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академік

Вітальне слово
Шановні науковці та співробітники Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України!
Щиро вітаю Вас з 65-річчям від дня заснування Інституту. Ваша
авторитетна наукова установа є широко відомою як в Україні, так і
поза її межами. Свого часу її очолювали відомі українські правознавці, академіки Володимир Михайлович Корецький та Борис Мусі
йович Бабій. Наразі інститутський штурвал — у надійних руках академіка Юрія Сергійовича Шемшученка.
Завдяки злагодженій роботі колективу Інституту протягом
багатьох років Ви зробили значний внесок у розвиток вітчизняної
правової науки та розбудову Української правової держави. Серед
найвагоміших досягнень науковців Інституту — підготовка і видання
шеститомної «Юридичної енциклопедії», десятитомної «Антології
української юридичної думки», сотень монографічних праць і підручників для вищих юридичних навчальних закладів тощо.
Позитивної оцінки заслужила і діяльність Інституту з дослід
ження теоретичних засад українського конституціоналізму, підготовки конституційних проектів, зокрема у рамках Конституційної
Асамблеї.
Плідною є й діяльність Інституту по забезпеченню правового статусу НАН України. До 95-річчя Академії Інститутом опубліковано
монографію «Правовий статус Національної академії наук України»
та підготовлено проект Закону України «Про НАН України». На базі
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Інституту діє Рада з координації фундаментальних правових досліджень НАН України.
Інститут тісно взаємодіє з відповідними державними органами,
Київським університетом права НАН України, підтримує творчі
зв’язки з правознавцями країн далекого і близького зарубіжжя.
У наш складний час зростає значення юридичної науки в галузі
державотворення і правотворення, забезпечення суверенітету
України, прав та свобод людини і громадянина.
Бажаю колективу Інституту нових творчих здобутків на благо
Українського народу.

З повагою
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Ю. С. ШЕМШУЧЕНКО,
директор Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
академік НАН України

В АВАНГАРДІ УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
Інститутові держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
виповнюється 65 років. Він є провідною науково-дослідною юридичною установою в Україні. Його досягнення широко відомі як у
нашій країні, так і за її межами. За вагомі досягнення у розвитку
правової науки Інститут нагороджений Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України.
Історія Інституту бере свій початок з Сектору держави і права АН
УРСР. Ідею утворення останнього у повоєнні роки ініціював академік АН УРСР професор Володимир Михайлович Корецький.
Завдяки його зусиллям 6 травня 1949 р. з’явилася постанова Ради
Міністрів УРСР про дозвіл АН УРСР утворити у складі відділу суспільних наук Академії Сектор держави і права як окрему науководослідну одиницю.
Після цього, а саме 13 травня того ж року, Президія АН УРСР
ухвалила рішення: «Постанову Ради Міністрів УРСР від 6 травня
1949 р. за № 1091 взяти до відома та виконання». Під цією президіальною постановою стоїть підпис в. о. президента АН УРСР академіка П. С. Погребняка.
Саме з цієї постанови розпочалися конкретні заходи, пов’язані з
організацією Сектору держави і права АН УРСР. 16 травня 1949 р.
було затверджено Положення про Сектор. Ним були визначені
загальна структура Сектору та його головне завдання — «всебічний
розвиток радянської правової науки в УРСР і теоретичне узагальнення діяльності державних органів республіки».
5
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Наказом № 91 по АН УРСР від 12 серпня 1949 р. завідувачем
Сектору держави і права АН УРСР було призначено В. М. Корецького.
Сам Сектор розмістили у кількох кімнатах будинку Президії Академії
(вул. Володимирська, 54). До сімки перших дослідників Сектору,
крім В. М. Корецького, також увійшли Борис Мусійович Бабій (вчений секретар) і п’ять наукових співробітників — Михайло Петрович
Діденко, Микола Карпович Михайловський, Лідія Луківна Пота
рикіна, Лілія Володимирівна Боцян і Євгенія Антонівна Тихонова.
Становлення Сектору відбувалося в умовах жорстокої сталінської
командно-адміністративної системи і класового підходу до дослід
ження державно-правових явищ. Перші наукові праці, опубліковані
співробітниками Сектору, стосувалися питань міжнародного права
(В. М. Корецький), возз’єднання українських земель в єдину радянську державу та організації правознавчих наукових досліджень
(Б. М. Бабій). З 1952 р. розпочалося багатотомне видання Наукових
записок Сектору держави і права.
Хрущовська відлига позитивно вплинула на стан і характер наукової діяльності Сектору. Він отримав нове приміщення — на сьомому поверсі по вул. Кірова, 4 (тепер — вул. М. Грушевського). Зросла
кількість науковців Сектору і розширилася тематика, зокрема, за
рахунок дослідження проблем історії держави і права, державного,
адміністративного, цивільного, трудового і колгоспного права, кримінального права і кримінального процесу, правової охорони природи.
У 1961 р. у складі Сектору були організовані науково-галузеві
групи на громадських засадах. А відповідно до постанови Президії
АН УРСР від 30 грудня 1965 р. було утворено чотири постійно діючі
науково-дослідні відділи: а) теоретичних і конституційних проблем
Радянської держави (завідувач — Б. М. Бабій); б) проблем державного і господарського управління (завідувач — А. П. Таранов); в) по
дослідженню причин і розробки заходів щодо запобігання злочинності (завідувач — І. П. Лановенко); г) проблем міжнародно-правової діяльності УРСР і порівняльного державознавства (завідувач —
В. М. Корецький).
Наступного року Сектор поповнився ще одним відділом — проб
лем радянського будівництва (завідувач — В. М. Терлецький), а відділ І. П. Лановенка було перейменовано на відділ проблем соціаліс6
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тичної законності і кримінології. Б. М. Бабій обійняв посаду
заступника завідувача Сектору і фактично керував ним, оскільки
В. М. Корецький з 1960 по 1970 р. перебував у Гаазі як член, а
потім — заступник голови Міжнародного суду ООН.
Вжиті заходи дали можливість предметніше організувати наукові
дослідження у Секторі, зміцнити зв’язки з практикою. Зросла роль
Сектору як установи по координації наукових державно-правових
досліджень у республіці. Збільшилась кількість публікацій, у тому
числі колективних монографій. Помітним явищем, зокрема, стали
такі з них, як «Політична організація суспільства» за редакцією
В. М. Корецького (1967 р.) та «Історія держави і права Української
РСР (1917–1967)» за редакцією Б. М. Бабія (1967 р.).
З 1950 по 1968 р. науковцями Сектору було підготовлено і опубліковано 92 монографії, 73 брошури і понад 320 наукових статей. За
цими показниками, а також за своїм складом Сектор наблизився до
наукової установи у формі академічного науково-дослідного інституту.
У зв’язку з цим було поставлено питання про надання Секторові
статусу інституту. Це питання з розумінням було сприйняте
Президією АН УРСР і особисто президентом Академії академіком
Борисом Євгеновичем Патоном. Після подолання численних бюрократичних перепон він домігся від Москви згоди на перетворення
Сектору в Інститут держави і права. Після цього 12 червня 1969 р.
Рада Міністрів УРСР ухвалила постанову за № 360 «Про створення
Інституту держави і права Академії наук УРСР», яку підписав голова
Уряду Володимир Васильович Щербицький.
На виконання цієї постанови Президія АН УРСР 24 червня того
ж року ухвалила постанову за № 202 «Про створення Інституту держави і права АН УРСР», яку підписав Б. Є. Патон. Інститут було
включено до складу Відділу економіки, історії, філософії та права АН
УРСР. Виконувачем обов’язків директора Інституту було призначено В. М. Корецького, а заступником директора по науковій роботі —
Б. М. Бабія.
Цією ж постановою були визначені й основні напрями наукових
досліджень Інституту: а) дослідження актуальних проблем радянського державного будівництва і розвитку Української РСР як складової єдиної багатонаціональної соціалістичної держави — СРСР;
7
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б) розробка теоретичної спадщини з питань утворення Української
радянської держави; в) дослідження проблем, пов’язаних з удосконаленням законодавства УРСР; г) дослідження проблем управління
народним господарством УРСР і правового регулювання господарських відносин в УРСР; д) вивчення найважливіших питань зміцнення соціалістичної законності, запобігання і викорінення злочинності і розробка заходів щодо посилення боротьби з порушеннями
громадського порядку в УРСР; е) дослідження теоретичних проблем
міжнародно-правової діяльності УРСР; ж) критика ревізіоністських
поглядів з питань розвитку української соціалістичної державності.
У 1974 р. академік АН УРСР Б. М. Бабій став директором Інституту,
а В. М. Корецький — почесним директором. У листопаді наступного
року Інститут зайняв приміщення, де знаходиться й тепер
(вул. Трьохсвятительська, 4).
За директорства Б. М. Бабія неодноразово здійснювалася реорганізація структури Інституту, а кількість наукових відділів зросла до
восьми. Інститут зміцнив творчі зв’язки з державними органами та
вищими юридичними навчальними закладами України, а також з
Інститутом держави і права АН СРСР, Всесоюзним науково-дослідним інститутом радянського законодавства, Всесоюзним інститутом
з вивчення причин і розробки заходів запобігання злочинності тощо.
Крім підготовки монографічних праць, Інститут розгорнув програму популяризації юридичних знань серед населення. Кілька разів
перевидавався «Юридичний довідник для населення». 1974 р. побачив світ «Юридичний словник» за редакцією Б. М. Бабія,
В. М. Корецького та В. В. Цвєткова, а у 1985 р. — «Російськоукраїнський словник юридичної термінології» за редакцією
Б. М. Бабія.
У 1977–1978 рр. Інститут узяв активну участь у підготовці проекту
Конституції УРСР 1978 р. Б. М. Бабій був членом робочої групи і
Секретаріату з підготовки проекту Основного Закону. Він же, а
також В. Є. Бражников, І. П. Бутко, А. П. Таранов і В. М. Терлецький
очолювали робочі підгрупи з відповідних питань.
1980 р. В. М. Корецькому виповнилося 90 років. За великі заслуги
у розвитку юридичної науки та активну громадсько-політичну діяльність йому було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.
8
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Цьому активно сприяв Б. Є. Патон. Це був безпрецедентний випадок в історії радянської юридичної науки.
Наступного року інститутський двотомник «Історія держави і
права Української РСР» отримав Державну премію УРСР у галузі
науки і техніки (відповідальний редактор — Б. М. Бабій, співавтори —
В. М. Терлецький, А. П. Таранов, В. В. Мрига, В. Є. Бражников та ін.).
Розпочата в середині 80-х років горбачовська перебудова суспільного життя в Радянському Союзі демократизувала процеси науко
творення і зменшила ідеологічний тиск на науку. Це збіглося зі зміною керівництва в Інституті. У жовтні 1988 р. Президія АН УРСР
затвердила на посаді директора Інституту автора цих рядків.
Після цього була розроблена система заходів щодо перебудови
наукової діяльності Інституту на основі переосмислення ідеологічних стереотипів і догм у галузі держави і права, що дісталися у спадок
від часів командно-адміністративної системи. Відповідно до цього
по-новому були сформульовані пріоритетні напрями наукових
досліджень, була реформована і структура Інституту. З метою поліпшення координації наукових досліджень у 1990 р. з провідних вчених
Інституту на громадських засадах було утворено дві наукові ради —
«Проблеми правової держави, захист і забезпечення прав особи» і
«Проблеми сучасної політичної системи, господарського механізму і
управління».
Сучасний, якісно новий етап у діяльності Інституту розпочався з
ухвалення у 1990 р. Декларації про державний суверенітет України та
у 1991 р. — Акта проголошення незалежності України. З розпадом
СРСР відбулися істотні зміни у підходах до дослідження державноправової тематики. Тепер відповідні державно-правові явища стали
розглядатися не через призму загальносоюзної політико-правової
системи, а як явища суверенної, ні від кого політично незалежної
держави, тобто у рамках власної політико-правової системи.
З урахуванням цього наукові дослідження Інституту були скориговані на створення юридичної наукової бази для становлення і розвитку української суверенної державності і правової системи, здійс
нення конституційної, судово-правової, адміністративної та інших
реформ.
Пріоритетними напрямами сучасних фундаментальних наукових
досліджень Інституту є: проблеми державотворення і правотворення
9
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в Україні: теорія, історія, практика; правові проблеми демократизації
суспільних відносин і формування громадянського суспільства та
утвердження і реалізація прав та свобод людини; теоретичні і прикладні проблеми розвитку правової системи України; теоретичні і
практичні проблеми реалізації Конституції та законодавства України;
Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: теорія і практика; проблеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії і соціології права.
За роки своєї діяльності Інститут зробив істотний внесок у розвиток української юридичної науки і практики державно-правового
будівництва. Його науковцями за цей час опубліковано близько 500
монографій з актуальних проблем державотворення і правотворення
та понад 10 тисяч наукових журнальних статей.
До творчого доробку Інституту належить також довідково-енциклопедична та словникова література. Пріоритетне значення у цьому
мала видана під егідою Інституту у 1998–2004 рр. 6-томна «Юридична
енциклопедія» (відповідальний редактор — Ю. С. Шемшученко). Це
було зроблено за державним замовленням відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1966 р. «Про державну підтримку видання «Юридичної енциклопедії». У 2005 р. ця праця отримала Державну премію України у галузі науки і техніки.
До довідково-енциклопедичної літератури належать також «Мала
енциклопедія етнодержавознавства» (1996 р.) за редакцією
Ю. І. Римаренка, «Політичний енциклопедичний словник» (1997 та
2004 рр.) за редакцією Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна та
В. П. Горбатенка, «Великий енциклопедичний юридичний словник»
(2007 та 2012 рр.) за редакцією Ю. С. Шемшученка, «Енциклопедія
цивільного права України» (2008 р.) за редакцією Я. М. Шевченко
тощо.
Наразі Інститут бере участь у виданні багатотомної «Міжнародної
поліцейської енциклопедії», а також здійснює проект видання тритомної «Енциклопедії міжнародного права».
Помітним у загальнонаціональному масштабі було й видання
Інститутом протягом 2002–2005 рр. 10-томної «Антології української
юридичної думки» (відповідальний редактор — Ю. С. Шемшученко).
У цьому багатотомному виданні зібрані кращі праці українських правознавців за останні два з половиною століття.
10
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Чимало уваги приділяє Інститут і періодичним виданням. З 1992 р.
він видає щорічник «Правова держава» та збірник наукових праць
«Держава і право». Є засновником чи співзасновником журналів
«Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Судова
апеляція», «Порівняльно-правові дослідження» та «Проблеми філософії права», «Альманах права». Спільно з Київським університетом
права НАН України Інститут видає «Часопис Київського університету права», у якому друкуються статті з проблем, що стосуються як
юридичної науки, так і освіти.
У контексті посилення зв’язків юридичної науки і освіти плідною
виявилася розпочата у другій половині 1990-х років діяльність
Інституту з підготовки і видання підручників та навчальних посібників для вищих юридичних навчальних закладів. Ця робота здійснювалася у координації з Київським університетом права НАН України.
Як наслідок з’явилися однотомні чи двотомні академічні курси з
провідних галузей права. Йдеться, зокрема, про підручники: «Теорія
держави і права» (2006 р.) за редакцією О. В. Зайчука і Н. М. Оніщенко;
«Конституційне право України» (1999 р.) за редакцією В. Ф. Погорілка;
«Конституційне право України» у 2-х томах (т. 1 (2006 р.), автори —
В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; т. 2 (2008 р.) за редакцією
Ю. С. Шемшученка; «Адміністративне право України» у 2-х томах
(2004–2005 рp.) за редакцією В. Б. Авер’янова; «Цивільне право
України» у 2-х томах (2007 р.) за редакцією Я. М. Шевченко; «Трудове
право України» (2004 р.) за редакцією Н. М. Хуторян; «Кооперативне
право» (1998 р.) за редакцією В. І. Семчика; «Земельне право України»
(2001 р.) за редакцією В. І. Семчика; «Екологічне право України»
(2005 та 2008 рр.) за редакцією Ю. С. Шемшученка; «Інформаційне
право України (2009 р.) Т. А. Костецької; «Адміністративне право
України» (2009 р.) за редакцією В. Б. Авер’янова; «Космічне право»
(2012 р.) Ю.С. Шемшученка. Кілька видань витримав підручник
«Основи правознавства» для загальноосвітніх навчальних закладів за
редакцією І.Б. Усенка.
У доробку Інституту й серія збірників нормативно-правових актів
та коментарів до них. Зокрема, це: «Правова охорона культурних
цінностей. Міжнародні документи і законодавство України» (1997 р.)
за редакцією Ю. С. Шемшученка і В. І. Акуленка; «Ядерне законодавство України» (1998 р.) за редакцією Ю. С. Шемшученка;
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«Космічне законодавство: нормативні акти» (1998 р.) за редакцією
Ю. С. Шемшученка і О. О. Негоди; «Космічне законодавство країн
світу» у 5-х томах (2001–2012 рр.) за редакцією Н. Р. Малишевої та
Ю. С. Шемшученка.
Серед науковців Інституту — 10 лауреатів Державної премії
України в галузі науки і техніки. Чимало з них нагороджені премією
НАН України імені М. П. Василенка, премією імені Ярослава
Мудрого та іншими державними і громадськими нагородами.
Творча діяльність Інституту базується на глибокому вивченні
практики реалізації чинного законодавства, співпраці з державними
і господарськими органами. Співробітники Інституту є членами
багатьох наукових і науково-консультативних рад при відповідних
державних правоохоронних органах.
Інститутом систематично готуються наукові записки та інші пропозиції і рекомендації з питань удосконалення чинного законодавства і практики його застосування. З 1995 р. тут діє Рада наукових
експертиз (голова — В. І. Семчик), яка щороку надає 50–60 експертних висновків.
На особливу увагу заслуговує участь вчених Інституту у конституційних проектах незалежної України. Зокрема, в Інституті при підготовці проекту Конституції України 1996 р. були розроблені і надіслані до відповідних державних органів наукова концепція і власний
проект Основного Закону. Автор цих рядків був членом
Конституційної комісії Верховної Ради України, а В. Б. Авер’янов,
І. П. Бутко, Л. Т. Кривенко та В. Ф. Погорілко входили до складу
офіційних робочих груп з підготовки проекту Конституції.
І. Б. Усенко взяв участь у остаточному термінологічному редагуванні
тексту Конституції.
Нині в Інституті працює близько 100 наукових співробітників, у
тому числі близько 90 докторів і кандидатів юридичних наук, 13 академіків та членів-кореспондентів НАН України і Національної академії правових наук України, 10 заслужених діячів науки і техніки та
заслужених юристів України.
У 2011–2013 рр. провідні науковці Інституту працювали у складі
Конституційної Асамблеї по підготовці проекту Концепції внесення
змін до Конституції України. До цієї роботи були залучені
Ю. С. Шемшученко (заступник Голови Асамблеї), О. В. Скрипнюк,
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О. І. Ющик, Н. М. Пархоменко, В. Ф. Сіренко, М. О. Пухтинський
та ін. Наразі вони беруть участь у підготовці проекту змін до
Конституції України у рамках діяльності Конституційної комісії,
утвореної у 2014 р.
Головними структурними одиницями Інституту є 10 наукових
відділів: теорії держави і права (завідувач — Н. М. Оніщенко); історико-правових досліджень (завідувач — І. Б. Усенко); конституційного права та місцевого самоврядування (завідувач — Ю. С. Шем
шученко); проблем державного управління та адміністративного
права (завідувач — О. Ф. Андрійко); проблем цивільного, трудового
та підприємницького права (завідувач — Н. М. Хуторян); проблем
аграрного та земельного права (завідувач — П. Ф. Кулинич); космічного та екологічного права (завідувач — Н. Р. Малишева); проблем
кримінального права, кримінології та судоустрою (завідувач —
О. М. Костенко); міжнародного права та порівняльного правознавства (завідувач — В. Н. Денисов); правових проблем політології
(завідувач — І. О. Кресіна).
Крім того, у складі чи при Інституті діють вісім наукових центрів,
а також Рада по координації фундаментальних правових досліджень
НАН України (голова — Ю. С. Шемшученко).
Інститут підтримує тісні зв’язки з Академією правових наук
України. Останнім часом разом підготували і видали фундаментальні
п’ятитомні праці «Правова система України» та «Правова доктрина
України».
Традиційними є зв’язки з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, юридичними факультетами Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та Львівського
національного університету імені Івана Франка, Національним університетом «Одеська юридична академія», Національною академією
внутрішніх справ та Харківським національним університетом внут
рішніх справ, ДВНЗ «Українська академія банківської справи
Національного банку України», Інститутом міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
тощо.
Інститут проводить як національні, так і міжнародні наукові конференції та симпозіуми. Спільно з Національним космічним агентством України він, зокрема, провів у Києві у 2006 р. Міжнародний
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симпозіум ООН з космічного права, який отримав широкий резонанс.
Співробітники Інституту включаються до складу міжнародних
делегацій України, в тому числі на сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Інститут здійснює творче співробітництво з Інститутом держави і
права Російської Академії наук, Інститутом законодавства при Раді
Міністрів Російської Федерації, Московською юридичною акаде
мією, науковими і навчальними юридичними центрами США,
Франції, Німеччини, Угорщини, Польщі, Казахстану, Республіки
Білорусь та інших країн.
Наукова діяльність Інституту на національному рівні здійснюється у контексті її інтеграції з юридичною освітою. При цьому використовуються різноманітні її форми. Зокрема, провідні вчені
Інституту залучаються до читання курсів лекцій у багатьох провідних
навчальних закладах країни.
Найбільш ефективною, системною формою такої інтеграції є
творче співробітництво Інституту з Київським університетом права
НАН України (ректор — професор Ю. Л. Бошицький), яке вже триває понад 15 років. Науковці Інституту результати своїх творчих
досліджень випробовують у студентських аудиторіях. Інститут і
Університет проводять спільні наукові і науково-практичні конференції, взаємодіють у підготовці кандидатів і докторів юридичних
наук через аспірантуру і докторантуру, разом видають монографічні
праці, підручники і навчальні посібники, а також журнал «Часопис
Київського університету права».
Справжньою школою для перевірки наукових ідей стали методологічні семінари, які періодично проводяться Інститутом разом з
юридичною фірмою «Салком». Загальною рубрикою для них є:
«Юридична наука і суспільство: проблеми теорії і практики».
До участі у семінарах, крім науковців, залучаються народні депутати України, відомі державні діячі. Науковий і практичний інтерес,
зокрема, викликали такі методологічні семінари останніх років, як:
«Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії»
(доповідь академіка НАН України О. С. Онищенка); «Національна
держава і право в умовах глобалізації» (доповідь академіка В. М. Лит
вина); «Проблеми організації державної влади в Україні» (доповідь
академіка НАН України Ю. С. Шемшученка); «Конституційно14
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правові засади державного суверенітету України в умовах глобалізації: проблеми теорії і практики» (доповіді першого Президента
України Л. М. Кравчука і В. М. Гейця) та ін.
Гордістю Інституту є наукові школи, які сформувалися протягом
його існування на засадах наступництва у науці. До них, зокрема,
належать наукові школи міжнародного права академіка
В. М. Корецького, історії держави і права академіка Б. М. Бабія, державного управління члена-кореспондента НАН України В. В. Цвєт
кова, конституційного права члена-кореспондента Національної
академії правових наук України А. П. Таранова і члена-кореспондента НАН України В. Ф. Погорілка, проблем інтересів у праві членакореспондента НАН України В. Ф. Сіренка, етнодержавознавства
члена-кореспондента Національної академії правових наук України
Ю. І. Римаренка, аграрного права члена-кореспондента НАН
України В. І. Семчика та ін. Ці школи мають продовження в учнях
тих їх лідерів, які вже пішли з життя.
Водночас дбаємо про інститутську наукову зміну, підготовку
нового покоління кандидатів і докторів наук. Робиться це, головним чином, через аспірантуру і докторантуру. Станом на початок
2014 р. в аспірантурі і докторантурі Інституту навчалися понад
90 осіб на умовах бюджетного фінансування і на контрактній основі. Серед аспірантів — громадяни як України, так і інших зарубіжних країн.
Успішно діє також інститут здобувачів наукових звань. Нині його
кількісний склад налічує близько 60 осіб.
При Інституті є чотири спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій. Ними охоплені майже всі юридичні спеціальності. Щороку
в цих радах захищається 60–70 докторів і кандидатів наук.
Підготовці наукових кадрів допомагає Рада молодих вчених
Інституту.
Таким чином, 65-річний досвід діяльності Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України свідчить про те, що він
завжди займав провідні позиції в українській юридичній науці. Свою
громадянську позицію Інститут займає і зараз. Його творчий пошук
у сучасних складних і неоднозначних умовах соціального і економічного розвитку спрямований на побудову в Україні дійсно правової
держави і розвинутого громадянського суспільства.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Світова наукова думка на межі другого–третього тисячоліть
характеризується появою нових напрямів наукових досліджень,
переосмисленням, здавалося б, усталених теорій і переоцінок звичних соціальних, політичних, повсякденних практик. Від століття до
століття прогресує спеціалізація наукового знання. Нові проблеми,
суперечності, альтернативи, типи інтелектуальної діяльності потребують культури порушення питань, спираючись на попередні наукові традиції і вміння зосередити думку на проблемах нової епохи,
часу, країни.
Перед гуманітарною наукою постали історичні завдання
по-новому осмислити соціальні реалії переломних епох, поглядів на
світ і справедливість його організації, необхідність віднайти людські
ресурси, потенційні можливості й межі перебудови усталених суспільних відносин, переозначити їх перспективу. Ці завдання зумовлені необхідністю оновити й реформувати національні суспільства та
світову спільноту, дотримання гуманістичних і демократичних принципів соціального життя; зосередити увагу на особистості, її становищі і статусі, а також на її значенні в забезпеченні подальшого
поступу людства та його стійкого розвитку; усвідомити, що керування сучасними соціальними процесами потребує не розрізнених ідей,
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а нової комплексної системи знань у сфері загальної теорії держави і
права1.
Серед актуальних проблем загальної теорії права найбільшу цікавість, на наш погляд, викликають ті, що пов’язані із захистом прав,
свобод і законних інтересів людини. Попри всі «законодавчі запевнення», що людина є найвищою соціальною цінністю, практична
реалізація цього доленосного положення, на жаль, поки що не відбулася. Не заглиблюючись у причини цього явища, вони добре всім
відомі, хочемо, нарешті, запропонувати ті теоретичні напрацювання, кроки, теоретичні узагальнення, які можуть наблизити теорію
прав людини до практики її реалізації2.
Слід пам’ятати, що понад сто років тому відомий правознавець
П. Новгородцев писав: слід визнати, що внаслідок безумовного
свого значення особистість являє собою ту єдину основу, яка насамперед повинна охоронятися в кожному поколінні й у кожну епоху як
джерело і мета прогресу, як образ і шлях здійснення суспільного
ідеалу3.
Питання прав людини є найважливішою проблемою внутрішнього
та зовнішнього правового розвитку. Їх забезпечення — це той критерій, за яким оцінюється досягнутий рівень демократії в державі.
Починаючи з учень стародавніх мислителів (Платона, Арістотеля,
Полібія та ін.) і до наших часів філософи, соціологи, політики, правознавці намагалися осягнути сутність проблеми прав і свобод людини, окреслити її історичні та сучасні параметри.
Місце людини в соціумі, її соціальна роль значною мірою залежать від обсягу прав і свобод, які визначають її соціальні можливості,
характер життєдіяльності, систему зв’язків людей у суспільстві.
Права людини — це соціальна спроможність вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки, з метою задоволення різно-

1

Теорія держави і права: Підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк,
В. С. Смородинський та ін.; За ред. О. В. Петришина. — Х.: Право, 2014. —
С. 97–98.
2 Правова доктрина України: у 5 т. — Х.: Право, 2013. — Т. 1: Загальнотеоретична
та історична юриспруденція / [В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та
ін.]; за заг. ред. О. В. Петришина. — С. 331–358.
3 Новгородцев П. И. Об общественном идеале / Сост. А. Соболев. — М.: УРСС,
1991. — С. 65.
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бічних власних матеріальних та духовних інтересів, а також інтересів
інших людей, окремих соціумів та суспільства в цілому.
Права і свободи нормативно забезпечені за умови дії в країні розвинутої системи (саме системи) юридичного регулювання, що підтримує принципи особистої свободи. Ця система сама по собі є
нормативною гарантією, якщо вона не є суперечливою, виступає
узгодженою та доступною1.
Системний аналіз забезпечення прав і свобод людини може стосуватися і повинен характеризувати безпосередню дію Конституції,
дотримання та забезпечення рівності прав і свобод людини.
У ст. 1 Загальної декларації прав людини визначено, що «всі люди
народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах». Саме
питання «рівності», яке було предметом багатьох наукових дискусій
і полеміки, може розглядатися з багатьох точок зору. Принаймні, у
нашому суспільстві сьогодні найважливішими вимірами є хоча б відносна рівність матеріальних благ в умовах існування, тобто «економічна рівність» і рівність усіх перед законом, рівність у процедурах,
тобто «юридична рівність». Якщо застосувати для ілюстрації вищенаведеного спортивну термінологію, то юридична рівність може
характеризуватися як «стартова» або як рівність на старті, а економічна як така, яка досягається протягом певної дистанції в певних
просторово-часових характеристиках.
У нашому суспільстві згідно з Конституцією України всім громадянам наданий і гарантований рівний обсяг прав і свобод. Їх використання пов’язане із запровадженням однакових стандартів для всіх
без винятку осіб. Отже, кожний громадянин де-юре може користуватися на рівних умовах з іншими громадянами всім спектром прав і
свобод без утиску з боку держави, дискримінації з боку державних
органів, окремих посадовців або інших осіб.
Таким чином, ідея прав людини сформована як певний правовий
ідеал, на досягнення якого орієнтований розвиток національного
законодавства, а способами забезпечення є загальні принципи
права; один з основних таких принципів — принцип рівності.
У частині другій ст. 24 Конституції України йдеться про конкретизацію деяких категорій рівності прав і свобод. Права і свободи
1

Мухаев Р. Т. Теория государства и права. — М., 2002. — С. 282.
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людини є складним, багатовимірним явищем, їх генезис, соціальні
корені, призначення дають можливість характеризувати той чи
інший тип цивілізації, етапи її становлення та розвитку.
Справжня природа будь-якої держави виявляється саме рівністю
прав і свобод кожної людини.
Рівність прав і свобод — один із основних принципів конституційного статусу людини і громадянина, показник загальнолюдської
культури.
У контексті зазначеного спинимося на деяких умовах саме механізму забезпечення прав і свобод людини. «Слід погодитися з тим, —
зазначає академік Ю. Шемшученко, — що забезпечення прав і свобод людини та громадянина залежить від багатьох факторів: ступеня
демократичності владних інститутів держави; політичних, культурних та правових традицій; стану економіки; моральної атмосфери і
злагоди в суспільстві; стану законності та правопорядку; механізмів,
що забезпечують відповідальність держави перед особою, тощо.
Саме у всьому комплексі ці фактори здатні забезпечувати на належному рівні права і свободи людини та громадянина»1.
Забезпечення належного захисту прав людини і громадянина в
Україні є важливим завданням держави і актуальним напрямом розвитку правової системи. Для реалізації спрямування змін «на краще»
у сфері прав людини влада повинна поставити їх у центр державної
політики.
Наші очікування від ефективності сучасного права, відчуття захищеності кожним (від якості медичного обслуговування до належних
умов праці), гарантований і забезпечений відповідно до рівня цивілізованих держав перелік прав — все це, як і багато інших складових,
входить у поняття демократичного права.
Покликанням, «місією» права взагалі, його «конструктивним»
навантаженням, зокрема, сьогодні є досягнення і забезпечення відповідного рівня прав і свобод людини. Від того, наскільки право є
«конструктивним», багато в чому залежить якість нашого життя сьогодні і його «якісне удосконалення» завтра.

