнi висновки, положення та пропозицп щодо 
вдосконалення правотворчо! та правозастосовно! дiяльностi;

• виражатися в об’ективнш формi (науковий звiт, монографiя, 
навчальне видання, наукова публiкацiя та ш.) та iн.

Очевидно, що виявлеш нами критерп порiвняльно-правового дослiдження е 
основами, але не вичерпними. Очшувано, що ця проблематика отримае свое 
подальше продовження в нових наукових дослщженнях.
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