1 Шемшученко Ю. С. Передмова // Реалізація прав і свобод людини і громадянина
в Україні: Монографія. — К., 2007. — С.4.
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Відсутність конструктивного змісту правових норм так чи інакше
призводитиме і призводить до порушення прав і свобод людини.
Поширеними прикладами цього є явища «тіньового законодавства»,
«тіньової норми» та законотворчості, що їх віддзеркалює, хоча ці
явища замовчуються сучасною наукою і не обговорюються на практиці. Йдеться про те, що певна група представників «великого бізнесу» або партійного представництва замовляють той чи інший законопроект, який часто-густо обслуговує потреби певної соціальної
групи.
У процесі лобіювання він вноситься у єдиний законодавчий орган
України, у результаті чого реально може з’явитися «неконструктивна» правова норма, яка не потрібна пересічним громадянам країни,
суспільству в цілому, оскільки нормативно-правовий акт обслуговує
приватні корпоративні інтереси.
Доволі цікавим ракурсом взаємодії доктрини та практики у
сфері захисту прав людини є підвищення якості закону. Так, науковці зазначають, що в Україні натомість відсутні загальнодержавні
програми розвитку законодавства, що ставали б основою та конкретизувалися б у різнотермінових планах законопроектних робіт
окремих органів державної влади, а також спільних (комплексних)
планів законопроектних робіт органів законодавчої та виконавчої
влади, Президента України, які фіксували б необхідність залучення
до складу виконавців інших важливих учасників законопроектної
діяльності1.
Відповідно до Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України» здійснюється планування роботи у комітетах, формується
порядок денний на кожну сесію, на місяць та пленарний тиждень, а
також на кожний день пленарного тижня, які готуються Апаратом за
поданням комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих
комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій відповідно
до затвердженого Порядку денного сесії Верховної Ради України.
Проте це поточне планування. Планування ж на перспективу,
короткострокову (один–два роки) чи довгострокову (п’ять років), на

1

Богачова О. В. Законотворення: теоретико-прикладні аспекти. — Кам’янецьПодільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. — С. 127.
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час каденції парламенту, яке б враховувало програмно-цільовий підхід, сьогодні практично відсутнє1.
Можна вирізнити два аспекти якості законодавства у сфері захисту прав і свобод людини: соціальний, що пов’язаний із його змістом,
і юридичний, що пов’язаний із формою. Слід розглянути це докладніше.
По-перше, зміст нормативно-правового акта повинен відповідати основним напрямам розвитку суспільства; по-друге, не менш
важливою є відповідність закону реальним умовам життя і відповідна ресурсозабезпеченість; по-третє, законність нормативно-правового акта, тобто відповідність Конституції України та іншим актам;
по-четверте, закони повинні бути правовими, тобто відповідати
принципам демократії і соціальної справедливості, а також нормам
моралі; по-п’яте, відповідність закону розвиткові правової системи в
цілому, її взаємозумовленість з економічною, політичною та соціальною системами; по-шосте, слід розглянути дефініції. Теза з часів
Стародавнього Риму, що право може і повинно бути визначеним, є
актуальною для будь-якої правової системи. Принцип визначеності,
точності, однозначності правової норми вважається гарантією міцного правопорядку, оскільки, коли кожному членові суспільства
зрозумілі його права і обов’язки, він має певну свободу дій і рішень у
межах правового простору. Правовий простір, у свою чергу, обумовлений словом, мовними конструкціями, які використовуються законодавцем для виразу загальнообов’язкових правил поведінки в певному суспільстві та державі.
Зрозуміло, що право здатне встановлювати певні орієнтири лише
у тому випадку, коли воно саме є якісним і зрозумілим. Звідси вимога семантичної однозначності правових норм: вони повинні чітко
визначати права і обов’язки, пов’язані з юридичною відповідальністю, чітко вказувати на правові наслідки певного діяння (ідеал «виваженості» права). Проте такі вимоги не виконуються в повному обсязі внаслідок семантичної нечіткості можливих смислових тлумачень.
1 Ясенчук Ю. В. Перспективне планування законодавчої діяльності парламенту як
важлива умова її ефективності // Планування законодавчої діяльності парламенту: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції, 22 червня 2010 р. / За заг.
ред. В. О. Зайчука. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2011. —
С. 7–11.
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У цьому контексті й сьогодні зберігають актуальність висловлювання двохсотлітньої давності, зокрема, італійського просвітителя, правознавця і громадського діяча Чезаре Беккаріа, який,
розмірковуючи про причини злочинів, одну з найважливіших
причин убачав у «темряві законів», а саме недоступності тексту, а
також його змісту1.
Одним із дієвих інструментів сучасної правової дійсності є усвідомлення положення, згідно з яким теорія мертва без практики,
практика безсила без теорії.
Водночас можна констатувати, що у переважній більшості теоретичних напрацювань сучасних робіт права людини розглядаються
відірвано від їх носія, зберігається деяке абстрагування від людини в
її онтологічному значенні. Суттєвим у цьому контексті можна вважати подолання цієї «відірваності» у розробках концепції правової
істоти в дослідженнях В. П. Малахова та В. С. Нерсесянца2. Навіть у
тих випадках, коли йдеться про можливість реалізації встановленого
права чи про поновлення порушеного права, оцінюється насамперед
процедура, одержаний результат, певне благо, судове рішення, а не
людина у її взаємовідносинах з цими правами, що не дає змоги оцінити дійсний стан прав людини. Вочевидь, це розуміло ученим, і
невипадково в юридичну літературу з прав людини запроваджуються
такі критерії, які покликані виявити суб’єктно-об’єктні відносини3.
Для конкретної людини її права виступають насамперед як можливості отримання певного соціального блага, що часто розуміється
як право-вимога, тобто можливість вимагати певної поведінки
зобов’язаної особи. В умовах кризових проявів, економічної нестабільності це права, які держава відносить до системи прав соціального забезпечення і повинна приділяти їм особливу увагу4.

1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В. С. Овчинского. —

М.: Инфра-М, 2004. — 184 с.
Малахов В. П. Общая теория права и государства. К проблеме правопонимания:
учеб. пособ. — М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. — С. 19 (144 с.); Нерсесянц В. С.
Философия права: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2006. — 848 с.
3 Исаева Н. В. Правовая идентичность (теоретико-правовое исследование):
Монография. — М.: Юрлитинформ, 2013. — С. 331 (416 с.)
4 Лапаева В. В. Формальное равенство как критерий правового начала в общественной жизни. — С. 95–101.
2
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Цікавим ракурсом поєднання зусиль практики та теорії сьогодення щодо захисту прав та законних інтересів людини є констатація,
що важливим ракурсом дослідження є проблематика, пов’язана з
диференціацією права, специфікацією права, подоланням проявів
дискримінації. Адже право повинно бути не тільки відображенням,
формалізмом закону, а й втіленням свободи духу1.
Термін диференціація походить від французького слова
diffeentiation та від латинського differentia — відмінність. Диферен
ціація права — одна з основоположних поряд з інтеграцією тенденцій у розвитку і функціонуванні системи права як такої. Диферен
ціація виступає необхідним супутником правового прогресу,
забезпечує баланс механізму юридичного впливу2.
Права цивілізованих народів, що дієво захищають права та законні інтереси, повинні бути диференційованими, що означає правомірне полегшення статусу окремих категорій громадян, які на це
заслуговують у рамках чинного законодавства України. Слід наголосити на необхідності ретельно розробленої та дієвої системи пільг, де
чітко були б визначені категорії пільговиків, їх права та статус. Ця
система повинна пройти «іспит» громадського обговорення і схвалення, щоб не стимулювати ситуації гострих соціальних конфліктів
(пам’ятаємо нещодавні події — виступи «афганців», «чорнобильців»
тощо).
Підвищеної уваги заслуговує проблема вдосконалення правового
регулювання відносин, пов’язаних із так званою специфікацією прав
(конкретизовані права окремої соціальної групи, прошарку, суб’єктів
відповідного віку тощо), що має спрямовуватися на:

удосконалення системи гарантій прав учнівської та студентської молоді в освітній сфері, як-то: системи ЗНО та вступу у вищі
навчальні заклади України; правової регламентації процесу навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання), що забезпечить рівність доступу всіх бажаючих до вищої освіти;

1

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. — М.: Правда, 1989. —
608 с.
2 Петров Д. Е. Дифференциация права и специализация законодательства:
проблемы соотношения понятий // Правовая политика. Право. Правовая система:
монография / Под ред. А. В. Малько. — М.: Юрлитинформ, 2013. — С. 180–190.
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забезпечення незалежності ЗНО від політичних та корпоративних інтересів;

розроблення норм законодавства щодо зменшення корупційних ризиків під час вступної та випускної кампанії;

удосконалення системи гарантій забезпечення прав дитини в
Україні: а) посилення відповідальності за будь-які насильницькі дії
щодо дитини та її експлуатацію; б) особлива увага повинна приділятися поліпшенню умов утримання та виховання дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Особлива увага повинна приділятися боротьбі з дискримінаційними проявами, зокрема гендерній рівності в Україні.
Не можна не зауважити з цього приводу про те, що зберігаються
до цього часу гендерно-правові стереотипи законодавця. Так, є
визнаним, що використання в юриспруденції нормативно-універсальних категорій у чоловічому роді зумовлене правовою традицією.
Супротивники гендерного підходу в праві запевняють, що абстрактність понять «людина», «громадянин» якраз і відображають гарантію рівності. Однак практика переконливо демонструє, що андроцентризм як правовий стереотип породжує дискримінацію як жінок,
так і чоловіків1. Іншим правовим стереотипом у гендерній правотворчості є державний патерналізм, що одержує вираз у регулюванні
прав жінок тільки як сукупності пільг щодо їх фізіологічних особливостей, зокрема репродуктивної функції. Хоча зрозуміло, що замість
пільг необхідне створення умов для розвитку і реалізації особистості
жінки як про це свідчить практика інших держав2.
Навіть невеликий статейний виклад продемонстрував цілий ряд
невідкладних завдань у сфері гарантування, а головне — забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини. Всі необхідні для цього
засоби повинні обов’язково мати системний, виважений характер:
від закладеної ідеї такого захисту, її прогностичного бачення до
реального механізму втілення в життя.

1 Исаева Н. В. Правотворческие ошибки и нарушение прав человека: гендерный
аспект // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах. — С. 522–528.
2 Поленина С. В., Скурко Е. В. Право, гендер и культура в условиях глобализации. — М.: Формула права, 2009. — С. 55–56.

24

Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні

Як зазначалось, сьогодні в Україні стан справ у сфері дотримання
та захисту прав і свобод ще далекий від бажаного. За даними щорічної доповіді, оприлюдненої Уповноваженим Верховної Ради України
з прав людини 14 січня 2011 р. у парламенті, до неї звернувся понад
один мільйон людей за час існування інституції в нашій країні.
Кожне друге звернення стосувалося порушення громадянських
прав, зокрема, права на справедливий суд, виконання судових
рішень, належних умов тримання в місцях ув’язнення. У кожному
третьому зверненні йшлося про порушення соціально-економічних
прав громадян. Кожне п’яте звернення містило скарги на дії чи бездіяльність співробітників органів внутрішніх справ, кожне десяте —
органів прокуратури1.
За матеріалами Доповіді правозахисних організацій риторикою
залишаються євроінтеграційні наміри політиків, оскільки вони не
можливі без реформ щодо забезпечення прав і свобод. План співробітництва Україна — ЄС у частині прав людини не виконано взагалі.
Протягом декількох років всі заходи щодо його реалізації переносяться Міністерством юстиції України на наступні роки2.
Констатуючи такий стан забезпечення прав і свобод людини і
громадянина в Україні, слід зауважити, що суб’єктивне юридичне
право громадянина може виникати лише за умови закріплення його
в законодавстві. Зміст основних прав і свобод у нормативно-правових актах — Конституції та законах — формулює законодавчий орган
держави. Відповідно до Конституції України громадяни України
наділені системою громадянських, економічних, політичних, соціальних та культурних прав. Проголошення цих прав на практиці не
означає їх реальної реалізації, яка може бути здійснена лише за
умови відповідних механізмів їх забезпечення, у тому числі існуванням державного фінансування, передбаченого державним бюджетом. Реальне забезпечення прав та свобод людини і громадянина є
1 Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни
Карпачової під час представлення у Верховній Раді України Щорічної доповіді
про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні 14 січня 2011 року
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. zakon1.rada.gov.ua
2 Права людини в Україні — 2007: Доповідь правозахисних організацій / За ред.
Є. Захарова, І. Рапп, В. Яворського /Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Х.: Права людини, 2008. — С. 9.
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однією з найважливіших ознак суверенної демократичної, правової
держави.
Існує нормативне визначення змісту прав і свобод громадян.
Зокрема, згідно з Рішенням Конституційного Суду України у справі
про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання
зазначено, що обсяг прав людини — це кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його множинність, величину,
інтенсивність і ступінь прояву та виражені у певних одиницях виміру. Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами, тобто якісних характеристик права.
Звуження обсягу прав і свобод — це зменшення кола суб’єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь-яких інших
кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод,
тобто їх кількісної характеристики1.
Сьогодні чинна Конституція України проголосила права і свободи людини найвищою цінністю, що зобов’язує державу виконувати
функції головного гаранта їх дотримання і захисту. Важливим нормативним документом у сфері забезпечення прав і свобод людини і
громадянина є Постанова Верховної Ради України «Про Засади державної політики України в галузі прав людини» від 17 червня 1999 р.
№ 757-XIV. У ній визначаються засади державної політики України,
принципи та основні напрями державної політики в галузі прав
людини. У контексті проблеми забезпечення прав людини і громадянина насамперед слід наголосити, що серед принципів державної
політики в цій галузі є: визнання прав і основних свобод людини і
громадянина такими, що дані людині від народження і є невід’ємними;
забезпечення верховенства прав і основних свобод людини у відносинах з державою; забезпечення рівності всіх людей перед законом і
судом; визнання верховенства права, за яким проголошення і реалізація прав і основних свобод людини і громадянина засновано лише
на законі; недопущення звуження змісту та обсягу проголошених
Конституцією України прав і основних свобод людини і громадянина; визнання презумпції особистої свободи людини відповідно до
1 Рішення Конституційного Суду України у справі про рівень пенсії і щомісячного
довічного грошового утримання) від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. zakon1.rada.gov.ua/
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принципу, згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом; визнання обмеженості свободи держави, її органів
і посадових осіб відповідно до принципу, згідно з яким дозволено
лише те, що прямо передбачається законом1.
В Україні як соціальній, правовій державі політика спрямовується
на створення умов, які забезпечують достатній життєвий рівень,
вільний і всебічний розвиток людини як найвищої соціальної цінності, її життя і здоров’я, честь і гідність. Утвердження та дотримання закріплених у нормативно-правових актах соціальних стандартів
є конституційним обов’язком держави. Діяльність її правотворчих і
правозастосовних органів має здійснюватися за принципами справедливості, гуманізму, верховенства і прямої дії норм Конституції
України, а повноваження — у встановлених Основним Законом
України межах і відповідно до законів2.
За змістом конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і
громадянина є системою заходів, яка спрямована на реалізацію конституційних прав і свобод. За формою конституційно-правові гарантії — це передбачені Конституцією і законами України організаційно-правові та нормативно-правові способи реалізації конституційних
прав і свобод особи. Роль і значення конституційно-правових гарантій прав і свобод особи визначаються тим, що вони є сукупністю
різних факторів у економічній, політико-правовій, культурній та
інших сферах життя суспільства, які створюють максимум можливих
на даному етапі розвитку суспільства і держави умов та передумов
для реальної можливості здійснення прав і свобод особи.
За своєю сутністю гарантії прав — це умови, що зобов’язана створити держава для реалізації прав; за змістом — це система заходів,
спрямована на реалізацію прав; за формою — це передбачені
Конституцією і законами України організаційно-правові та нормативно-правові форми реалізації прав людини та громадянина3.
1

Постанова Верховної Ради України «Про Засади державної політики України в
галузі прав людини» від 17 червня 1999 р. № 757-XIV // Відомості Верховної
Ради України. — 1999. — № 35. — Ст. 303.
2 Рішення Конституційного Суду України у справі про рівень пенсії і щомісячного
довічного грошового утримання) від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005.
3 Заворотченко Т. М. Система конституційно-правових гарантій прав і свобод
людини і громадянина в Україні // Право України. — 2002. — № 5. — С. 95.
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Гарантії поділяються на дві основні групи. Нормативно-правові
гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина, які
передбачають сукупність правових норм, за допомогою яких забезпечується реалізація, порядок охорони і захисту прав і свобод особистості. До них належать гарантії, закріплені в Конституції України
та інших законах і міжнародно-правових актах. Важливим аспектом
досліджуваного питання є визначення меж захисту прав людини або
правообмеження, яке може мати такий вигляд: принципова допустимість звуження змісту та обсягу таких прав і свобод при прийнятті
нових законів або внесенні змін до чинних законів; недопустимість
звуження змісту та обсягу існуючих (у тому числі соціальних) прав і
свобод людини та громадянина при прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів; виключна — строкова (тимчасова) — допустимість звуження змісту та обсягу таких прав і свобод1.
До загальних ознак конституційно-правових гарантій прав людини та громадянина як складового елементу конституційно-правових
гарантій відносять: вираження міри свободи, системність, фундаментальність, постійний характер, значущість, державну забезпеченість, універсальність, пріоритетність, загальність, індивідуальність,
рівність і справедливість2.
Отже, права і свободи людини та громадянина за рівнем (засобом)
їх закріплення можна розподілити на ті, що визначені: 1) Конституцією
України; 2) чинними міжнародними договорами, згода на обов’яз
ковість яких надана Верховною Радою України; 3) законами України.
Враховуючи сучасні погляди на класифікацію гарантій прав
людини та громадянина загалом і нормативно-правових гарантій
зокрема, слід зазначити, що нормативно-правові гарантії прав і свобод можуть бути загальні та інституційні. Загальні гарантії поділяються за елементами на норми-принципи, обов’язки, юридичну
відповідальність та процесуальні гарантії.
1 Рабінович П. М., Панкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми розмежування (загальнотеоретичні аспекти): праці Львівської лабораторії прав людини і
громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого
самоврядування Академії правових наук України. Серія І. Дослідження і реферати / ред. кол.: П. М. Рабінович (гол. ред.) та ін. — Львів, 2001. — Вип. 3. — 108 с.
2 Заворотченко Т. М. Система конституційно-правових гарантій прав і свобод
людини і громадянина в Україні // Право України. — 2002. — № 5. — С. 112.
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Норми-принципи прав — це незаперечні вимоги загального
характеру, керівні засади (ідеї), що прямо закріплені в Конституції
України та інших законах, які зумовлюються об’єктивними закономірностями існування і розвитку особистості в суспільстві і визначають зміст та спрямованість державного правового регулювання з
метою забезпечення прав людини та громадянина. Обов’язки як
нормативно-правові гарантії прав людини та громадянина — це міра
обов’язкової поведінки держави, її органів, юридичних і фізичних
осіб, яка визначена Конституцією і законами України, спрямована
на виконання і дотримання норм права з метою забезпечення гарантій прав-людини та громадянина.
Процесуальні гарантії прав — це передбачена Конституцією та
законодавством система умов і засобів організаційно-процедурного
характеру, що регламентують порядок, форми і методи реалізації
прав людини та громадянина.
Юридична відповідальність як нормативно-правова гарантія прав
людини та громадянина — це передбачені Конституцією та законами
вид і міра державно-владного (примусового) зазнання особою втрат
благ особистого, організаційного і майнового характеру за вчинене
правопорушення у сфері певного виду благ.
Нормативно-правові гарантії прав поділяють: залежно від території поширення на внутрішньодержавні (національні), які поділяються на державні, локальні та корпоративні, а також на міжнародні
гарантії, які поділяються на всесвітні та регіональні; залежно від
форми закріплення в нормативних актах — на конституційні та галузеві; залежно від характеру правових норм — на матеріальні та процесуальні; за способом викладення в нормативно-правових актах —
на прості, складні і змішані; залежно від того, які органи залучаються
до захисту прав і свобод людини, — на судові і позасудові; залежно
від функціональної спрямованості — на гарантії реалізації, гарантії
охорони та гарантії захисту.
Організаційно-правові гарантії конституційних прав і свобод
людини та громадянина, до яких належать механізм держави, органи
місцевого самоврядування, посадові особи, політичні партії, громадські організації, засоби масової інформації, міжнародні правозахисні
організації та їх діяльність у сфері правотворчості та правозастосу29
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вання, спрямована на створення сприятливих умов для реального
користування громадянами своїми правами і свободами1.
Змістом організаційно-правових гарантій є визначення, прийняття та реалізація державою соціальної та правової політики, державний і громадський контроль, обробка інформації щодо прав людини
тощо. Метою організаційно-правових гарантій є підвищення ефективності використання всіма громадянами національних і міжнародних гарантій прав і свобод, а також створення умов для виконання
обов’язків.
Організаційно-правові гарантії конституційних прав людини та
громадянина можна класифікувати за такими підставами: залежно
від сфери дії — на національні і міжнародні; за суб’єктом створення — на державні, які створює держава, і недержавні, які створюються як громадські організації; за функціями органів-гарантів — на
організаційно-політичні, організаційно-економічні, організаційносоціальні, організаційно-культурні, організаційно-ідеологічні; за
суб’єктом забезпечення — на парламентські, президентські, судові,
прокурорські, управлінські, контрольні та місцеві.
Нормативно-правові й організаційно-правові гарантії взаємозв’я
зані між собою та взаємозумовлені і, у свою чергу, класифікуються за
різними критеріями, як-то: види прав і свобод людини і громадянина; територія поширення; форма закріплення в нормативних актах;
характер правових норм; функціональна спрямованість тощо.
До специфічних ознак, які дають можливість відокремити різні
види гарантій, відносять: особливий об’єкт гарантування (наприклад, економічні блага), особливі державні механізми їх забезпеченості — створення спеціальних державних органів, наділених організаційними та контролюючими повноваженнями, а також надання
органам загальної компетенції особливих окремих повноважень у
сфері гарантування відповідних прав і свобод.
Реалізація прав людини визначається головним чином забезпеченістю з боку держави. Роль держави як головного гаранта прав і свобод людини і громадянина випливає зі змісту статей 3, 22, 42, 49, 51,
53, інших статей Конституції України, а також інших нормативно1

Заворотченко Т. М. Система конституційно-правових гарантій прав і свобод
людини і громадянина в Україні // Право України. — 2002. — № 5. — С. 111.
30

Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні

правових актів, і ця функція реалізується за допомогою різних правових засобів через усю систему органів державної влади.
Великого значення у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина набувають міжнародно-правові гарантії. Вони передбачені
міжнародними договорами, конвенціями, деклараціями, іншими
міжнародними документами і є системою правових і організаційних
засобів. Міжнародні нормативно-правові гарантії прав і свобод — це
міжнародно-правові акти, що містять правила діяльності, формулюють права й обов’язки відповідних суб’єктів (конвенції, пакти,
угоди, договори тощо), а також міжнародні документи, які, як правило, не містять норм, правил поведінки (зокрема, декларації, заяви,
меморандуми).
До міжнародних нормативно-правових гарантій прав в Україні
належать: Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права, Європейська конвенція з
прав людини, Угода про партнерство та співробітництво між
Україною та Європейським Співтовариством та їх державами-членами, Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі
(далі — НБСЄ), Паризька хартія тощо.
Отже, всі гарантії прав і свобод людини та громадянина є взаємозалежними та взаємозв’язаними: процесуальні гарантії прав є формою втілення в реальність матеріальних їх гарантій; функціонування
організаційно-правових гарантій прав базується на матеріальних та
процесуальних і цілком залежить від них; внутрішньодержавні матеріальні та процесуальні гарантії прав базуються на загальновизнаних
міжнародно-правових гарантіях прав людини, закріплених у відповідних міжнародно-правових нормах, які стали частиною національного законодавства України; юридична відповідальність як особливий вид гарантій прав людини та громадянина забезпечує реальність
усіх зазначених гарантій прав1.
Вищевикладене дає змогу стверджувати, що за період з 1991 р.
Україна створила систему захисту й забезпечення прав і свобод
людини та громадянина, правова основа якої — це передусім чинна
Конституція, нормативно-правові акти національного законодав1

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.yurotdel.com/ucheba/
prava-lyudini-i-gromadyanina.html
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ства, а також міжнародні угоди, укладені Україною. Забезпечення
невід’ємних прав і свобод кожної людини має стати основою національної ідеї, яка може консолідувати суспільство і послугувати підґрунтям для подальшого демократичного розвитку України. Метою
економічного зростання та економічних реформ має стати людина, її
потреби, добробут та якість життя. Крім того, забезпечення реалізації прав і свобод громадян як складова державного суверенітету
України залежить від якості законодавства, розвитку принципів
права, рівня правового виховання та правової культури громадян,
виконання законів органами державної влади.
Важливим фактором сьогодення залишається науково обґрунтований та визнаний практикою підхід до конституційно закріплених
прав і свобод, їх гарантій і реального захисту як до базового критерію
демократичного розвитку держави.
Інститут прав людини реалізує специфічні функції як щодо окремої людини, забезпечуючи її нормальне існування та гармонійний
розвиток, так і щодо суспільства в цілому, забезпечуючи його упорядкованість, системність та динамічний характер.
На сучасному етапі суспільного розвитку основні права і свободи
людини визначаються як об’єктивні умови, можливості життєдіяльності людини, без яких вона не може існувати1.
Враховуючи, що права людини — це певні можливості індивіда,
слід погодитись з думкою вітчизняних учених, що вони є засобом
відображення не потенціальних, а реальних можливостей індивіда,
закріплених у законодавчих актах держави, що вказує на суб’єктивний
характер цих прав. Структуру суб’єктивного права становлять такі
можливості: можливість поведінки у межах свободи, яка встановлена нормою права; можливості користуватися наданим благом з
метою реалізації закріплених правом суб’єктивних інтересів; можливості вимагати виконання обов’язку іншими суб’єктами права як
гарантії дієвості права; можливості звертатися до суду за захистом
порушеного права як гарантії поновлення порушеного права та
покарання винних у порушенні прав інших суб’єктів2.
1 Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Рассолова,
В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. — М.: ЮНИТИ ДАНА, Закон и право, 2000. — С. 214.
2 Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука,
Н. М. Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — С. 89.
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Більшість учених1, поділяючи існуючу в юридичній літературі
точку зору, що основні права — це певні можливості людини, що
закріплені як міжнародні стандарти, підкреслюють, що вони потрібні для її гармонійного розвитку, існування в конкретно-історичних
умовах та є об’єктивно зумовленими досягнутим рівнем розвитку
людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей, бути
гарантованими законами держави як невідчужувані. На думку
С. Добрянського, визначення прав людини як певних можливостей,
об’єктивно зумовлених рівнем і характером розвитку суспільства,
має будуватися із урахуванням міжнародного впливу — неурядового
та урядового (одиничного й групового)2.
С. Коталейчук розглядає права людини як соціальну спроможність вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з
метою задоволення різнобічних матеріальних і духовних потреб
людини шляхом користування певними соціальними благами в
межах, визначених законодавчими актами. Він підкреслює, що
права та свободи є ідентичними за юридичною природою засобами
гарантування, однак термін «свобода» надає ширші можливості для
індивідуального вибору та є встановленою можливістю, яка дає
змогу суб’єктові здійснювати всі можливі види юридично значущої
поведінки, за винятком обмежень, встановлених законом3.
В юридичній літературі зазначається, що права людини
(суб’єктивне право) — це та, що охороняється законом, міра можливої поведінки, спрямованої на задоволення інтересів людини.

1

Рабінович П. М. Основні права людини: поняття, класифікації, тенденції //
Український часопис прав людини. — 1995. — № 1. — С. 16; Скакун О. Ф. Теорія
права і держави: Підручник. — К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. — С. 64; Загальна
теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних
закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін., за ред. д-ра юрид.
наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН
України О. В. Петришина. — Х.: Право, 2009. — С. 447.
2 Добрянський С. П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини. Праці
Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту
державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук
України / Редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. — Серія 1. Дослідження та
реферати. Вип. 10. — Львів: Астрон, 2006. — С. 29.
3 Теорія держави і права: Навч. посібник / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв,
Н. М. Пархоменко та ін. — К.: ВЦ «Академія», 2013. — С. 290.
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Свобода характеризує юридичні межі поведінки особистості, в яких
людина реалізує свої духовні та матеріальні потреби1.
Поняття прав і свобод людини відображають певні можливості,
зумовлені досягнутим рівнем розвитку суспільства, конкретно-історичними умовами його функціонування, ступенем зрілості та стійкості суспільних відносин. Відмінності, що існують між правами та
свободами, доволі відносні, вони зумовлені умовами їх здійснення та
забезпечення.
У різних сферах суспільних відносин реалізуються різні інтереси
та потреби особи. Даний критерій є основним у поділі прав і свобод
людини на різновиди. Аналіз норм міжнародного права та конституцій різних держав, доктринальні підходи до їх розуміння, що
сформувалися в науці, надали можливість узагальнити ті властивості, які їм притаманні: по-перше, вони є певною мірою свободи
людини, тобто її можливостями діяти певним чином або ж утримуватися від певних вчинків з метою забезпечення нормального існування, розвитку, задоволення її потреб та інтересів; по-друге, зміст
і обсяг можливостей людини зумовлений передусім можливостями
усього суспільства, що свідчить про їх соціальний характер;
по-третє, ці можливості за своїми основними вихідними показниками мають бути однакові для всіх людей, за таких умов вони набуватимуть характеру справедливих; по-четверте, вони є невідчужуваними, не повинні відбиратися або обмежуватися з боку держави
чи інших осіб.
Поряд із зазначеними особливостями О. Скакун акцентує увагу
на тому, що права та свободи людини є правовими можливостями,
сферою автономного існування людини у взаєминах з іншими особами, суспільством, державою, набутими на певному етапі історичного розвитку; належать людині від народження; закріплені як міжнародні стандарти, котрі повинні реально гарантуватися державою2.
Доповнюючи даний перелік особливостей, які властиві правам та
свободам людини, О. Малько зазначає, що вони випливають з природи людини та розвиваються з урахуванням суспільних змін; вони
1

Теория государства и права: Учебник / Кол. авторов; отв. ред. А. В. Малько. —
4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2012. — С. 105.
2 Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. — К.: Алерта; КНТ ; ЦУЛ,
2009. — С. 65–66.
34

Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні

складуються об’єктивно та не залежать від визнання держави; є безпосередньо діючими; визнаються державою як вища соціальна цінність; забезпечують індивіду можливість діяти на власний розсуд та
отримувати певні блага; являють собою засіб взаємодії держави,
суспільства та особистості1.
Серед принципів, які характеризують основні права та свободи
людини, виокремлюють: по-перше, недопустимість використання
прав, свобод та законних інтересів таким чином, щоб при цьому
порушувались права та свободи інших осіб; по-друге, розуміння прав
і свобод як динамічної системи, що розвивається, визнання пріоритету прав і свобод людини над іншими правами — правами нації,
народу, держави; по-третє, рівність особи незалежно від раси, національності, статі, релігії, місце проживання; по-четверте, поєднання
прав, обов’язків та відповідальності; по-п’яте, загальний, міжнародний характер прав людини, а також поєднання в цій сфері національного законодавства та загальновизнаних принципів та норм
міжнародного права2.
Реалізація прав суб’єктів забезпечується сукупністю юридичних
засобів, які становлять поняття механізм реалізації. Важливим
моментом щодо здійснення свобод є не порушення цих можливостей з боку інших суб’єктів та їх захист державою.
Права і свободи людини мають певні межі, тому слід пам’ятати,
що свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода
іншої. Міра свободи має бути чітко регламентована, легітимована і
однозначно визначена3.
На зміст і обсяг (межі) прав людини впливають також певні соціальні фактори, серед яких вирізняють: інтереси (потреби) людини,
справедливо збалансовані з інтересами (потребами) суспільства;
мораль, що домінує у відповідному суспільстві в певний час; мета
певного права людини та відповідність (домірність) їй правореаліза-

1 Теория государства и права: Учебник / Кол. авторов; отв. ред. А. В. Малько. — 4-е
изд., стер. — М.: КНОРУС, 2012. — С. 105.
2 Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Рассолова,
В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. — М.: ЮНИТИ ДАНА, Закон и право, 2000. — С. 216.
3 Філик Н. Громадянське суспільство та проблема захисту прав людини //
Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 8 . — С. 61.
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ційної, правозабезпечувальної та правообмежувальної діяльності
держави1.
Будь-яка людина для забезпечення свого існування й розвитку,
для того щоб стати особистістю, повинна мати певні можливості для
власної свідомої діяльності, для самоутвердження, а їх сукупність
характеризує той чи інший стан свободи, який слугує найбільш
загальною передумовою задоволення потреб та інтересів кожного
біосоціального індивіда2.
Певна сукупність цих можливостей характеризує стан свободи
людини, яка є передумовою реалізації її інтересів. У філософській
літературі зазначається, що інтереси — це властиве людині відношення, що виражає позитивну чи негативну спрямованість її активності, діяльності, історичної творчості та пошук, вибір, шляхів, засобів, способів, норм, соціальних інститутів, здатних задовольняти
людські потреби3.
У рамках суспільства свобода кожної окремої людини залежить,
по-перше, від рівня свободи, досягнутого суспільством у цілому, а
по-друге, від її особистої, індивідуальної участі в суспільній свободі,
мірою якої є порівняння зі ступенем свободи іншої людини. Тим
самим можливості (свободи) суспільства в цілому розподіляються
між окремими його індивідами4.
Процес формування, визнання, гарантування прав і свобод людини є важливою ознакою правової, демократичної та соціальної держави, системотворчою засадою розвитку законодавства.
Важливе місце в теорії держави і права належить теоретичному
обґрунтуванню і правовому узаконенню такого феномену, як соціальна держава. Енциклопедичне розуміння «соціального» походить
від латинського socialis — «товариський», «громадський», тобто той,
що належить до суспільства, пов’язаний з життям і відносинами
1 Рабінович П. М. Європейські стандарти прав людини: онтологічні, гносеологічні
та праксеологічні аспекти // Вісник Академії правових наук України. — 2003. —
№ 2 (33) — 3 (34). — С. 115.
2 Рабинович П. М., Витрук Н. В. Социалистическое право и личность //
Правоведение. — 1970. — № 3. — С. 17–18.
3 Філософський енциклопедичний словник / Редкол.: В. І. Шинкарук,
Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов та ін. — К.: Абрис, 2002. — С. 246.
4 Рабинович П. М. Социалистическое право как ценность. — Одесса: Юрид. літ.,
2006. — С. 101.
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людей у суспільстві, суспільний1. У цьому сенсі можемо говорити
про безліч соціальних явищ, включаючи такі сфери, як: служби,
захист населення, склад населення, хвороби, конфлікти тощо, тобто
ті, що обіймають соціальний аспект. Однак, коли ми говоримо про
поняття «соціальна держава», то вказуємо не так на той безперечний
факт, що держава є соціальною, у сенсі суспільних інститутів, а на ту
обставину, що держава взяла на себе обов’язок здійснювати політику, спрямовану на забезпечення певного рівня добробуту всіх своїх
громадян, підтримку соціально слабких груп населення, на утвердження в суспільстві соціальної справедливості.
Крім ідеологічних і політологічних поглядів на сучасну соціальну
державу, існує і юридичний підхід, який на правовому рівні закріплює практику діяльності соціальної держави Існує цілий ряд нормативно-правових актів як національного, так і міжнародного характеру, де закріплені поняття, вимоги, принципи, ознаки, засоби та
методи діяльності соціальної держави. Насамперед слід підкреслити,
що в багатьох конституціях сучасних держав закріплені принципи
соціальної держави. Серед розвинених держав західного світу — в
конституціях Франції, Італії, Іспанії, Туреччини, Португалії, Греції,
Нідерландів, Данії, Швеції, Німеччини та інших держав закріплений
у тій чи іншій формі принцип соціальної держави.
Після контрреволюційного розвалу СРСР принципи соціальної
держави закріплені і в конституціях національних держав, що утворилися на пострадянському просторі. Величезне значення для розвитку соціальної держави в конкретних країнах мало прийняття
міжнародно-правових документів таких, як Загальна декларація
прав людини, Міжнародні пакти про права людини, Європейська
соціальна хартія та інших.
Слід зазначити, що юридичний підхід до оцінки соціальної держави дещо відрізняється від загальносоціологічного і політологічного підходів. Тут акцент робиться на взаємозв'язку правової і соціальної держави, на розвитку доктрини прав людини, звідки і походить
необхідність соціальної держави. Історично, у зв’язку з виникнен-

1

Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы. — М., 2009. —
440 с.
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ням соціальної держави утворилося дві проблеми: співвідношення
правової і соціальної держави і співвідношення свободи і рівності.
Виникнення соціальної держави одні юристи пов’язували з запереченням найважливіших принципів правової держави, інші, навпаки, появу соціальних функцій держави розглядали як новий етап
розвитку правової держави в нових історичних умовах. Справа в
тому, що ліберальна ідея правової держави ґрунтувалася на відстороненні держави від економіки і обмеженні її діяльності функціями
«нічного сторожа» з охоронними повноваженнями. А виникнення
доктрини соціальної держави заперечує цю державну обмеженість,
зобов’язує державу втручатися в економіку, щоб реалізувати свої
соціальні функції.
Професор Є. Лукашова вважає, що якщо виходити з сутності правової держави, що полягає в пріоритеті прав людини, побудові державного і суспільного життя на принципах права, поділу влади, взаємної відповідальності індивіда і держави, то права людини (у тому
числі й соціальні) включаються в систему пріоритетів держави і
зобов’язують державу вживати заходів щодо забезпечення цих прав.
Необхідність забезпечення прав людини є системоутворюючою
ознакою формування як правової, так і соціальної держави. Тому
«соціальне реформування — це нова стадія розвитку правової держави, прагнення подолати різку поляризацію різних верств суспільства, гуманізувати соціальні умови життя»1.
Про правову державу як необхідну передумову становлення системи соціально орієнтованого державного управління, пише і професор О. Скрипнюк2. З точки зору логічної, особливо теоретичної
послідовності, все правильно: правова держава забезпечує реалізацію конституційних прав і свобод громадян і тим самим змушена
розв’язувати їх соціальні проблеми, стверджуючи і реалізуючи соціальну політику.
Тому висновок про те, що соціальна держава є наступним етапом
розвитку правової держави не позбавлений підстав. Однак, крім теоретичної логіки, є ще й практика реалізації соціальних програм різних
держав з дуже несхожими державними та політичними режимами.
1
2

Проблемы общей теории права и государства. — М., 1999. — С. 707.
Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. — К., 2000. — 600 с.
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Прямого взаємозв’язку між правовою та соціальною державою
може й не спостерігатися, хоча формально одні держави визнаються
правовими та соціальними, а інші — авторитарними, але з високими
соціальними стандартами в окремих сферах життєдіяльності.
Загальною, можна сказати загальносвітовою тенденцією, що розпочалася особливо активно в ХХ ст., є прагнення до формування демократичних, правових і соціальних держав.
Ця тенденція явно і активно проявляється у прийнятих міжнародно-правових документах, де розроблені програмні рекомендації
щодо формування соціальних стандартів держав. Виключно послідовно ця тенденція впроваджується через практику забезпечення
економічних, соціальних і культурних прав громадян. Адже головні
завдання, цілі, засоби і методи діяльності соціальної держави збігаються з програмами забезпечення прав громадян, а тому, забезпечуючи права громадян, держава реалізує і цілі соціальної держави.
У цьому неважко переконатися, звернувшись до п. 1 ст. 25
Загальної декларації прав людини, де сказано: «Кожна людина має
право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло,
медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для підтримки здоров'я і благополуччя її самої та її сім’ї, і
право на забезпечення на випадок безробіття, інвалідності, старості
чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від
неї обставини». Це ключові положення забезпечення соціальних
прав громадян у справді соціальній державі.
Про роль держави в реалізації цих найважливіших принципів
забезпечення соціальних прав громадян чітко сказано в п. 1 ст. 2
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права:
«Кожен, хто бере участь у цьому Пакті, зобов’язується в індивідуальному порядку і в порядку міжнародної допомоги та співробітництва,
зокрема в економічній і технічній галузях, вжити в максимальних
межах наявних (ресурсів) заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав усіма належними
способами, включаючи, зокрема, вжиття законодавчих заходів».
У міжнародних документах до соціально-економічних і культурних прав відносять право на працю, справедливу зарплату і рівну
винагороду за працю рівної цінності; умови роботи, що відповідають
вимогам безпеки і гігієни: право на відпочинок, дозвілля і розумне
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обмеження робочого часу й оплачувану періодичну відпустку; право
на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування; право
на охорону сім’ї , материнства і дитинства; право на освіту, право на
участь у культурному житті; право на охорону здоров’я та ін. Таким
чином, дані документи зобов’язують держави, які підписали їх,
стверджувати принципи соціальної держави, що дають змогу усувати
вади ринкових відносин шляхом вирівнювання соціальної нерівності, прагнути до утвердження справедливості через реалізацію соціальних програм, розумного оподаткування та інших розподільних
механізмів.
Методологічною основою діяльності соціальної держави згідно з
міжнародними документами виступають цілі й принципи, на яких
має формуватися соціальна держава. До загальних цілей соціальної
держави належать:
1. Підтримання певного, доступного для всіх рівня життя членів суспільства як непорушної умови існування та функціонування
самої державності.
2. Зменшення гостроти соціальної напруженості і запобігання
соціальним конфліктам у суспільстві.
3. Дотримання гуманітарних нормативів цивілізованого співжиття у світовому співтоваристві держав.
4. Виконання приписів урядового боргу, втілення в життя
моральних установок — принципів: альтруїзму, милосердя, співчуття, благодійності та інших.
Виходячи з цих цілей, соціальна держава засновує свою діяльність
на таких принципах, як: принцип економічної свободи людини і
визнання права підприємців та осіб найманої праці та їх профспілок
на автономію; принцип участі в управлінні; принцип відповідальності всіх членів суспільства за стан справ у суспільстві; принцип
відповідальності держави за вироблення і дотримання правил поведінки на ринку, за створення відповідних умов для впорядкування
економічного та соціального життя1. Ґрунтуючись на даних цілях і
принципах, учені роблять висновок, що соціальною може вважатися
тільки та держава, яка: спирається на панування права і забезпечує
1 Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и права. — М., 2007. — С. 228–

229.
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гарантії дотримання прав і свобод людини; створює громадянам
можливості реалізовувати трудовий та інтелектуальний потенціал з
метою забезпечення матеріального благополуччя; здійснює в суспільстві сильну соціальну політику, орієнтовану на досягнення високих життєвих стандартів для більшості громадян; розподіляє між
усіма господарюючими суб’єктами та власниками засобів виробництва необхідне соціальне навантаження; створює сприятливі умови
для реальної участі трудящих у виробленні управлінських рішень на
всіх рівнях управління і влади; визнає і реалізовує систему соціального партнерства як основний механізм суспільної злагоди, балансу
інтересів працівника, роботодавця і держави при регулюванні соціально-економічних і трудових відносин; орієнтується на зміцнення
сім’ї, на духовний, культурний та урядовий розвиток громадян, на
дбайливе ставлення до спадщини пращурів і спадкоємності поколінь, збереження самобутніх національних та історичних традицій1.
Звичайно, названі ознаки соціальної держави є плодом теоретикоабстрактного узагальнення, вони орієнтовані на ідеальну соціальну
державу, якої практично не існує навіть і серед держав розвинених
країн Заходу.
Однак як практичні і теоретичні орієнтири такі ознаки, безсумнівно, можуть бути використані при формуванні соціальних держав.
Головною ж ознакою соціальної держави є забезпечення гідного
рівня життя кожному громадянинові держави відповідно до соціальних стандартів, прийнятих міжнародною спільнотою. Проблеми
соціальної держави — це насамперед проблеми соціальної конкретики в кожній окремій національній державі.
Водночас соціальні показники, рівень соціальних гарантій і соціальних стандартів можуть бути сформульовані і у вигляді загальних
положень, конкретна наповнюваність яких є справою окремих національних держав. У документах Міжнародної організації праці та в
Європейській соціальній хартії Ради Європи, прийнятій в останній
редакції 3 травня 1996 р., а також у Європейському кодексі соціального забезпечення та ряді інших документів сформульовані конкретні зобов’язання в соціальній сфері, які можна розглядати як конкретні вимоги в діяльності соціальних держав.
1

Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и права. — М., 2007. — С. 230.
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Практика діяльності соціальної держави повинна включати в себе
цілий набір соціальних можливостей громадянина, щоб забезпечити
йому гідне життя в суспільстві. Серед цих можливостей у міжнародних документах наголошується, що кожен повинен мати можливість
заробляти собі на життя шляхом вільного вибору професії та занять;
всі мають право на справедливі, здорові і безпечні умови праці; всі
працівники мають право на справедливу винагороду і соціальне
забезпечення, соціальну та медичну допомогу; кожен має право на
необхідні можливості в галузі професійного навчання, професійну
орієнтацію з метою вибору роду занять, відповідно до особистих здібностей, задатків та інтересів працівників; працюючі жінки-матері,
діти і молодь мають право на спеціальний захист; всі працівники та
роботодавці мають право на ведення колективних переговорів, на
свободу об’єднання у національні або міжнародні організації для
захисту своїх економічних і соціальних інтересів; сім’я, діти, молодь
і люди похилого віку мають право на соціальний, правовий та економічний захист; всі працівники мають право на допомогу при звільнені; на захист своєї гідності під час трудової діяльності; кожен має
право на захист від бідності та соціального відчуження та інші права.
У міжнародних документах ґрунтовно визначається, що має робити соціальна держава для забезпечення ефективної реалізації: права
на працю, права на справедливі умови праці, на безпечні і здорові
умови праці, на справедливу винагороду; права на колективні переговори; на охорону материнства, дітей та молоді; на охорону здоро
в’я; на соціальне забезпечення, професійне навчання, професійну
орієнтацію; права на соціальне обслуговування; на соціальну та
медичну допомогу; на захист від звільнень, на інформацію та консультації; права на захист від бідності, на житло та інші права працівників. Звичайно, весь цей перелік заходів, які має впроваджувати
соціальна держава для реалізації перелічених та інших прав, має
декларативний характер і являє собою скоріше побажання, ніж дійсність.
У конкретних національних державах соціальні проблеми вирішуються в умовах запеклої класової боротьби і навіть силового
обстоювання працівниками своїх соціальних прав, особливо в умовах економічних, фінансових і виробничих криз. Водночас міжнародні документи мають вагоме значення щодо визнання конкретних
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соціальних проблем, у справі формування засобів і методів їх вирішення, можливостей захисту соціальних прав на національному та
міжнародному рівнях.
На початку нового тисячоліття ООН у 2000 р. була прийнята
Декларація тисячоліття у вигляді концепції «більшої свободи» в
ХХI ст. У ній дано обіцянку забезпечення нової моделі глобальної
інтеграції на основі соціальної справедливості, рівності й поваги до
прав людини. Йдеться про досягнення цілей, спрямованих на підвищення рівня життя населення і розширення універсальних соціальних прав. Враховуючи, що розвиток людини пов’язаний з її свободою, стає очевидним, що якщо люди бідні, хворі, неграмотні,
піддаються дискримінації, можуть стати жертвою насильницького
конфлікту або позбавляються права голосу в політичному житті.
Постає питання: що людям робити зі своєю формальною свободою,
коли реально вони соціально не вільні. Тому основна мета соціальної держави полягає в забезпеченні розвитку потенціалу людини з
тим, щоб забезпечити довге і здорове життя, здобути освіту і мати
необхідні ресурси для підтримки гідного життєвого рівня, а також
мати можливості для участі у громадському та політичному житті
суспільства.

43

І. Б. Усенко,
кандидат юридичних наук

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИКО-ПРАВОВА НАУКА
НА ПОЧАТКУ XXI ст.: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
65-річчя визнаного флагмана української юридичної науки —
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України є
доброю нагодою для аналізу сучасного стану та перспектив розвитку
вітчизняних наукових досліджень у галузі історії держави і права.
Окремі скептики схильні вважати, що в Україні історико-правова
наука, як і юридична наука загалом, перебуває в глибокій кризі,
оскільки через рудименти старого мислення не може належним
чином відповідати на виклики часу, залишається служницею політики й пронизана суб’єктивізмом. Як видається, для такого невтішного
висновку немає підстав. Щоб довести це, спробуємо оцінити ситуацію крізь призму традиційних наукознавчих індикаторів.
Методологічна озброєність історико-правових досліджень
Серед різних чинників, які характеризують стан тієї або іншої
науки, чи не на першому місці — її методологічна забезпеченість,
увага науковців до методологічних проблем, рівень використання
дослідниками сучасного інструментарію наукового пізнання. В юриспруденції завдання розроблення методології наукових досліджень
покладається передусім на теорію держави і права, що, однак, не
виключає можливості відповідних напрацювань і в галузевих рамках
історико-правової науки.
Перші публікації з проблем методології історико-правової науки
в незалежній Україні побачили світ ще на межі XX і XXI століть1.
1

Усенко І. Б. Історія держави і права України: проблеми предмета і методології
досліджень // Правова держава. Ювілейний щорічник наукових праць. — К.,
1999. — Вип. 10. — С. 237–244; Страхов М. М. Методологічні засади історико-пра44
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У подальшому методологічні орієнтири вітчизняним історикам
права задавалися і задаються нині передусім завдяки спільній
діяльності Секції історії держави і права Наукової ради по координації фундаментальних правових досліджень НАН України, Комісії
історії українського права НАН України при Президії НАН України
та Міжнародної асоціації істориків права (МАІП). Керівний склад
Секції, Комісії та Асоціації приблизно збігається, а їх єдиним робочим апаратом є відділ історико-правових досліджень Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Саме у цьому
науковому підрозділі визначається тематика чергових конференцій
МАІП, кожна з яких зазвичай дає певний імпульс розвитку історико-правової науки, згуртовує наукову спільноту для дослідження
фундаментальних проблем теоретико-методологічного характеру.
Водночас у відділі історико-правових досліджень на методологічних семінарах обговорюються нові ідеї та підходи, у плановому
порядку готуються наукові праці методологічного характеру, координуються аналогічні творчі пошуки в інших вітчизняних центрах
юридичної науки, налагоджуються й розвиваються творчі контакти
із зарубіжними дослідниками1. Це, звісно, не виключає й того, що
вової думки // Проблеми вищої юридичної освіти: Тези доп. та наук. повідом.
наук.-метод. конф. (21 квіт. 2000 р., Харків). — Х.: Нац. юрид. акад. України
ім. Я. Мудрого, 2000. — С. 36–39; Страхов М. М. Методологічні основи історикоправової науки // Методологічні проблеми правової науки: Мат. міжн. наук.
конф. (13–14 грудня 2002 р., Харків). — Х.: Право, 2003. — С. 99–101; Ярмиш О. Н.
Актуальні проблеми історико-правових досліджень в Україні // Вісник Академії
правових наук України. — 2003. — № 2–3 (33–34). — С. 161–170; Бабкін В. Д.
Сучасна методологія досліджень історії держави і права України // Антологія
української юридичної думки: В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та
ін. — Т. 10: Юридична наука незалежної України / Упоряд. В. Ф. Погорілко,
І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко; відп. ред. Ю. С. Шемшученко і В. Ф. Погорілко. —
К.: ВД «Юрид. книга», 2005. — С. 103–115; Ярмиш О. Н. Актуальні проблеми
методології вітчизняної історії держави і права // Там само. — С. 175–185.
1 Докладний виклад творчих здобутків відділу див.: Мироненко О. М. П’ятирічка
напруженої і плідної роботи (Історики Інституту держави і права НАНУ ювілею
Вітчизни) // Вісник Академії правових наук України. — Х., 1996. — № 7. —
С. 23–36; Усенко І. Б. Історико-юридичні дослідження // Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАН України. Наукові досягнення за 50 років (1949–
1999). — К.: Ін Юре, 1999. — С. 139–163; Усенко І. Б. Проблеми історії держави і
права // Правова держава. Спец. вип: До 55-річчя Ін-ту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2004. — С. 32–44; Усенко І. Б. Відділ
історико-правових досліджень // Флагман української юридичної науки: До
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свій вагомий внесок у опрацювання методологічних проблем історико-правових досліджень здійснюють одеські, харківські, львівські та інші науковці.
Своєрідним концентрованим підсумком багаторічних надбань вітчизняних і окремих зарубіжних учених став збірник
доповідей учасників XXIII конференції МАІП, спеціально присвяченої методологічним проблемам історико-правових досліджень1.
У цьому контексті, на нашу думку, є всі підстави стверджувати,
що сьогодні історики права, як ніколи раніше, приділяють багато
уваги уточненню світоглядних позицій, переосмисленню предметного поля та збагаченню методологічного інструментарію
своїх досліджень. Ще недавно криза парадигми історичного матеріалізму супроводжувалася якщо не «філософським вакуумом»
(вислів А. Гуревича2), то очевидним «методологічним анархізмом», відсутністю не лише «єдино правильного» моністичного
вчення, а й загалом якихось загальноприйнятих світоглядних
орієнтирів і гносеологічних підходів. Нині, як видається, історики
права більш-менш одностайно сповідують теоретико-методологічний плюралізм, який розуміється не як еклектика або «боротьба на знищення» різних парадигм, а як розумне поєднання кращого, що є в актуальних філософських підходах, виходячи з ідеї їх
«доповнюваності» та «інтеграції». Наприклад, якщо 15–20 років
тому згадувати марксистську теорію суспільно-економічних формацій вважалося недобрим, то сьогодні «формаційний» підхід
цілком уживається з новітнім «цивілізаційним», демонструючи
раз у раз, що його потенціал ще далеко не вичерпаний. Іншим
прикладом є пропозиція доповнити в історико-правових дослідженнях традиційний діалектичний підхід евристичними можли-

60-річчя Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1949–
2009. — К.: Юрид. думка, 2009. — С. 54–75.
1 Методологічні проблеми історико-правових досліджень: Мат. ХХIII міжн. іст.прав. конф. (24–26 верес. 2010 р., м. Алушта) / Редколегія: І. Б. Усенко (голова),
А. Ю. Іванова (відп. секретар), Є. В. Ромінський та ін. — Київ; Сімферополь: Доля,
2011. — 620 с.
2 Гуревич А. Я. Двоякая ответственность историка // Новая и новейшая история. — 1997. — № 5. — С. 68–71.
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востями синергетики та тоталогії1. А згадки про використання
герменевтики стали звичним явищем2.
Серед конкретних досягнень сучасної української історико-правової науки слід відзначити використання при окресленні її предметного поля нових категорій «правова реальність» (М. А. Дамірлі3),
а згодом й «історико-правова реальність» (О. М. Атоян4), що дало
змогу помітно розширити традиційні рамки історико-правових
досліджень5. Узгодженню відповідних позицій допомогло проведення ХХVІІ Міжнародної історико-правової конференції під егідою
МАІП «Історико-правова реальність у глобальному й регіональному
вимірі»6.
Окрім того, використання категорії «історико-правова реальність» може сприяти давно назрілому переосмисленню традиційної
дихотомії (держава і право як дві основні складові) предмета історико-юридичної науки. Як не раз уже зазначалося7, на відміну від
1 Бондарук Т. І., Музика І. В. Синергетичний і тоталогічний підходи в історикоправових дослідженнях // Правова держава. — К.: Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. — Вип. 23. — C. 19–30.
2 Крестовська Н. М. Герменевтика та семіотика в історико-правових дослідженнях // Поняття, терміни і категорії історико-правової науки: Мат. ХХІ міжн. іст.прав. конф. (23–26 квітня 2009 р., м. Миколаїв). — Миколаїв: Вид-во ЧДУ
ім. Петра Могили, 2010. — С. 50–56.
3 Дамирли М. А. Право и история: эпистемологические проблемы (Опыт комплексного исследования проблем предмета и структуры историко-правового познания). — СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2002. — 456 с.
4 Атоян О. М. Селянська правосвідомість в історико-правовій реальності 1917–
1921 років (на прикладі повстанського руху на чолі з Нестором Махном):
Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Інститут законодавства Верховної Ради
України. — К., 2008. — 40 с.; Атоян О. М. Категория «историко-правовая реальность» в пространстве семантических метаморфоз // Поняття, терміни і категорії… — С. 12–23.
5 Музика І. В. Проблеми окреслення предметного поля історико-правової науки:
сучасний науковий дискурс // Юридична наука. — 2011. — № 2. — С. 12–19;
Музика І. В. Методологічна роль категорійно-поняттєвого апарату історіософії в
осмисленні змісту категорії «історико-правова реальність» // Методологічні проблеми … — С. 115–188.
6 Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах: матеріали
XXVІІ Міжнародної історико-правової конференції (21–23 вересня 2012 р.,
м. Євпаторія) / Редколегія: І. Б. Усенко (голова), О. О. Малишев (відп. секретар),
О. А. Гавриленко та ін. — Київ; Сімферополь: «Доля», 2012. — Ч. 1. — 344 с.; —
Ч. 2. — 328 с.
7 Див.: Юшков С. В., Кечекьян С. Ф. О переименовании историко-правовых дисциплин // Вестник высшей школы. — 1946. — № 3–4. — С. 48–49; Усенко І. Б.
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права, держава лише в окремих своїх аспектах вивчається юридичною наукою. Водночас історичним осмисленням державотворчих
процесів, вивченням просторових та інших характеристик держави,
дослідженням державного управління займаються історія, політологія, управлінська наука (наукова спеціальність «державне управління»), географія, демографія, соціологія та ряд інших гуманітарних
наук. Отже, слід визнати, що юридична наука вивчає державу лише
крізь призму права (правової реальності) як суб’єкта конституційноправових, адміністративно-правових та деяких інших публічних
правовідносин.
Значно системнішими й ґрунтовнішими стали уявлення науковців про структуру методології історико-правового дослідження. Вона
почала розумітися не лише як сукупність методів наукового дослідження, а й з урахуванням принципів пізнання та різних наукових
підходів, стилю мислення науковців1 тощо.
Зроблено суттєві кроки й для вирішення проблеми періодизації
вітчизняної історії права (історії держави і права)2. Є певні досягІсторія держави і права України: проблеми предмета і методології досліджень … —
С. 239–240; Дамирли М. А. Право и история … — С. 152–166.
1 Скакун О. Ф. Методы, общие (методологические) подходы и принципы в юридических исследованиях // Методологічні проблеми … — С. 19–28; Заріцька І. М.
До питання спеціальних принципів історії держави і права // Методологічні проблеми … — С. 115–188; Кириченко В. Є. Інтегративний підхід при визначенні методології історико-правового дослідження // Методологічні проблеми … — С. 48–56;
Ходаківський М. Д. Світ-системний підхід в історико-правовому дослідженні //
Методологічні проблеми … — С. 118–121; Бондарук Т. І. Стиль наукового мислення в історико-правовому пізнанні // Актуальні проблеми науки історії держави і
права: Мат. «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. А. Й. Рогожина (5 жовт.
2013 р., Харків). — Х.: Право, 2013. — С. 82–86.
2 Страхов М. М., Криворучко О. В. Методологічні основи періодизації історії
держави і права // Вісник Академії правових наук України. — 2003. — № 2–3
(33–34). — Х., 2003. — С. 170–179; Резнік О. І. Періодизація історико-правового
процесу: концептуальні аспекти: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01.
Одеська національна юридична академія. — О., 2008. — 18 с.; Іванова А. Ю.
Проблеми періодизації історії держави і права України // Правова держава.
Щорічник наукових праць. — К., 2009. — Вип. 20. — С. 58–66; Крестовська Н. М.
До питання про періодизацію історико-правових макропроцесів // Наукова
спадщина професора В. С. Кульчицького (1919–2009) і сучасність: Мат. XXIV
Міжн. іст.-прав. конф. (28 квітня — 1 травня 2011 р., м. Львів) / ред. колегія :
А. М. Бойко (голова), І. Б. Усенко (заст. голови), І. Й. Бойко (відп. секр.) та
ін. — Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. — С. 112–119; Бостан С. К.
Теоретико-методологічні засади періодизації історії держави і права //
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нення і в опрацюванні дотичної проблеми типології держави і
права1.
Дедалі більше дослідників усвідомлюють значення поняттєвотермінологічного апарату. За ініціативою вчених Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України в історико-юридичних
дисертаційних дослідженнях стали з’являтися окремі підрозділи чи
змістовно відокремлені частини підрозділів, де системно характеризується поняттєво-термінологічний апарат дослідження, розкривається зміст окремих найважливіших термінопонять дисертації.
Термінологічним проблемам була навіть спеціально присвячена
одна з конференцій МАІП2.
Досліджуючи проблеми вдосконалення методологічного інструментарію сучасної юридичної науки, ще на початку століття у рамках
дослідження планової теми «Історія держави і права: сучасні проблеми історіографії, джерелознавства та юридичної біографістики»
(ІІІ кв. 2000 — ІV кв. 2001 р.). співробітники відділу висунули гіпотезу про доцільність розвитку ряду нових напрямів історико-юридичної науки. Йшлося про збагачення дослідницького арсеналу здобутками суміжних наук, зокрема творче використання методів історичної
науки. Утім, ці питання нині виходять за рамки суто методологічних
і заслуговують на окремий розгляд.
Юридичне джерелознавство
Наука прагне до істини. Важливим критерієм достовірності й
об’єктивності наукового знання є повнота джерельної бази, якою
послуговуються дослідники, та їх вміння коректно працювати з джерелами. Надбанням останніх методологічних пошуків вітчизняних
Методологічні проблеми … — С. 78–89; Іванова А. Ю. Проблема періодизації
історії держави і права в працях учених школи західноруського права // Там
само. — С. 99–105; Цвєткова Ю. В. До питання про періодизацію історії держави
і права зарубіжних країн // Там само. — С. 90–92.
1 Бостан С. К. Типологізація держави: нові підходи // Науковий вісник
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. — 2006. — № 2. — С. 36–42; Музика І. В. До питання про історичні типи
права // Правова держава: Щорічник наукових праць. Вип. 19. — К.: Ін-т держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — С. 25–33.
2 Поняття, терміни і категорії іст.-прав. науки: Мат. ХХІ міжн. іст.-прав. конф.
(23–26 квітня 2009 р., м. Миколаїв). — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2010. — 356 с.
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правознавців стала постановка питання про розвиток в Україні юридичного джерелознавства. Необхідність виокремлення цього наукового напряму визначається передусім вагомою роллю джерел права
як системотворного елементу правової реальності загалом і правової
системи зокрема. При цьому в сучасних умовах у контексті суспільної потреби в обґрунтуванні самобутності права України як цивілізаційного феномену дедалі більшого значення набуває історична
характеристика джерел права України, їх сутнісних ознак, генетичних зв’язків з джерелами права європейських країн тощо.
Пропаганді нового наукового напряму (джерелознавчого підходу)
було присвячено кілька наукових доповідей і публікацій К. А. Вісло
бокова (Вислобокова) та І. Б. Усенка1.
Водночас співробітники відділу систематично подавали пропозиції про внесення нових наукових напрямів до паспорта наукової
спеціальності 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень. Здебільшого, щоправда, ці пропозиції
не бралися до уваги, але зрештою у відповідному паспорті спеціальності, затвердженому Постановою Президії ВАК України від 8 жовтня 2008 р. № 45-06/7, з’явився рядок «Предмет історико-правової
науки, періодизація історії держави і права, методологія історикоправової науки, історико-правове джерелознавство».
Загалом ідея «юридичного джерелознавства» під різними назвами
й у різних контекстах цілком позитивно сприймається фахівцями з
історії права, навіть здобула певне офіційне визнання, але широкими юридичними масами вона явно ще не оволоділа. Однією з причин такої ситуації слід вважати неусталеність відповідного поняттє-

1

Вислобоков К. А. Спеціальні історичні дисципліни т. зв. джерелознавчого циклу
і система підготовки істориків права // Юридична наука та освіта: історія, сучасність, перспективи: Мат. IX іст.-прав. конф. (м. Рівне, 6–8 черв. 2003 р.) — К.,
2004. — С. 122–125; Вислобоков К. А. До питання про концептуальні основи джерелознавства історії права // Правова держава. Щорічник наукових праць. — К.,
2011. — Вип. 21. — С. 58–66; Усенко І. Б. До питання про розвиток юридичного
джерелознавства в Україні // Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти: історія та сучасність: матеріали XXІХ Міжн. іст.-прав. конф.,
19–22 вер. 2013 р., м. Феодосія / ред. колегія: І. Б. Усенко (голова), А. Ю. Іванова
(відп. секр.), О. А. Гавриленко та ін. — Київ; Сімферополь: Універсум, 2013. —
C. 100–107.
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во-термінологічного апарату, що, з іншого боку, виступає як
невизначеність предметного поля юридичного джерелознавства.
На нашу думку, насамперед слід визначитися, про які джерела
йдеться в «юридичному джерелознавстві» — про джерела (форми)
права чи історичні джерела. Як видається, у цьому контексті слід
говорити лише про джерела в історичному розумінні, тобто матеріальні об’єкти, які водночас є носіями певної вагомої для юридичних досліджень інформації. За іншого підходу поняття «джерело
знавство» занадто далеко відірветься від свого первісного значення.
Тому не кожна юридична праця, в назві якої є слово «джерело», є
джерелознавчим дослідженням. Наприклад, відома монографія
«Правовий звичай як джерело українського права IX–XIX ст.»1
мала на меті передусім дослідити юридичні особливості правових
звичаїв і містить хіба що окремі сторінки власне джерелознавчого
характеру. Водночас кандидатська дисертація П. О. Нюхіної, присвячена козацьким універсалам2, є, безумовно, однією з перших
спроб власне юридичного джерелознавчого дослідження.
Іншими словами, про справжнє джерелознавче дослідження ми
маємо право говорити лише тоді, коли дослідник не обмежується
лише аналізом наявної в правовій пам’ятці моделі правового регулювання, а звертає увагу на визначення авторства джерела, його
датування, автентичності, достовірності, відповідності традиційному для цього типу джерел формуляру тощо. При цьому доцільно
активно використовувати надбання таких спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, як палеографія, текстологія, метрологія тощо. Тобто, оперуючи поняттями історичного джерелознавства, джерелознавство є тоді, коли наявна і зовнішня, і внутрішня
критика джерела. Традиційно предметом зовнішньої критики вважається форма й походження джерела, а внутрішньої — його зміст.
Звісно, в юридичному джерелознавстві, так само як і в історичному, є різні рівні критики (від конкретно-емпіричного до теоретично-узагальнюючого).

1 Правовий звичай як джерело українського права IX–XIX ст. / За ред.
І. Б. Усенка. — К.: Наук. думка, 2006. — 280 с.
2 Нюхіна П. О. Козацькі універсали XVII–XVIII ст.: історико-правове дослідження: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. — К., 2011. — 20 с.
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Відповідно, визначаючи зміст поняття «юридичне джерелознавство», можна взяти за основу найпоширеніше визначення історичного джерелознавства як спеціальної галузі наукових історичних
знань, науки про історичні джерела, теорію й практику їх використання в історичних дослідженнях. Звісно, йдеться про юридичні
знання, поняття «історичні джерела» поширюється і на джерела
сучасного періоду історії людства, а використовуються ці джерела в
юридичних дослідженнях. Отже, не претендуючи на оригінальність і
принципову новизну (про це, зокрема, писав К. А. Віслобоков),
можна запропонувати таке визначення: «Юридичне джерелознавство — це напрям юридичної науки, покликаний забезпечити приріст знань щодо історичних джерел правового характеру, теорії і
практики їх використання в юридичних дослідженнях». Любителям
модерної термінології можемо запропонувати замінити у цьому
визначенні поняття «історичні джерела» на «матеріальні форми правової реальності».
Юридична археографічна діяльність
Перш ніж вивчати історико-правові джерела, їх треба відшукати й
увести до наукового обігу. Тому важливе значення для розвитку історико-правової науки має археографічна діяльність, тобто видання
правових пам’яток. Кожна нововведена до наукового обігу правова
пам’ятка сприяє розвитку історико-правового джерелознавства, дає
емпіричний ґрунт для відповідних теоретичних узагальнень. Таким
чином, археографія та джерелознавство — це два самостійних напрями наукової діяльності, які, однак, тісно пов’язані між собою.
Водночас кількість і якість археографічних публікацій є важливим
індикатором загального стану історико-правової науки.
Показово, що саме публікацію першоджерел, а не наукових монографій, було визначено головним пріоритетом для істориків права
УАН (ВУАН) у момент започаткування діяльності академічної
Комісії для виучування історії західноруського та українського
права. Комісія поставила перед собою завдання переважно правничо-археографічного характеру, вважаючи, що теоретична праця має
здійснюватися на відповідних університетських кафедрах.
Планувалися академічні видання Литовських статутів, джерел магдебурзького права, гетьманських статей тощо. Згодом через відсутність
умов для видавничої діяльності Комісія дещо переглянула свої пріо52
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ритети, але питання видання правових пам’яток завжди залишалося
на порядку денному. Зокрема, непересічною подією стали «Матеріали
до історії українського права», що вийшли у світ 1929 р. з ґрунтовною
передмовою і за редакцією М. П. Василенка. На жаль, наступна археографічна праця М. П. Василенка та В. О. Романовського — збірник
грамот магдебурзького права містам України — була вилучена з друкарні 1930 р. Лише в наші дні вдалося відшукати відповідні тексти й
повернути їх до наукового вжитку1. У планах Комісії була ще одна
ідея, розрахована на багаторічну перспективу. Йдеться про внесену у
другій половині 20-х років М. Є. Слабченком пропозицію щодо
видання великого, в декілька томів зводу першоджерел українського
права, так званого Corpus juris ukrainensis. Учений запропонував
структуру такого видання, яка передбачала 16 томів. Утім, завдання
видання багатотомного корпусу джерел українського права досі
залишається невиконаним.
Після розгрому української академічної науки в добу сталінщини
видання пам’яток української правової культури практично припинилося. Водночас на загальносоюзному рівні радянськими істориками права були підготовлені академічне видання Руської Правди у
трьох томах (М. — Л., 1940–1963 рр.), багатотомні серії «Памятники
русского права» (М., 1952–1963 рр.) і «Российское законодательство
Х–ХХ вв.» (М., 1984–1994 рр.) та деякі інші видання, які активно
використовували в своїх працях українські дослідники.
Після проголошення державної незалежності України історики
права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
визначили розраховану на тривалу перспективу програму видання
найвидатніших пам’яток вітчизняної правової культури. Робота у
цьому напрямі дістала могутній імпульс у 1992 р., коли Фонд фундаментальних досліджень України схвалив науковий проект «Корпус
джерел з історії права, державності та правничої думки в Україні»,
який мав на меті: поповнення духовної скарбниці України шляхом
введення до наукового обігу забутих або ще зовсім невідомих
пам’яток національної державності і права; врятування багатьох першоджерел від фізичного знищення за межами нашої держави і
1 Корпус магдебургських грамот українським містам: два проекти видань
20–40 років ХХ століття / Упоряд. і автори дослідження В. І. Андрейцев,
В. І. Ульяновський, В. А. Короткий. — К.: Прайм, 2000. — 215 с.
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повернення їх в Україну; відродження у національній свідомості
штучно викреслених з народної пам’яті імен і праць визначних українських юристів та державних діячів минулого; створення найповнішого джерельного та інформаційного фундаменту для подальших
теоретичних досліджень та підготовки підручників нового покоління
для середніх і вищих навчальних закладів.
У рамках цього проекту було започатковано академічну серію
«Пам’ятки політично-правової культури України». У 1993 р. її відкрили фундаментальні колективні роботи «Зібрання малоросійських
прав 1807 р.» (упорядники — К. А. Віслобоков, А. П. Ткач, І. Б. Усенко,
В. А. Чехович, автор передмови — К. А. Віслобоков), «Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.» (упорядник — В. Й. Горобець,
автор вступної статті — В. А. Панашенко). Відповідальними реда
кторами першої праці були Б. М. Бабій та О. М. Мироненко, а другої — Л. А. Дубровіна. Третій том серії, який побачив світ у 1997 р.,
було присвячено дослідженню і публікації славетної пам’ятки української правової культури — «Права, за якими судиться малоросій
ський народ 1743 р.». Упорядником і автором вступного нарису був
К. А. Вислобоков, а відповідальним редактором праці — Ю. C. Шем
шученко. Ця праця, як відомо, дістала високу оцінку фахівців і була
удостоєна премії ім. М. П. Василенка НАН України.
Поруч з виданням нормативних першоджерел неодмінною передумовою подальшого розвитку юридичної науки є повернення до
наукового обігу класичної спадщини вітчизняних правознавців. Ця
робота набула системного характеру, коли в Інституті було започатковано і реалізовано упродовж 2002–2005 рр. науковий проект з підготовки десятитомної «Антології юридичної думки України». За
своїм концептуальним задумом і змістом це видання не мало аналогів у жодній з пострадянських країн і дістало високу оцінку юридичної громадськості як в Україні, так і за її межами. Кожний з томів
цього видання присвячується певній галузі юридичної науки й містить історичний нарис розвитку цієї галузі в Україні, біографічні
довідки про вітчизняних учених-правознавців відповідного фаху та
фрагменти їхніх найважливіших і науково вагомих праць. Над проектом працював увесь Інститут під загальним керівництвом авторитетної редколегії, очолюваної директором інституту академіком
НАН України Ю. С. Шемшученком.
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Логічним доповненням «Антології» мали стати видання вибра
них творів провідних академіків правознавців М. П. Василенка,
О. О. Малиновського і Ф. В. Тарановського. Проте на сьогодні побачив світ лише тритомник праць академіка М. П. Василенка, а інші
згадані видання, хоча й готові до друку, проте вже тривалий час очікують на відповідні фінансові можливості.
Є і певні позитивні приклади археографічної юридичної діяльності поза межами нашого академічного інституту. Так, в Одесі
зусиллями П. П. Музиченка, С. Г. Ковальової та їх однодумців у
2002–2004 рр. здійснено фундаментальне видання всіх трьох редакцій Литовського статуту, а в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка опубліковано кілька збірок класичних праць
правознавців університету1.
Чимало археографічних видань юридичного характеру ініціюються не правознавцями, а вченими-істориками. Так, в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України успішно видається серія «Універсали українських геть
манів»2, а в Інституті історії України НАН України опубліковано
фундаментальне видання Конституції Пилипа Орлика3 та корпуси
документів органів влади доби української революції 1917–1921 рр.4
1 Римське право в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. / уклад. І. С. Гриценко,

В. А. Короткий; за заг. ред. І. С. Гриценка. — К.: Либідь, 2010. — Кн. 1. — XLVIII,
528 с.; Кн. 2. — 432 с.; Філософія та енциклопедія права в Університеті
Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І. С. Гриценка; [уклад. І. С. Гриценко,
В. А. Короткий]. — К.: Либідь, 2011. — Кн. 1. — LVIII, 447 с. — Кн. 2. — 500 с.
2 Універсали Богдана Хмельницького. 1648–1657 / В. Смолій (ред. кол.),
І. Крип’якевич (упоряд.), І. Бутич (упоряд.). — К.: Альтернативи, 1998. — 383 с.;
Універсали українських гетьманів від І. Виговського до І. Самойловича (1657–
1687) / І. Бутич та ін. (упоряд.). — К.; Л.: НТШ, 2004. — 1087 с.; Універсали Івана
Мазепи. 1687–1709 / П. Сохань (голов. ред.), І. Бутич (упоряд.). — К.; Л.: НТШ,
2002. — 780 с.; Універсали Івана Мазепи. 1687–1709. Ч. ІІ / П. Сохань (голов. ред.),
І. Бутич (упоряд.). — К.; Л.: НТШ, 2006. — 798 с.; Універсали Павла Полуботка.
1722–1723 / П. Сохань (голов. ред), В. Ринсевич (упоряд.). — К., 2008. — 719 с.
3 «Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Редколегія: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Ю. С. Шемшученко та ін. —
Л.: Світ, 2011. — 440 с.
4 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: у 2 т. / Упоряд.:
В. Ф. Верстюк (кер.), О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький та ін. — К.: Наук. думка,
1997. — Т. 1. — 590 с.; Т. 2. — 424 с.; Директорія. Рада Народних Міністрів
Української Народної Республіки. 1918–1920: Документи і матеріали: у 2 т., 3 ч. /
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Водночас, на жаль, виданням, які здійснюються без участі правознавців, часто не вистачає елементарної юридичної культури, наприклад, нормативні документи можуть подаватися не за офіційним
виданням, а за чернеткою. А видання, які здійснюються окремими
аматорами-юристами, іноді зводяться до некритичного передрукування вже опублікованих текстів (іноді навіть без посилання на першоджерело), без приміток, наукових коментарів тощо. Тож актуальним завданням залишається напрацювання концептуальних основ
юридичної археографічної діяльності з тим, щоб нові публікації
першоджерел були грамотні як з боку загальної археографічної культури, так і з боку юридичної культури видання.
Важливо також подолати існуючу не лише в юриспруденції, а й в
інших галузях науки, певну недооцінку значення археографічної
діяльності. Окремі організатори науки абсолютно безпідставно вважають археографічні видання чимось другорядним і допоміжним
порівняно з науковими монографіями. Деякі ж рядові науковці вважають цілком нормальним готувати свої історико-правові дослідження не на основі академічних видань першоджерел, а на основі
хрестоматій і коментаторської літератури.
Як наслідок археографічні видання належним чином не фінансуються, вони не враховуються при наданні наукових ступенів і вчених
звань, їх упорядникам важко розраховувати на академічні та інші
наукові відзнаки. Все це, на нашу думку, суттєво гальмує подальший
розвиток вітчизняної історико-правової науки.
Юридична біографістика
Збагаченню методологічного інструментарію історико-правових
досліджень сприяє розвиток юридичної біографістики, який помітно посилився і поглибився останнім часом. Прихильність біографічним дослідженням демонструють не лише історики вчень про державу і право, для яких біографічний підхід («портретний метод») є
традиційним, а й дослідники зовнішньої і внутрішньої історії права.
Дедалі більше утверджується розуміння, що історія права невіддільна
від характеристики тих особистостей, які її творили. Так само
об’єктивне критичне осмислення змісту, ролі і значення конкретних
[відп. ред. і кер. упоряд. В. Ф. Верстюк]. — К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. —
Т. 1. — 687 с.; Т. 2. — 744 с.
56

Українська історико-правова наука на початку XXI ст.: здобутки та перспективи

доктрин, концепцій, ідей, нормативних положень, юридично значущих дій потребує докладного вивчення біографічних відомостей
про науковців, юристів, політичних діячів тощо.
Біографічні дослідження набули і самостійного значення.
Зокрема, за роки незалежності побачили світ довідник «Вчені —
юристи України» (К., 1998 р.), що містить відомості про 771 правознавця; довідник «Хто є хто в українських суспільних науках» (К.,
1998 р.) — близько 130 персоналій юристів; «Юридична енциклопедія» в 6 томах (К., 1998–2004 рр.) — близько 1500 персоналій юристів
і державних діячів; «Антологія української юридичної думки» в
10 томах (К., 2002–2005 рр.) — ґрунтовна інформація про життя і
діяльність понад 200 вітчизняних правознавців XVIII–XX ст.
Чимало біографічної інформації міститься в фундаментальних
працях «Юридична наука і освіта на Україні» (К., 1992 р.) та
«Академічна юридична думка» (Київ, 1998 р.), в ювілейних і презентаційних виданнях «Національна юридична академія України 1920–
1995. Історичний нарис» (Х., 1995 р.), «Юридический институт
Одесского государственного университета. Исторический очерк»
(О., 1996 р.), «Одеська державна юридична академія: історія і сучасність» (О., 1999 р.), «Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України: наукові досягнення за 50 років 1949–1999» (К.,
1999 р.), «Професори Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого» (Х., 2004 р.), «Юридичний факультет
КНЕУ — 15 років після відродження» (К., 2008 р.), «Флагман української юридичної науки. До 60-річчя Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. 1949–2009» (К., 2009 р.) та ін.
Водночас акцентування уваги на біографічних моментах ще й досі
сприймається не всіма вітчизняними науковцями. Тут з радянських
часів тягнеться традиція розглядати юриспруденцію як науку про
державно-правові інститути, що ніби живуть своїм власним життям
і відірвані від конкретних особистостей, які стоять на чолі відповідних державних органів або є творцями досліджуваних правових
норм.
Методологічною основою такого підходу є нехтування
суб’єктивним фактором, дещо гіпертрофоване розуміння загалом
правильної тези, що історію творять не стільки окремі особистості,
скільки народи, етноси, соціуми тощо. Далося взнаки й те, що чима57
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ло справжніх фундаторів радянської держави і радянського права
було згодом репресовано або принаймні ідеологічно затавровано.
Тому і з’являлися в історико-юридичних працях, коли вже зовсім не
можна було обійтися без персоніфікації, дивні знеособлені формули
типу «Голова Раднаркому вирішив» або «Секретар ЦК дав вказівку»
(в усіх випадках без конкретних прізвищ). Обґрунтовувалося це тим,
що для юристів байдуже, хто займав відповідну посаду, оскільки це
не могло принципово вплинути на об’єктивно зумовлені історичні
події. Схожі міркування, мабуть, призвели й до практики послідовного вилучення з текстів нормативних документів, що включалися
до багатотомного «Хронологічного зібрання законів, указів Президії
Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду Української РСР» та
інших аналогічних збірників, будь-яких згадок про особи, які підписували відповідні акти.
Особливо категорично негативне ставлення до біографістики
виявлялося та й досі, на жаль, виявляється у представників галузевих
і прикладних юридичних дисциплін. Аматорам біографічного жанру
колеги-юристи здебільшого пропонують полишити відповідні сюжети для науково-популярної літератури або принаймні винести їх у
додатки до «основного» дослідження.
Негативне ставлення до праць біографічного характеру посилюють численні комерційні видання з назвами на зразок «юридична
еліта України», в яких без належної системи вміщуються біографії
окремих наших сучасників — представників юридичної професії,
здебільшого суддівського корпусу, прокуратури, міліції, адвокатури
тощо. Критеріями включення до таких збірок є не стільки реальні
професійні здобутки, скільки посадове становище, причетність до
організації, яка отримала «квоту», а насамперед платоспроможність
персонажа.
Сміливець, який ризикне захищати дисертацію по юридичній
спеціальності за результатами суто науково-біографічного дослідження, може наразитися на неприємну пропозицію «перекваліфікуватися» в «чистого» історика. Утім, якщо говорити об’єктивно,
біографічні дослідження у сфері юриспруденції не лише відзначаються підвищеним (порівняно, скажімо, з іншими видами наукової
діяльності) вмістом суто дослідницького, пошукового компоненту, а
й вимагають від їх авторів універсальної і ґрунтовної фахової юри58
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дичної підготовки. Адже мало реконструювати ті чи ті раніше невідомі сторінки певної творчої біографії або державної діяльності — слід
ще усвідомити їх значення, дати їм професійну юридичну оцінку.
Тому, на наше глибоке переконання, юридичні біографічні дослідження мусять розвиватися й далі, маючи на меті здійснення амбітного завдання підготовки і видання біографічного словника українських юристів XVIII–XX ст.
Юридична історіографія
Сучасний рівень історико-правової науки, окрім усього іншого,
визначається й тим, наскільки дослідники спираються на здобутки
попередників. В одному ряду з біографічними стоять юридичні історіографічні дослідження. Тут теж є як здобутки, так і проблеми.
З одного боку, за останні десятиліття доступна дослідникам історіографічна база помітно розширилася. Зокрема, до наукового обігу,
що подолав багаторічне ідеологічне упередження, увійшли дореволюційна юридична література й творча спадщина української діаспори за кордоном. Майже повністю повернуто і, здавалося, назавжди
втрачену спадщину українських правознавців 20–30-х років.
Проблемою залишається недостатнє використання вітчизняними
науковцями доробку іноземних авторів, але й тут ситуація поступово
змінюється на краще, принаймні щодо відносно доступної для знаходження й опрацювання російської та польської літератури. Маємо
вже також приклади вітчизняних досліджень магдебурзького
(М. М. Кобилецький) і хелмінського (Ю. Л. Дмитришин) права з
активним використанням німецької літератури.
Є й відповідна підтримка від органів управління наукою. Так,
державні органи атестації (колишній ВАК і Атестаційна колегія
сучасного МОН) поставили вимогу, щоб кожне дисертаційне дослідження починалося з відповідного огляду історіографії проблеми.
Аналогічні вимоги висуваються до т. зв. фахових наукових статей. Не
забувають віддати належне своїм попередникам і автори наукових
монографій.
Проте якість історіографічного огляду буває різною. Це може
бути як глибокий аналіз усього масиву літератури, з визначенням
творчих позицій основних наукових шкіл і критичним аналізом
«знакових» праць, так і сумної слави загальний список, в якому
поруч стоять класики і сучасники, вітчизняні автори й іноземці,
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корифеї та початківці, які об’єднуються загальним поняттям «особи,
що зробили внесок у наукове опрацювання проблеми». Тому на часі
напрацювання й оприлюднення фахових рекомендацій щодо основних вимог до історіографічного огляду в юридичних дослідженнях.
Позитивним явищем стала поява першого дисертаційного дослідження у жанрі юридичної історіографії1. Утім, цей поодинокий
приклад ще не перетворився на тенденцію. Тому, на нашу думку,
усім, хто причетний до визначення тематики дисертаційних і монографічних досліджень, слід максимально сприяти розвитку юридичної історіографії як самостійного, а не лише допоміжного наукового
напряму.
Історія юридичної науки і освіти
Існує думка, що наука лише тоді досягає зрілості, коли починає
осмислювати сама себе і, зокрема, звертається до власної історії.
Відділ історико-правових досліджень, продовжуючи традицію, яку
заклав Б. М. Бабій, вивчення історії юридичної науки і освіти вважає
одним із своїх пріоритетів. У працях з історії науки синтезуються біографічні й історіографічні дослідження, вони спираються на документальні джерела, а водночас і створюють умови для введення до
наукового обігу нових документальних комплексів.
На сьогодні майже не залишилося білих плям в історії української
академічної юридичної науки, є вагомі напрацювання з історії юридичної науки і освіти в «класичних» університетах Харкова, Києва та
Одеси. Заслуговує на особливу увагу монографічне дослідження
Л. В. Міхневич про розвиток юридичної науки і освіти в Київському
комерційному інституті — Київському інституті народного господарства2.
Коло подібних досліджень поступово розширюється. До певної
міри вони умовно вкладаються в рамки наукової спеціалізації (частини спеціальності 12.00.01) «історія політичних і правових учень»
(«історія вчень про державу і право», особливо коли йдеться про
доробок конкретного мислителя і науковця. За роки незалежності,
1

Красніцький А. В. Українська державність 1917–1921 років в історико-правових
дослідженнях: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. — К., 2013. — 20 с.
2 Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному
інституті — Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). — К.:
КНЕУ, 2011. — 286 с.
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як видається, вітчизняні дослідники історії політичних і правових
вчень загалом досягли чималих успіхів. Зокрема, ряд цікавих розвідок підготували й співробітники та здобувачі відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України. Важливо, що, окрім досліджень власне правничої
думки чи поглядів на право, є низка наукознавчих публікацій
(О. Ф. Скакун, Т. Г. Андрусяк, Н. М. Крестовська, І. В. Музика та
ін.) про предметне поле цієї галузі (підгалузі, спеціалізації) юридичної науки та інші дотичні питання методологічного характеру. Утім,
питання стану і перспектив розвитку в Україні історії політичних і
правових учень виходить за межі нашого нарису.
Водночас історія юридичної науки і освіти не вичерпується аналізом поглядів тих чи інших особистостей або наукових колективів.
У відповідних дослідженнях значне місце приділяється організаційно-правовим формам організації науки і освіти, правовій педагогіці
тощо. Характерним прикладом такого підходу, крім вже згаданої
праці Л. В. Міхневич, може слугувати новітнє видання з історії
Національної академії наук України1.
Тому цілком логічною видається пропозиція доповнити традиційну формулу наукової спеціальності 12.00.01 з тим, щоб вона мала
такий вигляд: «теорія та історія держави і права; історія вчень про
державу і право; історія юридичної науки і освіти».
Окрім того, дослідники історії юридичної науки й освіти мають
добре оволодіти відповідним наукознавчим поняттєво-термінологічним апаратом, оскільки сьогодні далеко не кожний може відповісти
на питання про правильне вживання понять «парадигма», «дискурс»,
«концепція», «теорія», «науковий напрям», «наукова школа» тощо2.
Водночас вони, як і всі історики права, мусять добре орієнтуватися в

1

Правовий статус Національної академії наук України: історія та сучасність: До
95-річчя утворення НАН України / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко, авт. колектив:
Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко, В. А. Чехович та ін. — К.: Юрид. думка, 2013. —
702 с.
2 Бондарук Т. І. Наукознавчі категорії «школа», «напрям», «концепція», «течія» в
юридичній науці // Поняття, терміни і категорії іст.-прав. науки: Мат. ХХІ міжн.
іст.-прав. конф., 23–26 квітня 2009 р., м. Миколаїв. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ
ім. Петра Могили, 2010. — С. 113–117.
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історичному процесі загалом, мати навички історіософського осмислення проблеми1.
«Білі плями» історії вітчизняної держави і права
Сучасний стан історико-правової науки визначається не лише її
методологічною озброєністю та «жанровими» особливостями, а й
характеристикою основної дослідницької тематики. Останню для
історико-правових досліджень прийнято розглядати передусім за
критерієм належності до певного історичного періоду розвитку держави і права.
Після проголошення державної незалежності України дослідники
майже повністю втратили інтерес до історії радянської держави і
права, обмежуючись проблемами, пов’язаними з функціонуванням
юридичного механізму протиправних репресій та іншими проявами
авторитарного і тоталітарного минулого. Деяка увага приділялася
також різним аспектам державної політики часів непу. Натомість
активно вивчалися державно-правові інститути небільшовицьких
режимів доби української революції 1917–1921 рр. Інші історичні
періоди досліджувалися в обсязі, необхідному для написання відповідних підручників і навчальних посібників з історії держави і права
України.
Проте на початку нового тисячоліття ситуація помітно вирівнялася. Окрім зазначеної вище проблематики, доволі активно вивчаються державно-правові інститути на українських землях пореформеної
Росії (О. Н. Ярмиш і його учні та послідовники) та Австро-Угорщини
(В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик та інші представники львівської
історико-правової школи). Чимало досліджень присвячено козацько-гетманській добі, хоча, як видається, глибина багатьох з них
бажає кращого. Систематично працюють над правом Великого князівства Литовського Т. І. Бондарук, С. Г. Ковальова, О. В. Сокальська
та деякі інші дослідники. Значний внесок у дослідження цієї проблематики вніс П. П. Музиченко. Галичині у складі Польського
Королівства присвятив докторську дисертацію і ряд монографій
І. Й. Бойко. В останні роки з’явилася низка дисертаційних дослі1

Музика І. В. Методологічна роль категорій історіософії права у дослідженні
українського права // Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького …
С. 120–124.
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джень, предметом яких була діяльність органів влади на українських
землях Другої речі Посполитої. Що ж стосується інших історичних
періодів, то їх вивченням серед правознавців займаються переважно
поодинокі ентузіасти, хоча досліджень загальноісторичного характеру доволі багато. Так античну добу (держави і право Північного
Причорномор’я) послідовно вивчає лише О. А. Гавриленко, князівську добу (державу і право Київської Русі) — молодий дослідник
Є. В. Ромінський. Помітною лакуною залишається історія державно-правових інститутів на українських землях дореформеної Росії
(др. пол. XVIII ст. — перша пол. XIX ст.). Її обходили увагою радянські вчені, не дуже активно вивчають і сьогодні. Поодиноким винятком тут є хіба дослідження судівництва (О. О. Малишев, Т. В. Хутько)
та цивільного права (О. М. Коросташов) цього періоду.
Зросла увага українських вчених до регіональної проблематики.
Так, було опубліковано низку праць з державно-правової історії
Криму. Але після смерті натхненника багатьох з цих робіт і визнаного лідера кримських істориків права О. В. Тимощука — темп відповідних досліджень суттєво уповільнився. Державно-правові інститути на теренах Буковини глибоко дослідив М. В. Никифорак.
Юридична історія Закарпаття стала об’єктом дослідження
Ю. М. Бисаги, В. В. Лемака та деяких інших дослідників.
У подальшому, як видається, доцільно більше уваги приділити
південно-східним регіонам України. Так, практично немає робіт, які
б розкривали особливості державно-правових інститутів і процесів у
Слобідській Україні, Новоросії тощо.
Доречно сказати, що на тлі сотень досліджень з історії держави і
права України, література з історії держави і права зарубіжних країн
представлена майже виключно поодинокими підручниками і навчальними посібниками. Монографічних або дисертаційних досліджень
вітчизняних авторів практично немає. На нашу думку, принаймні
історію держави і права сусідніх держав (Польщі, Угорщини,
Туреччини) слід поглиблено вивчати у плановому порядку. Заслуговує
на увагу й, на перший погляд, добре розроблена історія російської
держави і права, хоча б з метою уточнення деяких заідеологізованих
оцінок, які домінують у сучасній російській літературі.
Маємо також констатувати тенденцію до збільшення досліджень
історії окремих галузей та інститутів права на додаток до традиційно63
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го вивчення так званої зовнішньої історії права (наукової критики
правових першоджерел). Поділ історії права на зовнішню і внутрішню був традиційним для дореволюційної науки, але в радянський час
від нього фактично відмовилися, оскільки історія окремих галузей та
інститутів права стала досліджуватися переважно з галузевих позицій. Як наслідок і сьогодні існує чимало відомих українських науковців, які безпідставно вважають, що в рамках спеціальності 12.00.01.
не можна розглядати, наприклад, історію договору оренди чи якихось інших конкретних інститутів цивільного (кримінального тощо)
права. На нашу думку, подібними проблемами мають право займатися як історики права, так і галузеві фахівці, але кожний під своїм
кутом зору. При цьому історики права мають основну увагу приділяти тому, як досліджуваний інститут буде вписуватися у загальний
контекст історико-правової реальності.
Деякі підсумки
Отже, у вітчизняних істориків права немає підстав ні для зайвої
сором’язливості, ні для самозаспокоєння. Зроблено чимало, але й
для нових досліджень залишається широкий простір. Загальна стратегія історико-юридичних досліджень, започаткована в Інституті
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ще на рубежі
1988–1989 рр., була сприйнята усією спільнотою вітчизняних істориків права і, можна стверджувати, пройшла перевірку часом. Її основними засадами залишається здійснення досліджень суто на документальній основі, ретельні архівні пошуки, вільне від будь-яких
ідеологічних нашарувань поважливе ставлення до наукового доробку всіх попередніх дослідників, зваженість і об’єктивність у висновках, пріоритетне вивчення тих проблем, які раніше не піддавалися
науковому аналізу.
Основними надбаннями сучасної вітчизняної історико-правової
науки, до яких доклали максимум зусиль співробітники відділу,
можна назвати:
1) збагачення методологічного інструментарію історико-правових досліджень (насамперед через використання здобутків суміжних
наук);
2) започаткування або розвиток нових «жанрових» напрямів у
вітчизняній історико-правовій науці (юридичне джерелознавство,
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юридична біографістика, юридична історіографія, історія юридичної
науки і освіти);
3) суттєве прирощення джерельної бази, зокрема поява фундаментальних публікацій найважливіших пам’яток правової культури
України;
4) розширення тематики досліджень, усунення основних «білих
плям» в історії держави і права України, зосередження наукових
пошуків на пріоритетних напрямах (узагальненим пріоритетом
можна вважати дослідження історії формування та трансформації
національної правової системи як конкретної картини буття українського права та історико-правової реальності).
Зазначений вище доробок дає змогу поставити перспективне
завдання підготовки великого академічного курсу історії держави і
права України. Але перед цим слід остаточно визначитися з ряду
найважливіших проблем, «привести до спільного знаменника» всі
різнопланові й суперечливі твердження, які містяться у сучасній
юридичній, історичній та політологічній літературі.
Окрім того, слід сконцентрувати зусилля на створенні корпусу
джерел українського права, енциклопедичного словника української
юридичної старовини, біографічного словника українських юристів,
узагальнюючих наукових і навчальних видань з історії української
юридичної науки і освіти, узагальнюючих праць з історіографії історії держави і права України тощо.
Предметом постійної турботи має стати видання найважливіших
творів видатних вітчизняних науковців. Особливо неприпустимим
видається те, що чимало давно готових до друку видань юридичної
класики через відсутність належного фінансування вже багато років
не можуть побачити світ.
Наведені завдання видаються доволі амбітними, але, на нашу
думку, потужній спільноті українських істориків права за умови
належного організаційно-фінансового забезпечення вони цілком
посильні.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Розбудова держави та трансформація суспільних відносин в Україні
протягом останніх десятиліть зумовили об’єктивну потребу теоретичного переосмислення цілого ряду існуючих фундаментальних положень наукою конституційного права. З цього погляду виняткового
значення набуває концептуальна розробка нової парадигми доктринального тлумачення як сутності конституційного права і конституційно-правового регулювання, так і тієї ролі, яке вони повинні відіграти в сучасних умовах державотворення та у процесі забезпечення
взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні.
Вказуючи на об’єктивний характер та детермінованість трансформації конституційно-правової доктрини, її тісний зв’язок з пер66
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манентно триваючим конституційним процесом1, не слід забувати й
інші причини, які впливають на переосмислення нинішньої доктрини національного конституційного права. Зміна конституційної
доктрини сучасної України повинна розглядатись у власне методологічному аспекті щонайменше у двох вимірах: а) як зміна теоретико-методологічних засад наукового розуміння сутності конституційного права та предмета конституційно-правового регулювання,
загальної ідеології конституційного процесу, який повинен втілювати найважливіші цінності сучасного світового конституціоналізму;
б) як зміна конституційної організації і функціонування Української
держави, яка повинна знаходити нові форми взаємодії з громадянським суспільством та забезпечувати ті фундаментальні конституційні принципи, які й роблять цю державу демократичною, правовою та соціальною.
Нова доктрина конституційного права України має ґрунтуватись
насамперед на чіткому визнанні того, що конституційне право за
своєю сутністю є провідною галуззю національного права, яка впливає на розвиток і зміст системи інших галузей публічного і приватного права в Україні. Воно є серцевиною національної правової системи, її системоутворюючим складником2. Це фундаментальне
положення становить сутнісну основу розуміння ролі та значення
конституційного права. За своїм змістом конституційне право
України є регулятором суспільних відносин, пов’язаних із реаліза
цією прав і свобод людини і громадянина, а також із здійсненням
політичної волі та законних інтересів українського народу,
Української держави, суб’єктів місцевого самоврядування та інших
учасників конституційного процесу. Але зміст конституційного
права, який визначається його предметом, може бути доповнений і
іншими суспільними відносинами — пов’язаними із загальними
засадами суспільного і державного ладу; правовим статусом людини
і громадянина; виборами, референдумами й іншими формами прямого народовладдя; засадами організації та діяльності органів державної влади; основами місцевого самоврядування; правовою охо1 Шемшученко Ю. С. Проблеми наукового забезпечення сучасного конституційного процесу в Україні // Право України. — 2012. — № 8. — С. 28–29.
2 Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України: академічне
видання. — Х.: Право, 2009. — С. 8–9.

67

Правова держава  Випуск 25

роною Конституції України тощо. Таким чином, нове розуміння
конституційного права передбачає його визначення як провідної
галузі українського публічного права, норми якої визначають і регулюють суспільні відносини широкого спектру.
В цьому аспекті особливого значення для конституційного права
набуває переосмислення основ конституційного ладу сучасної
України, його сутності та змісту. Саме конституційний лад є тим
інститутом конституційного права, який знаходить своє продовження та розвиток не тільки у системі конституційного права, а й у національній правовій системі в цілому. Для України питання основ
конституційного ладу в усі часи зберігало доленосне значення.
Відповідно до нових потреб суспільного розвитку сучасна конституційно-правова теорія має дати визначення конституційного ладу
як системи суспільних відносин, передбачених і гарантованих
Конституцією і законами, прийнятими на її основі й відповідно до
неї. Причому його відповідність Конституції повинна стати головною ознакою її реалізації. За таких обставин можна погодитись із
тим, що сутність конституційного ладу будь-якої країни випливає зі
змісту її Основного Закону. Але основи конституційного ладу
України не можуть бути тотожними змісту того чи іншого розділу
Конституції України, оскільки ця категорія передбачає наявність як
нормативно-правових, так і теоретико-методологічних складових.
Для сучасної конституційно-правової науки це положення має фундаментальне значення. Тому наразі можна переконливо стверджувати, що основи конституційного ладу України мають тлумачитись як
система визначених у Конституції України фундаментальних конституційних принципів (народного суверенітету, верховенства права,
поділу влади, плюралізму економічного та ідеологічного розвитку
громадянського суспільства та ін.), реалізація та гарантування яких
забезпечує розвиток України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, а також сприяє розбудові в
Україні гармонійно розвиненого та політично структурованого громадянського суспільства. Саме таке розуміння конституційного ладу
забезпечує його сприйняття як стрижневих конституційних ідей та
ідеалів.
За своєю суттю конституційний лад є певним типом конституційно-правових відносин, зумовлених рівнем розвитку суспільства,
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держави і права. Нинішній конституційний лад України за своєю
суттю є перехідним, змішаним, що зумовлено насамперед відповідним характером суспільства, держави і права, які поєднують у собі
риси різних соціально-економічних формацій і відповідно різних
типів держави і права, перебуваючи на стадії становлення1.
Перехідний характер конституційного ладу зумовлює й конституційна модернізація в Україні, необхідність якої постала гостро і невідкладно, як ніколи. За своїм змістом конституційний лад являє собою
насамперед передбачені та гарантовані Конституцією державний і
суспільний лад, конституційний статус людини і громадянина, систему безпосереднього народовладдя, організацію державної влади і
місцевого самоврядування, територіальний устрій, основні засади
зовнішньополітичної та іншої міжнародної діяльності держави,
основи національної безпеки та інші існуючі найважливіші види
конституційно-правових відносин. За формою конституційний лад
України є системою основних організаційних і правових форм суспільних відносин, передбачених Конституцією, тобто основних
видів організації та діяльності держави, суспільства та інших учасників конституційно-правових відносин. Невід’ємною умовою подальшого розвитку конституційного ладу всієї держави і суспільства є
демократизм.
Зазначений принцип не може бути зведений виключно до факту
наявності чи відсутності у Конституції певної добірки норм стосовно
порядку формування і функціонування ряду політичних і правових
інститутів. Демократичною має бути не лише сама Конституція, а й
зазначений принцип демократизму повинен постійно забезпечуватись і реалізовуватись на практиці, реально обмежувати державу
конституцією в поєднані з гарантованістю прав і свобод людини і
громадянина.
З огляду на зазначене одним із головних питань дослідження
сучасною конституційно-правовою наукою є питання народовладдя
та реалізації влади народом. У даному випадку мається на увазі
належність всієї влади народові, а також вільна реалізація цієї влади
народом, відповідно до його суверенної волі й корінних інтересів
1 Барабаш Ю. Г. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу:
конфліктологічно-правовий аналіз сучасного взаємозв’язку // Право України. —
2012. — № 1–2. — С. 77–96.
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через механізм прямої та опосередкованої демократії. В зазначеному
контексті перед конституційним правом як наукою постає завдання
забезпечення оновлення та модернізації референдного права, створення нової моделі референдної демократії1. При цьому особливої
уваги на доктринальному рівні заслуговує інститут місцевого референдуму, адже з індивіда і територіальної громади починається і громадянське суспільство. Проте реалізація конституційного права
громадян на участь у місцевому референдумі не набула сьогодні
належного законодавчого забезпечення та свого адекватного доктринального осмислення.
Зазначені проблеми засвідчують необхідність подальшого розвит
ку теорії конституційного права, оновлення конституційної доктрини. Ця оновлена доктрина сьогодні, навіть більше ніж суспільству,
потрібна самій державі, оскільки Конституція і конституційне право
— це основа суспільного визнання легітимності держави і державної
влади, це ті правила взаємодії, які дають змогу гарантувати стабільність існування і розвитку держави.
Нова доктрина конституційного права повинна виходити з незаперечного визнання цінності конституційного права як системи
універсальних правил, цінностей, принципів і механізмів, які гарантують стабільність, добробут та безпеку як громадян, так і держави.
Необхідно чітко дотримуватись нової ідеології розвитку конституційного права, яке повинно стати правом не лише самої держави, а й
правом, що забезпечує взаємодію правової, демократичної і соціальної держави з громадянським суспільством2. У зв’язку з цим визначальними для науки конституційного права і вчених-конституціоналістів є і будуть стратегічні пріоритети розвитку Української держави
і суспільства. Це потребує динамізму конституційно-правових
досліджень, послідовної й науково обґрунтованої роботи з аналізу
пріоритетних проблем вітчизняної конституційно-правової науки,
зокрема, методологічних та теоретичних засад її розвитку, системи
конституційного права України, джерел конституційного права, роз1 Оніщук М. В. Конституційна референдна демократія: досвід, проблеми, перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія
«Право». — Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2009. — Вип. 12. — Ч. 1. — С. 166–174.
2 Медведчук В. В. Держава і громадянське суспільство: український вибір //
Право України. — 2012. — № 3–4. — С. 375–376.
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витку конституціоналізму та теорії конституції, народного суверенітету, вдосконалення юридичного механізму забезпечення прав і
свобод людини, форми правління, поділу влади, верховенства права,
юридичної відповідальності, статусу інститутів громадянського суспільства, режиму надзвичайного стану та умов його запровадження і
припинення, системи органів державної влади, зміцнення парламентаризму, глави держави, виконавчої влади та її системи, засад
реформування судової гілки влади, місцевого самоврядування та
багато інших питань.
З огляду на зазначене перед наукою конституційного права стоїть
складний і відповідальний обов’язок. Йдеться про наповнення конституційної доктрини новим змістом, цінностями та принципами,
які б змусили кожного громадянина сприймати її як основу для розвитку Української держави, розвитку та функціонування суспільства
як стратегічної мети, спрямованої на досягнення органічного поєднання ідеалів демократії, права, справедливості і добробуту.
Особливе місце в конституційно-правових дослідженнях посідає
категорія «суверенітет», його родове і видове поняття. Суверенітет
визначає державу як таку, що характеризує владу держави, її джерело
та носіїв відповідної властивості та становить підґрунтя для цілого
ряду інших категорій конституційного права, таких як: «конституційний лад», «форма правління», «форма державного (територіального) устрою», «державна влада», «функції держави», «механізм
держави», «громадянство», «народовладдя», «державна мова» тощо.
Попри таку значущість категорії «суверенітет» та й загалом ідеї
суверенітету для розвитку державності в світі, її зміст не є однозначно
з’ясованим у сучасній науці конституційного права. В сучасній науковій літературі суверенітет переважно тлумачать як якісну характеристику державної влади, властивість і/або як одну з найважливіших
ознак держави. Дослідники виділяють у змісті суверенітету держави
такі його основні ознаки: верховенство держави, належність їй сукупних верховних прав, незалежність держави, її повновладдя та самостійність, рівноправність у взаємовідносинах з іншими державами.
Крім зазначеного, в цьому аспекті досліджуються верховенство і незалежність державної (політичної) влади, повнота влади держави та її
обов’язковість, належність ознак верховенства, незалежності та суверенності державній владі, державі, народу, нації. Одним із важливих
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питань сучасних правових досліджень є вирішення питання про
належність суверенітету. Ряд дослідників ставлять під сумнів як існування самого явища суверенітету, так і володіння суверенітетом народу та/або нації, натомість вони приписують цю властивість державній
владі, особистості або праву. Це спричиняє появу в політичному дискурсі не лише ідей політичного і юридичного суверенітету, а й інших
його видів, включаючи економічний, інформаційний, енергетичний
тощо. В цьому контексті важливе значення має з’ясування змісту
родового і видових понять суверенітету та необхідність забезпечення
конституційно-правових гарантій суверенітету.
Для розуміння суверенітету важливо брати до уваги, що його зміст
формується життєдіяльністю суспільства, реалізацією його потреб та
інтересів членів суспільства — учасників суспільних відносин.
Постійні зіткнення, конкуренція соціальних інтересів, що відбуваються у суспільстві, неминуче призводять до утвердження владарюючого (панівного) інтересу. Він для утвердження та збереження
власного панівного становища наділяє свого носія такою властивістю, як верховенство влади, що втілює в собі поєднання змісту панівного інтересу і пануючої волі.
У цьому аспекті суверенітет можна розуміти як зумовлену життєдіяльністю суспільства властивість суверена володіти верховенством
і незалежністю панівної влади, що є уособленням поєднання пануючого суспільного інтересу і верховенства суспільної волі. Це родове
визначення ідеї суверенітету, яка реалізується у певних, продукованих суспільством видових формах.
Забезпечення суспільством власного способу існування через наділення різних суб’єктів (народ, нація, держава) властивістю верховної і
незалежної влади, яка реалізує та охороняє його інтереси і загальне
волевиявлення, свідчить про те, що ця властивість має загальний
характер. Наділення суспільством цією властивістю народу, нації та
від їх імені держави зумовлює реалізацію в особливих видових поняттях державного, народного і національного суверенітету.
Зміст родового поняття «суверенітет» не ґрунтується на об’єднанні
(сукупності) різних якостей різних суб’єктів, а характеризує єдину
(спільну) властивість цих суб’єктів, якою наділяє їх суспільство. Це
властивість мати владу, що володіє верховенством і незалежністю.
Зміст цієї влади у кожного суб’єкта — народу, нації, держави — влас72
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ний, але властивість єдина — верховенство і незалежність, що реалізується в різних видових поняттях. Отже, ідея суверенітету загальна,
єдина, а прояви її різні. Історично суспільство визначило три суверени — носії суверенітету: державу, народ і націю.
Державний суверенітет — перший вид суверенітету. Його зміст як
видового феномену визначається сутністю та місцем держави в життєдіяльності суспільства. Основними ознаками державного суверенітету є: верховенство, незалежність, повнота, самостійність та
єдність влади держави як державно організованої форми публічної
політичної влади, що ґрунтується на праві й визначається правом
цього державно організованого суспільства. При цьому однією з
найважливіших ознак є якісна властивість державної влади — її верховенство. Усі інші ознаки характеристики влади держави — незалежність, самостійність, повнота, єдність (неподільність), ієрархічність тощо — лише конкретизують і розвивають її верховенство.
Державний суверенітет — це властивість держави як особливої
публічної політико-правової організації володіти в межах своєї території верховенством, незалежністю, повнотою, самостійністю і єдністю своєї (державної) влади, що ґрунтується на інтересах і волі народу
та закріплена в правових формах.
Поняття народного суверенітету нерозривно пов’язане з усвідомленням поняття «народу» як базової категорії для розуміння самої
ідеї суверенітету та її втілення у видових поняттях. Основою народного суверенітету є життєдіяльність суспільства, що проявляється в
постійному процесі формування і реалізації народом своїх потреб та
інтересів. Він проявляється у верховенстві і незалежності влади
народу як певної політичної спільноти і суб’єкта права, невідчужуваності, неподільності й безумовності права народу на владу. Це право
ґрунтується на первинності його статусу саме як суспільства, право
на владу якого є природним і життєво необхідним. Політичні статуси
народу як сукупності громадян чи виборців є похідними від народусуспільства і визначають лише окремі форми його буття.
Видове поняття народного суверенітету характеризує властивість
народу-суверена володіти верховенством своєї влади, яка виступає
уособленням, поєднанням загальнонародних інтересів і загальнонародної верховної волі, що дає змогу народу вибирати свою долю,
формувати свою державність, визначати і змінювати конституцій73
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ний лад, наділяти інших суверенів властивістю верховенства влади.
Народний суверенітет — це заснована на життєдіяльності суспільства природна властивість народу володіти верховенством і незалежністю своєї влади, що ґрунтується на інтересах і волі народу і реалізується в його правах на державотворення, на зміну конституційного
ладу, на участь у функціонуванні держави та її органів і, головне, на
праві народу на опір.
Історично зумовленим видовим сувереном суспільства — носієм
суверенітету — є нація. Розуміння національного суверенітету як
видового феномену органічно пов’язано з поняттям нації — особливої форми організації життєдіяльності суспільства. Нація у своєму
розвитку ототожнює себе з самовизначенням, самореалізацією та
історичним прагненням до створення власної держави й забезпечення її територіальної цілісності. Інтереси нації формують її національну волю і прагнення організаційного забезпечення своїх національних інтересів і потреб у формі державної суверенності.
У процесі власного історичного розвитку нація формує свій національний суверенітет як властивість володіти верховенством своєї
влади, яка втілює поєднання загальнонаціональних інтересів і
загальнонаціональної верховної волі, що дає нації можливості для
розвитку і самовизначення в різних формах, аж до створення власної
держави і забезпечення її територіальної цілісності.
Розуміння національного суверенітету невіддільне від розуміння і
реалізації двох принципів: «права націй на самовизначення» і «територіальної цілісності». Обидва вони становлять основу національного суверенітету. Теоретично між цими принципами існує постійна
колізія, суперечність, і в практичному аспекті, як свідчить історія
світового державотворення, вона долається, виходячи з конкретного
співвідношення сил, які обстоюють ці принципи у боротьбі. Не
можна теоретично довести законність чи вищість одного з них,
оскільки обидва вони рівнозначні і глибоко аргументовані в юридичній науці та підтверджені політичною практикою.
Ідея суверенітету в потрійній єдності (державний, народний,
національний) реалізується в конституційному праві як засадничий
принцип демократичної державної організації, що визначає зміст,
спрямованість і форми конституційно-правового регулювання.
Він — концентроване вираження цінності суверенної держави як
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такої, що здатна забезпечити нормальне функціонування і розвиток суспільства, досягнення чого є основною метою, завданням
конституційно-правового регулювання. Як базова характеристика
інститутів і принципів не лише конституційного права, а й методологічна засада принципів права, суверенітет забезпечує узгоджене
функціонування публічного і приватного, юридичного і загальносоціального, об’єднує державу і право в цілісний феномен життєдіяльності суспільства. Суверенітет держави є тим засобом, що сприяє
утриманню балансу інтересів індивідуального і колективного,
публічного і приватного як на рівні національної держави, так і в
царині міжнародних відносин.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства та розбудови України як демократичної, соціальної, правової держави дедалі
більшого значення набувають проблеми прав і свобод людини, взаємовідносин особи і держави. Одним з основних прав людини є
право на громадянство1. Саме громадянство є тією підставою, яка
дає особі, що має статус громадянина, можливість володіти повним
комплексом прав, свобод і виконувати обов’язки, закріплені законодавством певної держави. В цьому аспекті питання громадянства
України отримує дедалі більшу значущість.
Відповідно до ст. 4 Конституції України в Україні діє єдине громадянство. З огляду на це є підстави вважати, що Українська держава
негативно ставиться до множинного (подвійного) громадянства.
Втім, конституційний принцип єдиного громадянства не забороняє
дозволяти виникнення у особи множинного (подвійного) громадянства, якщо це пов’язано з забезпеченням її прав та свобод, оскільки
відповідно до ст. 3 Конституції України людина визнається в Україні
найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави.
Це підтверджується і Законом України «Про громадянство
України» від 18 січня 2001 р. (далі — Закон)2, в якому принцип єди1 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сб.

междунар. документов. — Нью-Йорк и Женева: ООН, Центр по правам человека,
1994–1994. — Т. 1 (первая часть): Универсальные договоры. — 1994. — 492 с. —
С. 460–464.
2 Закон України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 р. // Відомості
Верховної Ради України. — 1991. — № 50. — Ст. 701.
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ного громадянства — громадянства держави Україна — виключає
можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України; однак передбачає, якщо громадянин України
набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у
правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином
України (п. 1 ст. 2). Отже, зазначені положення прямо вказують на
можливість одночасно наявності у особи громадянства України та
громадянства іншої держави, однак визнають за особою лише громадянство України.
Наявність на території України категорії осіб, які мають de facto
громадянство кількох держав, є серйозною державною проблемою.
Слід зазначити, що з позиції класичного підходу до поняття держави
множинне громадянство є правовою аномалією, оскільки тут не
може бути повноти прав і обов’язків як для громадян, так і для держави. Особа, яка має два або більше громадянств, реально використовує права лише держави постійного проживання і не може виконувати одночасно обов’язки (інколи навіть несумісні) держав,
громадянство яких вона має, чим виявляє неповагу або підриває
суверенітет відповідної держави. А це, у свою чергу, породжує супе
речності у визначенні правового статусу громадянина, що може призвести до конфліктів між державами стосовно їхніх громадян.
Це особливо актуально стосовно посадових і службових осіб.
Негативною стороною існування масових випадків множинного
(подвійного) громадянства у таких осіб є загроза опосередкованого
втручання у внутрішні справи України з боку іноземних держав шляхом впливу на політичну свідомість даної категорії осіб.
Багато науковців і державних діячів поділяють думку, що наявність множинного (подвійного) громадянства також дозволяє особам з множинним (подвійним) громадянством в одній із держав
діяти безвідповідально, незважаючи на вимоги закону. Таким чином,
за низької правової культури, множинне (подвійне) громадянство
стимулює безвідповідальність, послаблює регулюючі функції законодавства України та створює загрози її національній безпеці.
Така ситуація зумовлена передусім недосконалістю законодавства України в цій сфері через наявність у ньому прогалин, які необхідно усунути та вирішити як на внутрішньодержавному, так і на
міжнародному рівнях.
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На міжнародному рівні врегулювання необхідно здійснювати
шляхом укладення відповідних міжнародних договорів. Наприклад,
двосторонніх міжнародних договорів між державами, спрямованих
на: 1) запобігання випадкам множинного (подвійного) громадянства
та усунення вже існуючого множинного (подвійного) громадянства;
2) спрощений порядок зміни громадянства; 3) обмін на міждержавному рівні інформацією щодо набуття або припинення громадянином однієї з договірних держав громадянства іншої договірної держави.
Щодо внутрішньодержавного врегулювання, то важливим кроком є встановлення додаткових законодавчих механізмів запобігання випадкам множинного (подвійного) громадянства, а також обмеження деяких прав (зокрема, права обіймати державні посади)
громадян України, які одночасно перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, та/або отримали дозвіл іншої держави на
постійне проживання на її території чи оформили документи на
виїзд на постійне проживання за межі України.
Водночас при прийнятті зазначених норм щодо громадянства
їх редакції необхідно розглядати також і на предмет відповідності
положенням ст. 38 Конституції України (право участі громадян в
управлінні державними справами, право громадян на рівний
доступ до державної служби) у контексті вимог частин першої і
другої ст. 24 Конституції України (громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками) та частини третьої ст. 22 Конституції
України (при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих
прав і свобод).
Принципове значення має і той факт, що на сьогодні будь-яке
законодавче запровадження множинного (подвійного) громадянства
з огляду на конституційний принцип єдиного громадянства є неприйнятним. Воно можливе тільки після внесення відповідних змін до
Конституції України. Крім того, можливе прийняття таких змін
суперечить не тільки Основному Закону України, а й міжнародним
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зобов’язанням, взятим Україною, в яких проголошується курс на
уникнення випадків множинного (подвійного) громадянства1.
Принципового значення набуває сьогодні питання удосконалення основних підстав набуття громадянства України. Визнання та
дотримання Конституції України як однієї з умов прийняття до громадянства на сьогодні є формальною (п. 1 частина друга ст. 9
Закону). Адже неможливо визнавати та дотримуватися Конституції
України без її знання. Тому дане положення потребує уточнення.
Враховуючи досвід пострадянських держав та необхідність підвищення рівня правосвідомості осіб, що набувають громадянство
України шляхом натуралізації, вважаємо зазначену вище умову
доцільно доповнити положенням про необхідність проходження
тестування на знання Конституції України, порядок проведення
якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Також хочемо звернути увагу на таку умову прийняття до громадянства України, як володіння державною мовою або її розуміння в
обсязі, достатньому для спілкування (п. 5 частини другої ст. 9 Закону).
На нашу думку, нинішня редакція цієї норми містить ряд недоліків,
основним з яких є її декларативність та відсутність законодавчого
механізму визначення рівня володіння мовою. Адже знання мови
дозволяє особі ефективно соціалізуватися та інтегруватися в життя
держави. Тому законодавче запровадження тесту на перевірку рівня
володіння українською мовою та визначення його критеріїв, на
1

Закон України «Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою
Узбекистан про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства» від
13 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 36. — Ст. 325;
Закон України «Про ратифікацію Договору між Україною та Грузією про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства та усунення вже існуючого
подвійного громадянства» від 13 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради
України. — 1999. — № 36. — Ст. 326; Закон України «Про ратифікацію Угоди між
Україною і Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці
Казахстан, та громадянами Республіки Казахстан, які постійно проживають в
Україні, та запобігання випадків безгромадянства та подвійного громадянства»
від 14 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 43. —
Ст. 367; Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою
Білорусь про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами
Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні» від 21 жовтня 1999 р. //
Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 51. — Ст. 450.
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нашу думку, сприятиме належному практичному застосуванню
даної вимоги.
Наступною вимогою для натуралізації є наявність законних джерел існування. Вимога мати такі джерела існування, з одного боку, є
справедливою, оскільки за її відсутності держава зобов’язана буде
надавати особам, які натуралізуються, матеріальну допомогу. З другого боку, така особа може проживати тривалий час у державі й мати
матеріальні труднощі у зв’язку з втратою роботи, що є на сьогодні
звичайною ситуацією. Тому до цього питання треба підходити диференційовано.
Не менш важливо при прийнятті та поновленні у громадянстві
України відновити в чинному законодавстві складання присяги на
вірність державі, як це було передбачено в Законі «Про громадянство
Української держави» від 2 липня 1918 р.1. Це дало б можливість підняти рівень морального аспекту громадянства та підвищити його
авторитет.
Сьогодні до найбільш актуальних проблем конституційного права
належать принципи забезпечення національної безпеки і, особливо,
принцип верховенства права. Зазначений принцип отримав закріп
лення у ст. 8 Основного Закону України, у якій прямо зазначається,
що в Україні визнається і діє принцип верховенства права2.
Принцип верховенства права як один із провідних принципів
сучасної правової системи України зумовлює забезпечення
невід’ємних прав людини і громадянина на свободу, рівність, справедливість, гідне життя, повагу і недоторканність, а також безпеку3.
Саме принцип верховенства права як основа державного і суспільного життя має затверджувати пріоритет невідчужуваних прав людини,
які становлять невід’ємний елемент права.
Принцип верховенства права зумовлює також необхідність додержання прав людини і гарантування їх державою. Слід зазначити, що
ця важлива вимога отримала закріплення у частині другій ст. 3
1

Закон «Про громадянство Української Держави» від 2 липня 1918 р. //
Державний вісник. — 1918. — № 21. — 11 липня.
2 Україна. Закони. Конституція України: текст відповідає офіц. — К.: Національний
книжковий проект, 2011. — 48 с.
3 Консова Н. С. Права человека и демографические процессы — М.: Норма,
ИНФРА, 2009. — 240 с.
79

Правова держава  Випуск 25

Конституції України, де права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а їх утвердження та
забезпечення є головним обов’язком держави1. Практика сьогодення глибоко переконує в неефективності діяльності Української держави щодо розв’язання соціально-економічних проблем громадян,
що нерідко призводить до значних соціально-політичних конфліктів, порушення конституційних прав людини. У цьому контексті
йдеться про відповідальність держави за бездіяльність її органів та
посадових осіб за грубі порушення конституційних прав громадян
Української держави. Подібний стан речей безпосередньо породжує
відчуття безкарності вседозволеності значної частини державних
чиновників і у держави в цілому, що породжує зневіру населення до
її владних структур. Однією з основних причин безвідповідальності
держави за бездіяльність її органів та інститутів є відсутність ефективних механізмів реалізації відповідальності держави перед собою.
Саме тому першочерговим завданням всього українського суспільства має стати створення ефективних механізмів реалізації відповідальності держави перед суспільством і людиною.
Ступінь відповідальності держави перед громадянином та суспільством за стан захищеності їх інтересів, прав та свобод передусім
залежить від зрілості громадянського суспільства, його самоорганізації, впливу на державно-правові механізми. Відомо, що високий
ступінь відповідальності існує лише у тих країнах, де суспільство має
можливість контролювати діяльність влади.
Питання про відповідальність держави перед людиною і суспільством, собою, про реальну можливість громадського контролю є
важливою складовою забезпечення національної безпеки Української
держави. Йдеться про демократичний цивільний контроль у сфері
безпеки, серцевиною якої має стати парламентський контроль2.
Проблема демократичного контролю системи забезпечення національної безпеки стосується специфічної та надзвичайно чутливої
1

Україна. Закони. Конституція України: текст відповідає офіц. — К.: Націо
нальний книжковий проект, 2011. — 48 с.
2 Парламентський контроль у сфері безпеки і оборони: Матеріали міжнародної
конференції (Київ, 27–28 вересня 2002 р.) / Національний інститут проблем міжнародної безпеки Женевський центр контролю над збройними силами. — К.:
НУПМБ, ДСАР. — 296 с.
80

Проблеми розвитку конституційного права України на сучасному етапі…

сфери суспільного життя, функціонування якої пов’язано із захистом національних інтересів і гарантуванням безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності і яка в недалекому минулому була та ще й нині значною
мірою залишається закритою для контролю з боку громадянського
суспільства та громадян. Формування громадянського суспільства,
утвердження задекларованих у Конституції України демократичних
засад правової держави мають неодмінно включати в себе створення
ефективно діючої системи демократичного контролю над сферою
національної безпеки, створення організаційно-правових умов для
реального впливу інститутів громадянського суспільства на діяльність цієї сфери, врахування думки широкої громадськості при формуванні та здійсненні державної політики у сфері національної безпеки держави.
Принцип верховенства права закріплений частиною першою ст. 8
Конституції України як основна умова формування системи забезпечення національної безпеки і передбачає створення відповідних
умов, за яких: панує право та правовий закон, доступність і наближеність судової влади до особи зокрема та громадян у цілому; право як
форма суспільних відносин виступає формою свободи особистості;
верховенство права домінує у всіх сферах суспільно-політичного
життя; справедливість судових рішень домінує над політичною
доцільністю, де судовий захист особи та її прав і свобод є найвищою
цінністю; конституційно закріплена відповідальність держави за дії
своїх органів стосовно особистості та забезпечення її безпеки; правова рівність як всезагальна і необхідна форма буття та здійснення
свободи людської життєдіяльності; народ є сувереном і головним
джерелом та носієм влади в державі; демократичні принципи —
головна умова існування держави суспільства та людини; свобода
слова, політичні свободи та невтручання держави у приватне життя
громадян, незалежність засобів масової інформації та інші свободи
громадянського суспільства є непорушними принципами.
Таким чином, принцип верховенства права визначає, по суті,
умови створення та функціонування державних органів, громадських організацій, системи забезпечення національної безпеки,
основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспіль81
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ства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.
Головними проявами принципу верховенства права є верховенство Конституції та правових законів. Діалектика права і закону
переконує, що закони можуть бути справедливими і несправедливими, правовими і неправовими, а право завжди відображає потребу
розвитку суспільства справедливості.
На жаль, сьогодні можна констатувати, що в нашій державі ще не
забезпечено панування принципу верховенства права. За цих умов
особливого значення в процесі впровадження принципу верховенства права у систему забезпечення національної безпеки набуває
Конституція, положення якої передбачають забезпечення національної безпеки, захист національних інтересів і гарантування в
Україні безпеки особи суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах їхньої життєдіяльності.
Серед найбільш актуальних проблем у сучасній науці конституційного права — питання, пов’язані з публічно-владними інститутами, які функціонують на принципах парламентаризму. Адже парламентаризм як суспільно-політичне явище є одним з найвагоміших
демократичних надбань цивілізації, безпосередньо пов’язаним із
визнанням та реалізацією принципів народного суверенітету, пріоритету прав і свобод людини, конституюванням інститутів представницької демократії та ідеєю верховенства парламенту серед інших
органів державної влади.
Згідно з Конституцією України єдиним органом законодавчої
влади в державі є парламент — Верховна Рада України (ст. 75). Саме
з законодавчою діяльністю парламенту України пов’язані найвагоміші позитивні зрушення у напрямі становлення демократії в Україні.
Результатом цієї діяльності в найновітніший період існування
України були Декларація про державний суверенітет України, Акт
проголошення незалежності України та Конституція України, кодифікація законодавства та прийняття близько п’яти тисяч законів. За
кількісним показником прийнятих законів український парламент
вийшов на рівень парламентів сучасних європейських країн. Він став
єдиним загальнонаціональним, виборним, представницьким, колегіальним, однопалатним, постійно діючим органом законодавчої
влади.
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Конституційно-правовий статус Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади свідчить про її місце та роль у державному механізмі. Водночас суттєвим недоліком у характеристиці
парламенту є те, що в Конституції відсутнє положення про Верховну
Раду як загальнодержавний представницький орган усього українського народу.
Подальше вдосконалення українського парламентаризму в умовах сьогодення є майже неможливим без зміни підходів щодо формування представницьких органів влади, їх персонального складу та
структури. За доцільне також було б відмовитися від частої зміни
законів про вибори перед кожними виборами народних депутатів
(Україна має досвід проведення виборів народних депутатів за мажоритарною, пропорційною та змішаною виборчими системами) і
повернутися до пропорційної виборчої системи, але з наданням громадянам України можливості самостійно впливати на формування
персонального складу парламенту через запровадження відкритості
списків; зобов’язати народних депутатів бути відповідальними за
свою діяльність перед суспільством через законодавче закріплення їх
обов’язку звітувати перед українським народом про свою діяльність1.
Важливою проблемою вдосконалення структурної організації
парламентів у сучасних умовах є бікамералізм. Сьогодні з двопалатністю пов’язують якість та ефективність діяльності парламентів.
Застосування тієї чи іншої моделі організації парламенту в Україні
слід тлумачити насамперед з погляду ефективності й результативності кожної з моделей з урахуванням позитивного зарубіжного
досвіду та конкретних політико-правових умов тієї чи іншої держави2. Для України ця проблема не нова. Положення про двопалатний
парламент було притаманне майже всім проектам Конституції
України, починаючи з 1992 р. у формі двопалатних Національних
Зборів України (1992 р.), Всенародної Ради України (1993 р.) та «пре1

Гошовський В. С. Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України: Монографія / Нац. акад. держ. упр. при Прези
дентові України. — К., 2011. –208 с.
2 Скрипнюк О. В. Двопалатний парламент як конституційна модель структурної
організації вищого законодавчого органу влади // Право України. — 2009. —
№ 11. — С. 92–100.
83

Правова держава  Випуск 25

зидентського проекту» — Національні Збори України (1996 р.).
Прийняття Конституції України 1996 р. не зняло з порядку денного
питання запровадження бікамералізму в Україні. Двопалатність розглядають як механізм забезпечення рівноваги між органами державної влади (Президент — парламент — виконавча влада) та більш
якісний і професійний законодавчий процес.
На користь впровадження двопалатного парламенту свідчить і
той аргумент, що політична система, яка розвивається за сценарієм
збільшення парламентських повноважень, вимагає політичного
арбітражу. Саме друга палата парламенту може стати таким арбітром
як у політичному, так і законодавчому процесі. Якісні, позитивні
наслідки такого арбітражу можуть бути різними. Зокрема, зменшиться навантаження на Конституційний Суд України в частині
скасування неконституційних законів та внесення змін до
Конституції. Існування другої палати забезпечило б процес «конституційної експертизи» максимальною публічністю та прозорістю1.
Але в умовах кризи парламентаризму в Україні, яка стала особливо
очевидною на сучасному етапі, до запровадження бікамералізму слід
ставитись дуже обережно, щоб не допустити поглиблення існуючої
загальнополітичної кризи в країні.
Вдосконалення структуризації українського парламенту має бути
спрямоване на оптимізацію діяльності парламентських комітетів,
зменшення їх кількості, вдосконалення їх повноважень і визначення
предмета відання, можливості закріплення за ними права приймати
«малі закони». На користь останніх свідчить досвід таких країн, як
Іспанія, Італія, Греція та Бразилія, в яких особливі комісії парламенту наділені правом прийняття окремих законів. Сьогодні одним із
головних питань функціонування парламенту є якість та ефективність його законодавчої діяльності. Необхідною умовою ефективної
законодавчої діяльності парламенту насамперед є удосконалення
процесу прийняття законів.
Подальший розвиток парламентаризму в Україні не можливий
без правового регулювання статусу парламенту України. Основною
проблемою на цьому шляху є відсутність спеціального Закону
1 Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За
заг. ред. О.А. Фісуна — Х.: Золоті сторінки, 2008. — 200 с.
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України «Про Верховну Раду України», в якому мали б бути конкретизовані статус парламенту, його повноважність, закріплення парламентських функцій та повноважень, межі їх реалізації, питання
організаційної будови, зокрема, структури парламенту, органів
Верховної Ради України (комітетів, тимчасових спеціальних та слідчих комісій), об’єднання народних депутатів (фракцій, депутатських
груп та міжфракційних об’єднань, парламентської опозиції), а також
основних вимог до організації діяльності парламенту та його взаємовідносин з іншими органами державної влади, зокрема Президентом
України, Конституційним Судом України тощо.
Важлива роль у системі органів державної влади належить
Конституційному Суду України як єдиному органу конституційної
юрисдикції у нашій державі. За роки його існування у вітчизняній
літературі не завжди належним чином висвітлена його сутність як
судового органу, не набули осмислення деякі важливі аспекти
подальшого вдосконалення його організації і діяльності, не знайшли
свого практичного втілення ряд слушних позицій, запропонованих
вченими і практиками щодо організаційного і функціонального
покращення здійснення конституційної юрисдикції в Україні.
Надання Конституційному Суду України ще у жовтні 2001 р. статусу повноправного члена Конференції європейських судів було одним
з міжнародних сподівань того, що він стане стабілізаційним фактором
у процесі здійснення державної влади в Україні, юрисдикційним
гарантом чіткої інтерпретації і реалізації конституційних норм, дійовим елементом у системі противаг і стримуючих засад, надзвичайно
необхідних у правовій державі в умовах дії принципу поділу влади.
А розгляд Конституційним Судом справ безпосередньо у судових засіданнях є реальною гарантією того, що цей розгляд буде об’єктивним,
глибоким і всебічним, як і належить в органах правосуддя з їх колегіальністю і принципом змагальності судового процесу.
Саме в цьому полягає сутність Конституційного Суду як судового
органу, який має правосудну природу і правосудний статус і за
характером і змістом своєї діяльності покликаний здійснювати судові функції, чинити правосуддя, а не нагляд чи контроль у їх загальноприйнятому розумінні. Його основне соціальне призначення —
забезпечувати захист верховенства Конституції, бути її гарантом,
правним судом над нормативними юридичними актами. Понадмірна
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увага до контрольних повноважень як повноважень конституційної
юрисдикції без зосередження належної уваги на її судовій природі не
сприяє чіткому визначенню місця і ролі даного судового інституту
державної влади у загальнодержавному механізмі.
Конституційний Суд розглядає конституційні конфлікти і до його
повноважень не належить перевірка виконання законів, що є функцією правоохоронних та інших органів. Він покликаний забезпечувати додержання Конституції, її верховенства, прямої дії, у тому
числі і визначенням конституційності законів.
Вирішуючи питання відповідності правових актів Конституції,
здійснюючи тлумачення її норм, розглядаючи законодавчі колізії,
Конституційний Суд повинен сприяти подоланню конфронтаційних ситуацій у суспільстві, а також між різними гілками влади, парламентською коаліцією й опозицією, регіонами держави, які виникають внаслідок неоднакового розуміння і тлумачення Конституції і
законів1. Але всі ці постулати можуть досягати своєї мети, якщо
рішення Конституційного Суду будуть безумовно і послідовно виконуватись, що має вирішальне значення для результативності його
діяльності і престижу. Невиконання названих рішень, недодержання
висновків Суду є одним з найбільш згубних негативів, що завдає
шкоди конституційній юрисдикції, породжує невіру в її дієвість,
позначається на авторитеті судової влади і держави в цілому. Рішуче
позбавлення від цього негативу — один з найважливіших шляхів
подолання немічності судової влади в Україні, без чого не може бути
і мови про суттєве вдосконалення конституційної юрисдикції —
невід’ємної частини цієї влади.
У зв’язку з цим доцільно було б розробити й прийняти окремий
правовий акт щодо забезпечення виконання рішень Конституційного
Суду з визначенням у цьому акті санкцій і відповідальності за невиконання таких рішень.
Бажано було б ввести до законів про Президента України, про
Кабінет Міністрів, а також до Регламенту Верховної Ради України
процесуальні норми щодо виконання рішень Конституційного Суду
з відповідними обов’язками цих суб’єктів. Недостатня законодавча
1

Шемшученко Ю. С., Мурашин Г. О. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України. — 2006. —
№ 4. — С. 4–5; Тихий В. П. Конституційний Суд України. — К., 2007. — С. 5.
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регламентація виконання рішень Конституційного Суду дає можливість посадовим особам, а також окремим суддям загальних судів
ухилятися від обов’язкового слідування приписам конституційної
юрисдикції. Треба законодавчо визначити обов’язки прокуратури по
нагляду за виконанням рішень Конституційного Суду, а також встановити порядок притягнення нею до відповідальності осіб за невиконання цих рішень.
На порядку денному стоїть питання про розширення можливостей для громадян, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів
звертатися до Конституційного Суду, надання їм права на конституційну скаргу. Існуючий інститут звернення щодо тлумачення
Конституції України та законів є менш ефективним, що засвідчує
чимала кількість відмовних справ у Конституційному Суді.
Відсутність конституційного права на скаргу у органів місцевого
самоврядування є серйозною перешкодою у становленні інституту
місцевого самоврядування в Україні. Таке право має бути закріплено
у Конституції1.
Слушними є пропозиції щодо вдосконалення структури Консти
туційного Суду України, зробити його двопалатним, як це має місце
у Конституційному Суді Російської Федерації, що може збільшити
«ресурс» конституційного судочинства2. Палати мають бути окремі й
незалежні, у яких перша приймала б до розгляду (або відмовляла в
ньому) звернення громадян, юридичних осіб, громадських організацій, подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо порушених конституційних прав і свобод громадян. Друга
повинна бути наділена повною компетенцією розгляду конституційних спорів щодо актів, прийнятих органами державної влади з перевищенням повноважень.
Існує думка, що до факторів, які заважають здійсненню конституційного правосуддя, належить відсутність Закону про конституційне
судочинство (провадження), оскільки чинний Закон України «Про
Конституційний Суд України» не охоплює усіх його положень, а норми
1 Корнієнко М. Проблеми місцевого самоврядування в юрисдикції Конститу
ційного Суду України // Дайджест официальных материалов и публикаций в
периодической печати. Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. —
М., 2001. — № 4. — С. 54.
2 Щоб Основний Закон не став декларацією // Голос України. — 2000. — 7 жовтня.
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Регламенту, який затверджено Судом, не можуть їх компенсувати за
своєю правовою природою. Свого часу висловлювалась думка про те,
щоб у законодавчому порядку визначити можливість розгляду справ
переважно у так званій письмовій формі, тобто за відсутності сторін.
Адже скільки б та чи інша сторона або її представник не переконували
Суд у відповідності чи невідповідності Конституції України правового
акта, зміст положень, що становлять предмет розгляду, не зміниться. Як
наслідок, багато часу витрачається непродуктивно, а розгляд справ
затягується. У майбутньому законі про конституційне судочинство
доцільно було б передбачити можливість подолання неконституційності закону або іншого правового акта, їх окремих положень шляхом
повторного прийняття їх у тих же неправомірних параметрах1.
Багато запропонованих пропозицій щодо змін і суттєвих доповнень до законодавчого регулювання організації і функціонування
конституційної юрисдикції в Україні, на жаль, ще й досі не знайшли
свого вирішення.
Останнім часом активно дискутується питання, чи є конституційна юрисдикція явищем політичним. Тут важливо наголосити, що
Конституційний Суд, який її здійснює, є насамперед установою
юридичною і не може бути за своєю природою органом політичним
на відміну від тих державних структур, що безпосередньо беруть
участь у політичному процесі і приймають політичні рішення. Він не
повинен перетворюватись на політичний орган, його завдання
розв’язання конфліктів (в тому числі й політичних) між різними гілками влади притаманними йому правовими засобами. Невтручання
Конституційного Суду у політику повинно бути принципом його
діяльності. Це особливо важливо в умовах політичної нестабільності,
несподіваних і різних змін у законодавстві. Недотримання цього
принципу може спричинити вкрай небажані наслідки. Його завданням є реалізація принципу «політичної стриманості», який апробований світовим досвідом як важлива умова здійснення конституційної юрисдикції.

1 Скомороха В. Вплив конституційної юстиції на розвиток українського конституціоналізму // Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції (жовтень 2000 р.). — Одеса: Юрид.
літ., 2001. — С. 33–34.
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У дослідженнях деяких вчених-юристів висловлюються пропозиції про запровадження механізмів, які б унеможливлювали штучне
блокування роботи Конституційного Суду України, забезпечували б
можливості своєчасного складання присяги новопризначеного судді,
що є умовою для його вступу на посаду і визначення поняття «порушення присяги суддею Конституційного Суду України» та встановлення процедури з’ясування факту такого порушення, оптимізації
строків розгляду справ і виконання рішень Конституційного Суду із
врахуванням всіх факторів, які можуть призвести до порушення
строків встановлення термінів1.
Процес діяльності Конституційного Суду України постійно збагачується його справами, які дають чимало матеріалів для різного роду
узагальнень і пропозицій щодо вдосконалення роботи цього єдиного
органу конституційної юрисдикції, вдосконалення законодавства,
що регулює його організацію і функціонування. Позитивну роль у
цьому має відігравати вивчення і використання в Україні міжнародного досвіду конституційної юрисдикції у провідних демократичних
країнах Європи і світу.
Одним із важливих завдань сучасного конституційного права є
дослідження конституційно-правового статусу громадянського суспільства та його інститутів, конституційно-правового регулювання
відносин його становлення та розвитку, вдосконалення моделі його
функціонування в Україні. Досвід багатьох країн світу свідчить, що
позитивне розв’язання різноманітних складних суспільних проблем
пов’язано не лише з розбудовою національної державності, а й зі
становленням громадянського суспільства, створенням ефективних
механізмів саморегуляції соціальних процесів.
Однією з найактуальніших теоретико-прикладних проблем сьогодні
є формування й застосування ефективних механізмів соціального
взаємозв’язку, підпорядкування держави контролю структурних інститутів громадянського суспільства, конституційно-правове регламентування інформаційних відносин. Поняття «громадянське суспільство»
давно вже увійшло в понятійний апарат правової теорії та інших соціогуманітарних наук, однак не існує його однозначного трактування.
1

Кузьменко О. О. Конституційний Суд України в системі вищих органів державної влади: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. — К., 2012.
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В більшості випадків громадянським суспільством вважають систему
самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин,
які об’єднують громадян на основі їх законних інтересів.
Функціонування суспільства зумовлює наявність численних різнобічних за змістом та характером, багатоаспектних за формами
здійснення тощо інформаційних взаємовідносин — інформаційних
зв’язків (потоків), інформаційних комунікацій, що у сукупності
складають доволі розгалужену систему, яку складно уявити у вигляді
однієї універсальної системи. Інформація стає елементом та вагомим
чинником вдосконалення системи суспільства, дає змогу об’єктивно
відображати процеси, що відбуваються в ньому, та своєчасно передбачити напрями їх подальшого розвитку. Відомо, що нерозвинуті
суспільні комунікації зумовлюють низький ступінь адаптації насамперед політичної системи будь-якої держави, яка не тільки становить одну з характеристик будь-якого сучасного суспільства, а й є
його невід’ємною частиною.
З огляду на це цілий комплекс теоретичних та практичних проблем, зокрема, ролі та особливостей інформаційної інфраструктури
громадянського суспільства, змісту та організаційних форм відповідних комунікацій, правової регламентації їхнього функціонування
мають стати предметом конституційно-правових досліджень.
Громадянське суспільство та його інститути стають дієвим чинником державотворення лише за умови конструктивного та соціально відповідального діалогу з державою на правових засадах. Такий
обмін знаннями та відомостями з’єднує різні рівні політичної системи і дає інститутам влади змогу виконувати функції управління державою і суспільством, що засвідчує неможливість розвитку демократичного процесу поза обміном інформацією.
Ці принципи набувають в Україні знакового звучання, коли громадянське суспільство дедалі активніше заявляє про себе, перетворюється на динамічну силу, а з іншого боку виникають нові загрози
для збереження української державності. На посилення інформаційного сегменту громадянського суспільства спрямовані насамперед чинні конституційні норми, які встановлюють одні із найважливіших функцій держави: інформаційну безпеку; гласність
судового процесу як одну із засад судочинства; заборону цензури;
перелік виключного законодавчого визначення питань, які стосу90
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ються: порядку застосування мов; засад утворення і діяльності
засобів масової інформації; організації державної статистики та
інформатики. Безперечно, засадничими є положення, що встановлюють низку конституційних інформаційних прав людини і громадянина, та можливостей особи із змістовною інформаційною складовою (об’єктом таких прав є інформація, інформаційні ресурси,
інформаційні продукти, послуги тощо, до яких і застосовується
термін «інформаційні права»). Ці та інші положення сьогодні є
основоположними для інституціалізації українського громадянського суспільства.
Водночас слід зазначити, що в Україні відсутній чіткий механізм
конституційно-правового регулювання діяльності як недержавних
суб’єктів громадянського суспільства, так і їх взаємодії з органами
державної влади, а саме: законодавчо визначеної чіткої та послідовної характеристики суб’єктного складу та інститутів громадянського
суспільства; ефективної системи регулювання конституційно-правових відносин інститутів громадянського суспільства і державного
апарату; стабільних і чітких юридичних інструментів і процедур взаємодії інститутів громадянського суспільства і держави, які забезпечують баланс їх інтересів.
Інформаційні відносини є чи не найважливішою складовою суспільних відносин. Тому становлення України як демократичної держави безпосередньо залежить від того, наскільки ефективно здійснюватиметься конституційне регулювання цих відносин, наскільки
захищеними та забезпеченими будуть ті конституційні принципи й
норми, які наразі визначають основи їхнього функціонування. Однак
конституційний механізм нормативної регламентації названих положень не спрацьовує в повну силу, в тому числі через наявну декларативність формулювань визначальних положень стосовно вихідної для
всіх існуючих узаконених інформаційних прав категорії права кожного на інформацію, особливо в частині закріплення гарантій щодо
їхньої реалізації. До цього слід додати істотні прогалини правової
регламентації суспільних інформаційних відносин, неузгодженість,
нечіткість правових приписів, наявну тенденцію до ігнорування науково обґрунтованих підходів у правотворчій діяльності.
З огляду на визначену перспективу побудови в Україні інформаційного суспільства, в умовах якого проблема забезпечення інфор91
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маційних прав людини набуває особливої ваги, змісту, існує доцільність здійснення дослідження науково-методологічних аспектів
конституційно-правового регулювання інституту права на інформацію. Застосування науково обґрунтованого підходу до розробки
основних засад правового регулювання — один із шляхів його реальності та ефективності здійснення.
Сьогодні в Україні відсутня цілісність правового регулювання в
інформаційній сфері, наявні нечіткість, неузгодженість, суперечливість норм тощо актів законодавства, відсутність узгодженого понятійного-категоріального апарату та інші суттєві недоліки. Особливо
ця проблема стала очевидною після набрання чинності вагомими за
своїм значенням Законами України «Про інформацію» та «Про
доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. Так, зокрема,
другий із названих законів непрямо свідчить, що проблеми забезпечення реалізації права на інформацію у конституційно визначеному
його комплексному змісті законодавець вбачає лише в регламентуванні права фізичної особи на доступ до інформації. Запроваджена
досить складна процедура отримання публічної інформації, що
зумовлює відносини, спрямовані не на розвиток громадянського
суспільства, а на зміцнення державного апарату. Крім того, практика
підтверджує істотне ігнорування демократичного принципу — принцип відкритості та публічності влади, державного апарату.
Зважаючи на те, що Україна одним з головних своїх пріоритетів
ще в 2007 р. на законодавчому рівні задекларувала прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей інформаційне суспільство, яке
в своїй основі має виконувати певне функціональне призначення.
Це зактуалізувало конституційно-правові дослідження в зазначеному напрямі.
Для вітчизняної науки конституційного правова ці проблеми є
порівняно новими. Актуальність дослідження проблем інформаційного
громадянського суспільства посилюється в умовах, коли окремі інститути громадянського суспільства в Україні долають усталений стереотип своєї аморфності й трансформуються в повноцінних суб’єктів
політичних процесів. Загострення сьогодні уваги вчених-юристів до
інформаційних аспектів суспільних відносин свідчить про значущіть
проблеми цієї сфери для проведення конституційно-правових дослід
жень, необхідність їх комплексного і системного висвітлення.
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Існуючі наукові розробки свідчать, що в них відсутні ґрунтовні
висновки стосовно принципів, методології побудови єдиної та збалансованої системи конституційно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні.
Зокрема, аналіз найвагомішого інституту права на інформацію
свідчить насамперед про відсутність уніфікованого підходу до розуміння цього поняття. Чимало нерозв’язаних проблем, що стосуються
права на інформацію, потребують подальших спеціальних науковотеоретичних та прикладних зусиль науковців та практиків. Проблема
забезпечення права на інформацію вельми важлива насамперед у
сенсі практичного його застосування, оскільки дослідження процесу
включення цього права людини та громадянина в систему національного та міжнародного права зумовлює питання, пов’язані із
життєдіяльністю та еволюцією його як юридичної категорії.
Сьогодні в масових інформаційно-комунікативних процесах суспільства особливе місце належить засобам масової інформації —
одному з найдієвіших каналів інформування і формування у особи
уявлень та поглядів про навколишній світ, події і явища, що відбуваються в ньому. В умовах, коли інститути громадянського суспільства
ще не є самодостатніми, ЗМІ є потужним засобом інформування
суспільства, найважливішим соціальним інститутом. Останні події
засвідчили, зокрема, що завдяки представникам окремих ЗМІ стали
набувати реального змісту й втілюватися на практиці громадська
політична активність, принцип свободи слова, право на інформацію,
подолання прихованої цензури як засади майбутньої демократичної,
правової держави.
Подальший розвиток нашої країни і громадянського суспільства
неможливі без налагодження ефективних взаємовідносин між державою та ЗМІ як суб’єктами інформаційної діяльності. Державі
належить провідна роль у формуванні інформаційного суспільства,
що координує діяльність різних суб’єктів суспільства в процесі його
становлення, формує його нормативно-правові та інші засади.
Крім того, незважаючи на різноманіття правових актів, в Україні до
сьогодні відсутнє систематизоване законодавство та нормативно-правова база щодо становлення в державі інформаційного суспільства,
впорядкування відносин, що виникають між державою та ЗМІ.
Вітчизняне законодавство у низці аспектів «відстає» від динаміки
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змін, що виникають у процесі розвитку інформаційного суспільства в
Україні та світі. Це все провокує суперечливе трактування і застосування правових норм на практиці, створює колізії та ігнорування
норм закону на користь норм підзаконного акта і свідчить про нагальну потребу створення окремого кодифікованого акта — Інформа
ційного кодексу України з розділом про засоби масової інформації.
На нашу думку, питання дослідження конституційно-правових
засад регулювання інформаційних відносин як теоретико-методологічна проблема можуть бути представлені в сукупності певних науково-теоретичних завдань, реалізація котрих зможе усунути існуючі
прогалини у вітчизняній доктрині конституційно-правового регулювання інформаційних відносин. Такими є, зокрема, з’ясування
реального стану та формулювання основних напрямів інформаційного розвитку українського суспільства в умовах конституційної
реформи; систематизація наявних наукових здобутків і підходи, що
включають аналіз основних складових інформаційного суспільства
України; визначення конституційно-правової понятійно-категоріальної основи досліджень тощо.
З огляду на поставлене державою завдання створити цілісну систему законодавства, гармонізовану з нормами міжнародного права з
питань розвитку інформаційного суспільства, враховуючи перспективи підготовки оновленого тексту Конституції України, актуальності
набуває питання про формування вітчизняної конституційної доктрини регламентування інформаційних відносин, вихідні положення якої
мають стати предметом конституційно-правових досліджень.
Стрімкий перебіг суспільно-політичної ситуації в Україні різко
актуалізує застарілі та виявляє нові проблеми в конституційно-правовій практиці, що зумовлюють необхідність визначити адекватні
підходи й пріоритети у розвитку конституційного законодавства та
пов’язаних з ним інших галузей.
Найперше це стосується конституційного процесу, оскільки
Конституція України 1996 р., як свідчить життя, не стала тривалою
стабілізуючою основою для розвитку національної правової системи. Фактично кожні чотири роки здійснюються кроки до її перегляду (2000, 2004–2006, 2010, 2014), однак при цьому все зводиться, по
суті, до визначення форми правління — президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська республіка. А тим часом це
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зовсім не визначальна для суті справи точка зору. Суттєво визначальним є те, наскільки ефективною для управління суспільством є
та або інша форма, якою мірою форма правління забезпечує реалізацію загальносуспільних інтересів та життєвих інтересів, прав і свобод
громадян. У цьому жодна форма, жодна модель організації влади
однозначної переваги не має, оскільки усе залежить від тих суспільних умов, за яких реалізується ця модель. За великим рахунком
людям байдуже, яким чином політичні сили організовують державну
владу, для них важливо, щоб її організація була ефективною у вказаному сенсі, щоб їх особисті, соціально-економічні, культурні, екологічні, політичні та інші права були визначені й гарантовані державою
на відповідному рівні. Тому потрібно усвідомити, які обставини
роблять управління неефективним у зазначеному вище сенсі та які
умови необхідно створити, щоб усунути ці обставини.
У ситуації, що склалася в Україні, такою суттєвою обставиною
стала безконтрольність влади, відчуження публічної влади від народу
і навіть її протиставлення суспільству. Ця обставина виникла ще
наприкінці 90-х років, однак тепер досягла небувалих розмірів. Саме
це збурює масовий протест. Коли не почати усувати дану негативну
обставину як дійсну причину протестів, вони можуть перерости у
силове протистояння з небажаними наслідками для усіх. І першим
реальним кроком до усунення безконтрольності влади може стати
прийняття закону про самоорганізацію населення, який би давав
громадянам право організації контролю за владою.
Водночас ефективна реалізація парламентсько-президентської
форми за існуючих суспільно-політичних умов нездійсненна через
відсутність низки умов, що їх ще треба створити. Потрібна більшменш стійка парламентська більшість і достатньо організована парламентська опозиція, з набагато вищим рівнем партійно-політичної
будови та правової культури; потрібно розділення бізнесу і влади;
потрібна демократична виборча система і зовсім інакша судово-правоохоронна система, більш якісне конституційне, адміністративне та
інше законодавство; потрібні кваліфіковані управлінські кадри тощо.
А для цього необхідно здійснити комплекс продуманих політико-правових реформ, а з ними також розробку та ухвалення нової редакції
Конституції України і відповідний розвиток таких сфер конституційного законодавства як виборче, про політичні партії, громадські орга95
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нізації, участь громадян в управлінні державними справами, а також
про місцеве самоврядування. З цим пов’язаний також розвиток законодавства про участь громадян у правовому процесі, зокрема, демократизація закону про звернення громадян, удосконалення законів
про доступ до публічної інформації та про правову допомогу тощо.
Адже особливо актуальною проблемою для правової системи
України стало останнім часом забезпечення охорони та захисту прав
громадян, якого не дають існуюча правоохоронна система, насамперед судова система України, починаючи від місцевих судів аж до
Верховного і Конституційного Судів України. Фактично уся система
правосуддя виявилася вкрай корумпованою і забюрократизованою
внаслідок недолугих судових реформ, що нав’язувалися суспільству
останнім часом. Для подолання такого стану уже мало якихось дрібних поліпшень, необхідною стає радикальна перебудова усієї цієї
системи, потрібно виробити концептуально інший підхід до правосуддя в Україні, суттєві зміни законодавства про судоустрій, статус
суддів та судочинство. Слід істотно демократизувати судову владу,
поставивши її під контроль народу.
Очевидно, що такий комплексний підхід до розвитку конституційного законодавства потребує вироблення науково осмисленої
концепції здійснення політико-правових реформ в Україні. Без концептуального розуміння тих змін, які необхідно здійснити у конституційному законодавстві та інших галузях законодавства, марно сподіватися на продуктивне реформування інститутів публічної влади та
громадянського суспільства.
А проте внаслідок непродуманих реформ у законодавчому органі
держави виявилася спотвореною законодавча діяльність, процес
вироблення й ухвалення самих законів. З такою якістю законодавчого процесу сподіватися на належне законодавче забезпечення вказаних реформ — все одно що братися полагодити годинника за допомогою цвяха та молотка.
У зв’язку з цим на перше місце виходить необхідність приведення до більш-менш якісного стану політико-правових засобів для
здійснення реформ, тобто парламентська реформа, на що неодно-
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разово зверталася увага в науковій літературі1. Йдеться не лише про
організаційно-структурну реорганізацію парламенту, а й про вдосконалення його законодавчої діяльності, насамперед прийняття
закону про Верховну Раду України, закону про закони і законодавчу діяльність і концептуально нового парламентського Регламенту.
Зважаючи на це, розвиток конституційного законодавства на
сучасному етапі уже не уявляється без переходу до його свідомого
планомірного упорядкування та вдосконалення, що передбачає розробку Програми та планів законодавчих робіт по розвитку конституційного законодавства України як додатку до Загальної концепції
політико-правових реформ на певний період. А відтак абсолютно
необхідним стає грунтовне наукове забезпечення цієї роботи.
***
Висвітлені в статті питання не претендують на розв’язання всього
спектра проблематики, яка існує в сучасній науці конституційного
права та яку досліджує відділ конституційного права та місцевого
самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України. Це лише вершина айсберга серед існуючого комплексу конституційно-правових проблем, зактуалізованих сучасним етапом розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави та
побудови в ній громадянського суспільства. Зазначені проблеми зумовили структуру статті та визначили ті напрями, які є найактуальнішими і потребували першочергового висвітлення. Всі вони є стрижневими для розуміння науки конституційного права та його теорії. Розробка
теоретичних аспектів зазначених питань не є менш важливим завданням, аніж практична діяльність у даних напрямах. У цьому сенсі вирішального значення набуває формування сучасної доктрини конституційного права, чітке визначення базових понять та основних проблем,
якими оперує та які досліджує конституційне право України і як
наука, і як провідна галузь національного права.

1 Ющик О. І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в
Україні. — К., 1997. — С. 173–187; Проблеми теорії конституційного права
України / За заг. редакцією Ю. С. Шемшученка. — К.: Парламентське вид-во,
2013. — С. 461–470; Теплюк М. О. Теоретико-правові основи введення закону в
дію: Монографія. — К.: Парламентське вид-во, 2013. — С. 437–443.
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актуальні проблеми розвитку
місцевого самоврядування
та територіальної організації влади
в україні в умовах
конституційно-правової модернізації
Формування реального місцевого самоврядування — одне з найбільш складних та суперечливих завдань становлення сучасної державності України. На шляху демократичних процесів, з моменту
визнання місцевого самоврядування, постав цілий комплекс політичних, економічних, соціальних, психологічних та інших проблем.
Адже реальна, дієздатна муніципальна влада передбачає не лише
конституційно-правове визнання прав територіальних громад,
декларування самостійності місцевого самоврядування у вирішенні
питань місцевого значення, не тільки закріплення правових, соціальних та інших гарантій цієї самостійності, встановлення функцій
та компетенції місцевого самоврядування, а й розвиток економічного і фінансового потенціалу всієї держави в цілому. Лише просування у розв’язанні цих проблем дасть змогу говорити про утвердження
демократичної системи організації влади на місцях, без якої стає
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неможливою побудова громадянського суспільства та правової держави в Україні.
Органічний взаємозв’язок державного і муніципального будівництва об’єктивно зумовлений тим, що місцеве самоврядування є фундаментальною основою розвитку української державності. На наш
погляд, визнання на конституційному рівні як одного з ключових
принципів конституційного ладу та сучасного конституціоналізму
інституту місцевого самоврядування стало конституційно-легальним підтвердженням того, що одним з концептуальних орієнтирів на
шляху до формування в Україні соціально-правової, демократичної
державності та конституціоналізму мають стати ідейні засади класичного муніципалізму.
Муніципалізм як теорія і практика становлення та розвитку місцевого самоврядування — іманентного атрибуту конституційної
демократичної держави і громадянського суспільства, належить до
тих фундаментальних цінностей світової цивілізації, які вироблялися людством протягом усього його розвитку. Саме тому місцеве
самоврядування є одним з тих атрибутів сучасного конституціоналізму та соціально-правової демократичної державності, що у контексті
європейського вектору розвитку Української держави вимагає свого
усебічного конституювання та інституціоналізації на принципах
гуманізму, людського виміру влади та верховенства права. Адже
визнання державою інститутів місцевого самоврядування стало гаслом реформаторських дій усіх без винятку постсоціалістичних держав Європи, у тому числі й України.
Так, у Концепції внесення змін до Конституції України1, яку прийняла Конституційна Асамблея, утворена у 2012 р. Президентом
України2 (далі — Концепція), встановлювалося, що «метою конституційної реформи є створення ефективної системи місцевого самоврядування, здатної гарантувати найвищу соціальну цінність людини, створити оптимальні умови для її життєзабезпечення та
1 Концепція внесення змін до Конституції України [Електронний ресурс] //
Дискусійний форум Конституційної Асамблеї. — Режим доступу: http://cau.in.ua
2 Указ Президента України «Про Конституційну Асамблею» від 17 травня
2012 року № 328/2012 [Електронний ресурс] // Офіційне представництво Прези
дента України. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/14752.
html
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гармонійного розвитку, а також забезпечити комплексний та стабільний розвиток територіальних громад, районів та регіонів України
на основі найповнішого використання їх потенціалу, збалансування
і вирівнювання регіонального розвитку».
Слід зазначити, що, незважаючи на колосальний науковий інте
рес до питань місцевого самоврядування в сучасній Україні, проблематика реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади з позиції принципів класичного муніципалізму,
його сутності, змісту та системи набуває колосальної актуальності в
умовах сучасних конституційно-модернізаційних процесів.
Як наголошувалося у згаданій Концепції, «фундаментальною
передовсім конституційною проблемою розвитку місцевого самоврядування є відсутність чіткої доктринальної основи цього політико-правового інституту, невизначеність його правової природи
та перспективних напрямів розвитку. Це не дає змоги упродовж
тривалого періоду часу належним чином окреслити вектори системно-структурної організації муніципальної влади, виокремити
функціонально-компетенційну його сферу, вибудувати ефективний механізм взаємодії та контролю між органами державної влади
і місцевого самоврядування».
У зв’язку з цим актуалізується проблема концептуального аналізу
конституційної та конституційно-проектної регламентації сучасної
та перспективної моделі місцевого самоврядування з позиції доктрини сучасного муніципалізму.
Варто вказати на те, що муніципальна реформа як складова
реформи інститутів політичної системи в Україні в цілому тривалий
час проголошується різними політичними силами та суб’єктами
політичної системи, зокрема, значною мірою декларується як політичний курс усіх президентів України. Більше того, від прийняття
чинної Конституції України 28 червня 1996 р. питання недосконалості конституційної моделі місцевого самоврядування та необхідності її модернізації перманентно порушувалися як теоретиками, так
і практиками. Отже, не викликає сумніву, що серед інших питань
конституційно-правової модернізації проблема муніципальної
реформи належить до пріоритетів державної політики у сфері забезпечення стабільності та функціональності системи конституційного
ладу. Це, як зазначає М. І. Ставнійчук, об’єктивно вимагає й розгля100
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ду питання про місце в цій системі місцевого самоврядування та про
політичну модель його розвитку, насамперед необхідність проведення реформи місцевого самоврядування та визначення загальної
моделі цієї реформи1.
Таким чином, одна з найважливіших проблем муніципальної
реформи полягає у пошуку оптимальної доктринальної основи місцевого самоврядування. Адже теоретичні засади сучасного муніципалізму мають суттєвий вплив не тільки на становлення вітчизняної муніципальної науки, а й на муніципальне будівництво нашої
країни, слугуючи своєрідним інтегруючим орієнтиром правової
ідеології. Зокрема, вони істотно вплинули як на зміст низки ключових законів про місцеве самоврядування, відповідних положень
Конституції України 1996 р., так і відіграють вагоме значення у
процесі сучасних законопроектних робіт, які стосуються можливих
змін до чинної Конституції у частині щодо місцевого самоврядування.
Якщо проаналізувати положення Концепції, доктринальною
основою реформи місцевого самоврядування пропонувалося розглядати теорію муніципального дуалізму. Зокрема, у Концепції
вказувалося, що «конституційне закріплення засад муніципального
дуалізму констатує можливість органів місцевого самоврядування
вирішувати як питання місцевого значення, так і брати участь у
розв’язанні державних справ шляхом виконання делегованих
повноважень. Це, вважають її автори, забезпечить імплементацію
положень Європейської хартії місцевого самоврядування та конституювання національних традицій розвитку місцевого самоврядування, а також надасть можливість поєднати визначені
Європейською хартією принципи децентралізації публічної влади
та субсидіарності у функціонально-компетенційному механізмі
здійснення місцевого самоврядування».
Отже, у Концепції як доктринальний базис майбутньої конституційної моделі місцевого самоврядування розглядалося подвійна природа влади місцевого самоврядування та його органів. У результаті
аналізу природи місцевої влади апологети цієї доктрини роблять
1 Марина Ставнійчук: На сьогодні сформувався громадський консенсус щодо
необхідності проведення реформи місцевого самоврядування [Електронний
ресурс] // Конституційна Асамблея. — Режим доступу: http://cau.in.ua/?p=626
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висновок про те, що у ній одночасно поєднуються дві засади: громадівська та державна. Розмірковуючи про ознаки місцевого самоврядування, його відмінності від державної влади та основні функції, вони
доводять, що державні та самоврядні начала знаходяться у площині
єдиного поля публічної влади, зміни відбуваються в інтересах децентралізації управління та підвищення його ефективності. Відмінності,
головним чином, полягають у виборі засобів реалізації цих цілей. По
суті, виходячи з цієї доктрини, місцеве самоврядування розглядається
лише як варіант державно-суспільного регулювання муніципальних
відносин та є формою технічного переміщення на локальний рівень
державних повноважень, свого роду «наближення» державної влади
до потреб та інтересів жителів — членів територіальних громад.
На наш погляд, такий доктринальний підхід, який пропонувалося
втілити у процесі оновлення Конституції України та покласти за основу майбутньої муніципальної реформи, слід розглядати як суттєвий
крок назад порівняно з тими ідейними засадами, які закладено у чинній Конституції України. Адже, попри суттєві протиріччя, які існують
у сучасній конституційні моделі місцевого самоврядування, концептуально вона базується на громадівській доктрині муніципалізму.
Виходячи з ідейних засад громадівського муніципального праворозуміння, Конституція заклала основи запровадження лібералізованої моделі місцевого самоврядування, що зумовило визнання прав
територіальних громад на самоврядування та створило певні правові
межі інституціоналізації муніципальної влади як самостійного виду
публічної влади в Україні. Так, за ст. 7 Конституції в Україні «визнається» місцеве самоврядування, що зводить даний інститут у ранг
природного права територіальної громади, а якщо взяти за основу
ст. 140 Основного Закону України, в якій йдеться про територіальну
громаду як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, то можна
дійти висновку, що вибір у нашій країні було зроблено на користь
громадівської теорії. Про це ж свідчить і той факт, що місцеве самоврядування здебільшого самостійно вирішує питання місцевого значення та зосереджується лише в селах, селищах та містах як «природних» населених пунктах.
Акцент у контексті конституційної модернізації на зміні громадівської філософії місцевого самоврядування на користь дуалістичної моделі не може не привести до часткової втрати орієнтирів в
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середовищі експертів з питань місцевого самоврядування та теорії
муніципального права в цілому, розгубленості серед спеціалістів.
Доктринальні основи місцевого самоврядування нібито втратили
чіткість кордонів та орієнтирів. Здається, що не тільки правова, організаційна, територіальна, соціальна, економічна та інші основи місцевого самоврядування, у т. ч., як це не парадоксально, і наукові,
залежать від свавільного умогляду політиків, а й сама теорія місцевого самоврядування може стати предметом ревізії з боку законодавця.
Це може детонувати кризу муніципальної реформи та самої ідеї місцевого самоврядування в Україні, яке так і не досягло своєї зрілості,
не спромоглося повною мірою реалізувати закладені в ньому внутрішні потенційні можливості та сьогодні, як підсумок більш ніж
двадцятирічної діяльності держави у сфері місцевого самоврядування, перебуває в глибокому системному занепаді.
На наше переконання, реалізація на конституційному рівні концептуальних положень дуалістичної моделі місцевого самоврядування, особливо в умовах відсутності сталих демократичних традицій в
організації та функціонуванні соціально орієнтованої держави,
суперечливої внутрішньої політики, у тому числі й сфері муніципального та регіонального розвитку, закостенілості бюрократичного
апарату, тотальної корупції на усіх рівнях та ланках державної влади,
фактичної відсутності мотивації та стимулів для розвитку самоврядної ініціативи людей, може стати суттєвим бар’єром на шляху муніципального прогресу.
Держава, як набагато «сильніший» суб’єкт публічних владовідносин, завжди (коли їй це вигідно) може повернутися до централізованої форми управління. Тому в умовах нестабільного або перехідного
політичного режиму дуалістична модель місцевого самоврядування
не є стабільною. Вона схильна до перманентних змін або у напрямі
адміністративної, або у напрямі децентралізованої моделі, перша з
яких характеризується прямим підпорядкуванням органів місцевого
самоврядування органам державної влади. Вона завжди перебуває
під загрозою повної «вбудованості» місцевого самоврядування до
системи органів державної влади, а через це — його перетворення на
місцеве управління.
У цьому контексті слід розглядати й інші проблеми локальної
демократії. Одне із її нагальних завдань — вирішення питань, які не
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давали змоги здійснювати дієве врядування на місцевому і регіональному рівнях організації публічної влади. Ці питання сформульовані практикою реалізації Конституції, законодавчих актів у сфері
місцевого і регіонального розвитку, доктринальними дослідженнями стосовно проведення муніципальної, адміністративної реформ,
реформи адміністративно-територіального устрою України, негативними результатами впровадження Європейської хартії місцевого
самоврядування.
Оновлення Конституції, процес конституційно-правової модернізації пов’язані зі становленням цілісної системи публічної влади,
публічного управління, врядування в Україні. Зокрема, це стосується
територіальної організації публічної влади. Врядування в європейському розумінні (governance) має дві складових: інституційну та
функціональну. Інституційна — окреслює коло суб’єктів врядування: інститути публічної влади, зокрема, самоврядування, громадянського суспільства, самоорганізації населення, громадян.
Функціональна — пов’язана із налагодженням процесу належного
(good governance) врядування, публічного управління під контролем
громадянського суспільства.
Саме таку систему врядування було започатковано на Майдані і
вона має знайти відображення в оновленій Конституції, як на загальнонаціональному, так і на територіальному рівнях організації публічної влади. У цьому сенсі доречно продумати можливість кореляції
відповідних норм першого розділу Конституції України, а саме статей 5 і 6, і запропонувати наступну проектну редакцію. Щодо частини 2 статті 5: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом публічної влади
в Україні є народ. Народ здійснює публічну владу і врядування безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування за участю організацій громадянського суспільства» Щодо
статті 6: «Публічна влада в Україні здійснюється на засадах її єдності,
поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, а також
рівноваги і збалансування її гілок, повсюдності місцевого самоврядування в системі адміністративно-територіального устрою України,
взаємодії державної влади та місцевого самоврядування.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією
межах і відповідно до законів України».
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Сучасні, проєвропейські концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади1 мають
спиратися на такі постулати:
1. Антропологічна, людино-центристська філософія організації
публічної влади2. Революційна доба засвідчила нагальність докорінної зміни взаємин між людиною, громадянином, громадянським
суспільством і владою, державою, її інституціями та необхідність
відображення цих змін на рівні Основного Закону. В Конституції
слід відобразити цю нову парадигму, а саме: оновлена Конституція
України має забезпечити розбудову цілісної системи врядування в
країні, в якій фактичним доменом, володарем є людина, громадянин, громадянське суспільство, народ, а держава, публічна влада та її
інститути обслуговують, захищають, представляють інтереси цього
домена. Отже, від патерналістської конструкції взаємин, що притаманна чинній Конституції, слід перейти до філософії, ідеології
сучасного українського конституціоналізму, спрямованого на антропологічну, людиноцентристську модель суспільних відносин, де на
вершині піраміди врядування знаходиться людина, громадянин,
громадянське суспільство.
2. Належне місцеве врядування (good governance)3 як комплекс
взаємовідносин між органами публічної влади, інститутами громадянського суспільства та людиною, громадянами з пріоритетом їх
прав і свобод, задоволення життєвих потреб та інтересів.
3. Відповідність принципам Європейської хартії місцевого самоврядування та додаткових протоколів до неї щодо організаційної,
адміністративної, правової, фінансової автономії місцевого самоврядування, а також безпосередньої участі населення в управлінні
місцевими справами.
4. Конституційна визначеність основних елементів системи територіальної організації публічної влади.
1

Проблеми теорії конституційного права України / За заг. редакцією
Ю. С. Шемшученка. — К.: Парламентське вид-во, 2013. — С. 411–436.
2 Авер’янов В. Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. — 2006. — № 5. — С. 11.
3 Стрельцов В. Ю. Формування та розвиток концепції європейського врядування
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://referatu.net.ua/newreferats.
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5. Комплексне законодавче забезпечення функціонування місцевого врядування та самоврядування. Законодавча основа антропоцентричної системи влади з погляду принципу системності має бути
забезпечена на трьох рівнях. Конституційно-правовий рівень торкається положень чинної Конституції, проектів змін і доповнень до
Конституції в частині територіальної організації влади (ТОВ) та місцевого самоврядування, а також органічних, конституційних законів
щодо цієї сфери. Законодавчо-спеціалізований рівень може передбачити пакет законопроектів про засади місцевого врядування, про
самоврядування громади, про організацію врядування в районі та
області. Законодавчо-галузевий рівень має врегулювати окремі
аспекти реформування місцевого самоврядування у сферах бюджетної, податкової, земельної політики, охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, житлово-комунального господарства.
Система адміністративно-територіального устрою країни закладає основи розбудови територіальної організації влади. Тому відповідний розділ Конституції доцільно розпочати з визначення системи
адміністративно-територіального устрою. При цьому необхідно розмежувати штучно утворювані державою адміністративно-територіальні одиниці (з метою організації системи управління на відповідній території, надання населенню доступних публічних послуг) від
природних територіальних поселень людей (село, селище, місто). До
системи адміністративно-територіального устрою України доцільно
віднести регіони (Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та
Севастополь), райони, громади.
Статус адміністративно-територіальних одиниць, які складають
систему адміністративно-територіального устрою, порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою слід визначити у спеціальному законі. Слід підтвердити в Конституції спеціальний статус міст Києва та Севастополя, який має визначатися
законами України.
Виходячи із адміністративно-територіального устрою, формування системи місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування залежить від ступеня реалізації принципу субсидіарності —
максимального наближення надання публічних послуг населенню,
розмежування повноважень, що мають належати органам виконавчої влади від власних повноважень органів місцевого самоврядуван106
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ня. У цьому зв’язку доцільно визначити систему місцевого врядування: «Систему місцевого врядування складають: громади, місцеві
органи публічної влади — представницький та виконавчий органи
Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування; організації громадянського суспільства, — які беруть участь у вирішенні питань державного та місцевого значення».
В Конституції, з урахуванням процесу децентралізації державної
влади, має бути визначена система місцевих органів виконавчої
влади, в тому числі функціонального призначення інституту «державних уповноважених» (префектів), які повинні діяти на рівні
областей, районів, в містах зі спеціальним статусом. Місцеве самоврядування в особі його органів функціонує на рівні громад, районів,
областей, у містах зі спеціальним статусом.
В умовах реальної загрози суверенітету, територіальної цілісності
України державна присутність у регіонах має бути реальною та дієвою і не обмежуватись лише «контрольно-наглядовими» функціями.
Державні представники мають бути позбавлені функцій і повноважень щодо державного управління місцевими справами, вирішення
питань місцевого значення, які доречно передати виконавчим органам районних і обласних рад. Проте вони мають зберегти суто державницькі повноваження. Про це свідчить і зарубіжний досвід функціонування, зокрема, префектів у Франції, воєвод у Польщі. Так, на
воєводу покладаються такі функції: політико-представницька —
представник Уряду в регіоні; наглядова — за територіальним управлінням (врядуванням) у воєводстві; забезпечення громадського правопорядку і колективної безпеки; контроль за використанням
державної власності.
Доцільно визначити, що державні уповноважені відповідальні
перед Президентом України та підконтрольні Кабінету Міністрів
України. Державні уповноважені призначаються на посаду за поданням Прем’єр-міністра України Президентом України, який має
право звільняти їх з посади.
Виходячи зі змішаної форми правління, відомої біблійної істини
«Кесарю кесареве, а Богу Богове» («кожному своє») щодо виконання
саме державних функцій державними уповноваженими, а також враховуючи досвід функціонування аналогічних інститутів у Франції,
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Польщі, місцеві органи виконавчої влади мають на відповідній території, з одного боку, забезпечувати реалізацію повноважень
Президента України як глави держави, з другого — повноваження
вищого органу виконавчої влади — Кабінету Міністрів України.
З огляду на це державні уповноважені на відповідній території мають
виконувати такі функції, які доцільно визначити в Конституції:
1) контрольно-наглядову щодо додержання прав і свобод громадян,
Конституції України, законів, указів Президента України, актів
Кабінету Міністрів України з боку територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також щодо актів органів та
посадових осіб місцевого самоврядування. З реалізації цієї функції
державний уповноважений відповідальний перед Президентом
України; 2) забезпечення організації виконавчої влади щодо координації діяльності територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, взаємодії місцевих органів виконавчої влади з
місцевим самоврядуванням; 3) управлінські, виконавчо-розпорядчі
в окремих сферах (соціально-економічного прогнозування розвитку
регіонів, транспорту і зв’язку, науки, освіти, культури, охорони
здоров’я, використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, соціального
захисту тощо), у визначених законом межах. З реалізації цих функцій
державний уповноважений підконтрольний Кабінету Міністрів
України.
У Конституції слід зазначити, що розмежування повноважень між
державними уповноваженими та органами місцевого самоврядування визначається у законах України або в законі «Про засади місцевого врядування в Україні».
Конституційні положення щодо місцевого самоврядування
доцільно визначати з урахуванням принципу конституційно-правової економії. Основи його організації мають регулюватись
Конституцією. Функції, повноваження та форми діяльності органів
та посадових осіб місцевого самоврядування — спеціальними законами; специфічні форми організації та діяльності — у статутах громад.
У Конституції доцільно визначити територіальну основу місцевого самоврядування, матеріальні та фінансові засади його функціонування, порядок формування органів місцевого самоврядування,
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особливості його здійснення на регіональному рівні, гарантії місцевого самоврядування.
У Конституції доцільно дати визначення місцевого самоврядування: «Місцеве самоврядування є правом та спроможністю жителів
громади самостійно та через органи місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів
України, формою самоорганізації населення, організації системи
надання йому доступних публічних послуг». Згідно із принципами
Європейської хартії місцевого самоврядування в Конституції слід
зазначити засади правової, адміністративної, матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування.
За Конституцією територіальною основою місцевого самоврядування має стати громада. Громадою є адміністративно-територіальна
одиниця та спільнота жителів, що проживають на її території.
Громада є первинним рівнем місцевого самоврядування, має власні
представницькі, виконавчі органи місцевого самоврядування.
Представницьким органом місцевого самоврядування первинного рівня має бути рада громади, депутати якої обираються жителями
громади, що мають право голосу, строком, що визначений Законом.
Аналогічний строк повноважень встановлюється і для обраного
жителями громади голови громади. Слід встановити, що активним
виборчим правом користуються жителі громади, а пасивним — громадяни України.
У Конституції доцільно визначити, що органами місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси громад, є обласні та
районні ради. Депутати до них обираються пропорційно до чисельності населення відповідних громад їх жителями, що мають право
голосу, строком, що визначений Законом. Із числа депутатів обирається голова обласної, районної ради. Обласна, районна рада формує
власний виконавчий орган.
Доцільно встановити, що в містах зі спеціальним статусом (Київ,
Севастополь) система місцевого самоврядування відокремлена від
місцевих органів виконавчої влади. Місцеве самоврядування в таких
містах має власні виконавчі органи, жителі міст обирають відповідних голів, які не суміщають посади з іншим мандатом.
У процесі подальшої трансформації територіальної організації
влади, системи врядування та місцевого самоврядування необхідно
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спиратися, зокрема, щодо: вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування, зміцнення його матеріальних та фінансових
засад, розмежування відповідних повноважень стосовно надання
публічних послуг, розвитку форм партисипативної демократії, змін у
статусі органів місцевого самоврядування на районному і обласному
рівнях, а також місцевих органів виконавчої влади, етапів здійснення модернізації, — на положення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, що
затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України 1 квітня
2014 р.1
Також необхідно передбачити право на добровільне об’єднання
не лише сільських, а й інших територіальних громад. Добровільне
об’єднання територіальних громад має здійснюватися в порядку,
визначеному законом. Доцільно створити конституційну основу для
створення обласними та районними радами власних виконавчих
органів тощо.
Також перспективний розвиток місцевого самоврядування в умовах сучасних конституційно-модернізаційних процесів значною
мірою пов’язаний із посиленням взаємодії територіальних громад та
політичних партій. В умовах політичної системи демократичного
суспільства партії відіграють роль двигуна, який приводить у дію не
лише державний механізм, а й механізм місцевого самоврядування,
забезпечує їх нормальне функціонування. Достатньо вказати лише
на ту роль, яку відіграють політичні партії у виборчому процесі, у
діяльності представницьких структур державної влади та територіальних громад.
У соціально-правовій державі, яка отримала особливо широке
конституційне визнання на сучасному етапі світового конституційного процесу, все це об’єктивно викликало необхідність правової
регламентації політичних партій — визначення їх правового статусу,
введення їх взаємовідносин з державою та громадянським суспільством у правові рамки. Можна з повною впевненістю стверджувати,
що правова інституціоналізація політичних партій зумовлена зрос1 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р
«Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
www.kmu.gov.ua/control/ru/newsnpd
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танням їх ролі та потребами зміцнення соціально-правової державності.
Водночас не можна не відзначити, що місцеве самоврядування
буде успішно розвиватися лише тоді, коли в процесі виборів до представницьких структур місцевого самоврядування формуватиметься
гідний виборчий корпус — найкомпетентніших та найдостойніших
муніципальних політиків — представників територіальних громад.
Саме від цього значною мірою залежить ефективність роботи представницьких органів місцевого самоврядування, зміцнення їх авторитету серед населення. Поряд з тим його розвиток не менше залежить від якісного складу тих, хто очолює муніципалітет. Це змушує
дивитись на політичні партії не лише як на учасників загальнонаціонального політичного процесу, а й муніципального процесу, кінцевою метою діяльності суб’єктів якого є вирішення або сприяння
вирішенню питань місцевого значення.
Важливо також зазначити, що на сьогодні політичні партії
мають значний потенціал для впливу на розвиток місцевого самоврядування. Серед головних завдань у цій сфері виокремлюють:
1) узгодження й узагальнення інтересів і потреб різноманітних
груп, верств населення та індивідів, які потім формулюються в програмних документах, проектах нормативно-правових актів, програмах соціально-економічного розвитку відповідних територій;
2) представництва інтересів; 3) забезпечення взаємозв’язку і взаємодії певних соціальних груп та органів місцевого самоврядування;
4) організація політичного діалогу; 5) пропаганда певних соціальних цінностей і стереотипів політичної поведінки; 6) формування
політичної еліти, відбір кращих кандидатів на керівні посади в
органах місцевого самоврядування1.
Суттєвою проблемою розвитку місцевого самоврядування в
Україні залишається низький рівень громадської участі, зокрема,
громадських об’єднань у вирішенні питань місцевого значення2.
1 Любченко П. М. Політичні партії як елемент громадянського суспільства та їх
вплив на розвиток місцевого самоврядування // Проблеми законності. — 2009. —
№ 100. — С. 93.
2 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання
Президента України до Верховної Ради України. — К.: НІСД, 2012. — 576 с.; Про
внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання
Президента України до Верховної Ради України. — К.: НІСД, 2012. — 256 с.;
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На сьогодні підставою для визначення загальних засад взаємодії
органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань є ст. 22
Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р.,
де зазначено: 1) втручання органів місцевого самоврядування у
діяльність громадських об’єднань, так само як і втручання громадських об’єднань у діяльність органів місцевого самоврядування, не
допускається, крім випадків, передбачених законом; 2) органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об’єднання до
процесу вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом
проведення консультацій з громадськими об’єднаннями стосовно
важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники
громадських об’єднань; 3) проведення консультацій з громадськими
об’єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та
діяльності, є обов’язковим1.
Не можна не відзначити, що запорукою успішної взаємодії громадських об’єднань з органами місцевого самоврядування є належним чином сформована законодавча база, на основі якої було б
визначено як засади взаємодії, так і чіткі конкретні механізми взаємодії. Не можна не звернути увагу на те, що такий механізм взаємодії
як «можуть залучати» створює загрозу для встановлення конструктивних відносин громадських об’єднань з органами місцевого самоврядування. Адже громадські об’єднання можуть і не залучати.
Проблемними питаннями для налагодження ефективної та
результативної взаємодії між органами місцевого самоврядування та
громадськими об’єднаннями також залишаються рекомендаційний
характер створення громадських рад та інших консультативнодорадчих органів при місцевих радах, проведення консультацій з
громадськими об’єднаннями та сприяння здійсненню громадських
Україна в 2010 році і щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. А. В. Єрмолаєва. — К.: НІСД, 2010. —
528 с.
1 Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. // Відомості
Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — Ст. 1
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експертиз; правова невизначеність консультацій та порядку їх проведення; небажання органів місцевого самоврядування враховувати
пропозиції та зауваження громадських об’єднань; відсутність належного інформування про проведення консультацій тощо. Все це, безу
мовно, обмежує зусилля громадських об’єднань щодо їх участі у
виробленні та реалізації питань місцевого значення.
Тому важливо для створення належних умов функціонування
механізмів взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями закріпити на законодавчому рівні
обов’язкове запровадження при органах місцевого самоврядування
таких форм місцевої демократії, як громадські ради та інші консультативно-дорадчі органи, проведення консультацій із громадськістю,
громадської експертизи проектів рішень і діяльності органів місцевого самоврядування; визначити на рівні закону процедури проведення консультацій, конкретизувати права та обов’язки сторін щодо
проведення консультацій, здійснення громадської експертизи на
всіх етапах реалізації даних форм місцевої демократії; встановити
варіанти рішення місцевих рад після розгляду пропозицій громадських об’єднань.
У цьому контексті важливим є також питання фінансової підтримки громадських об’єднань зі статусом юридичної особи з боку
органів місцевого самоврядування. Натомість сьогодні принципи
відбору громадських об’єднань не є чітко визначеними, тому систему
надання фінансової підтримки не можна назвати добре організованою і передбачуваною. Впровадженню прозорого механізму розподілу коштів місцевих бюджетів серед громадських об’єднань сприятиме належним чином сформована нормативно-правова база, на
основі якої визначалися б: 1) конкретний порядок надання фінансової підтримки; 2) критерії надання, на які ще в 2007 р. вказував
Комітет Міністрів Ради Європи1; 3) процедура надання заявок громадських об’єднань на отримання відповідної фінансової допомоги.
1

Рекомендація CM/Rec(2007)14 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам (Щодо створення та діяльності неурядових організацій) (Прийнято
Комітетом Міністрів 1-го жовтня на 1006-му засіданні заступників Міністрів)
[Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_937/print1382643164102062
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Не менш важливо й надалі ширше впроваджувати на ринку соціальних послуг систему соціального замовлення, тобто комплексу
заходів організаційно-правового характеру для реалізації місцевих
цільових соціальних програм і соціальних проектів за рахунок коштів
місцевих бюджетів шляхом укладення на конкурсній основі соціальних контрактів з громадськими об’єднаннями.
Ще одним ефективним напрямом вдосконалення механізмів взаємодії органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань
є: 1) організація з боку органів місцевого самоврядування програм
координації дій та запровадження заходів спільного планування
щодо визначення та розв’язання першочергових проблем місцевого
розвитку; 2) інформування з боку громадських об’єднань про свій
кадровий, професійний та ресурсний потенціал, визначення заходів
спільних дій щодо організаційно-правового забезпечення надання
якісних послуг.
Необхідно зазначити, що повноцінна участь громадських об’єд
нань у вирішенні питань місцевого значення залежить і від готовності органів місцевого самоврядування до реальної та постійної спів
праці на ґрунті закону. Несприйняття органами місцевого
самоврядування громадських об’єднань як повноправних партнерів
та надмірний вплив суб’єктивного чинника призводять до формалізації механізмів взаємодії між ними. Як наголошується в Рекомендації
139 (2003) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи,
«справжнє партнерство між органами місцевої й регіональної влад і
неурядових організацій робить можливим зміцнення місцевої та
регіональної демократії і участь громадян, руйнуючи бар’єри між
ними й гарантуючи, щоб усі думки й гострі питання було враховано»1.
Для формування сприятливого середовища налагодження дієвих
партнерських відносин між громадськими об’єднаннями та органами місцевого самоврядування дуже важливим є усвідомлення громадськими об’єднаннями свого права на одержання у порядку,
визначеному законом, публічної інформації, що знаходиться у володінні органів місцевого самоврядування, а також права на звернення
1

Рекомендації 139 (2003) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи
«Неурядові організації і місцева та регіональна демократія» // Посібник з питань
партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні / За ред.
В. В. Толкованова. — К.: Крамар, 2011. — С. 154.
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з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами
до органів місцевого самоврядування.
У контексті сучасних конституційно-модернізаційних процесів
необхідно звернути увагу й на розвиток фінансової основи територіальних громад. Конституція України визначає принципові засади
формування і структуру фінансової основи місцевого самоврядування в Україні. Це зумовлено передусім тим, що ефективне функціонування місцевого самоврядування значно залежить від наявності у
володінні та вільному розпорядженні територіальних громад фінансових та інших ресурсів, необхідних для виконання покладених на
них завдань. Складовою частиною фінансової основи місцевої демократії є місцеві бюджети та інші кошти, якими можуть розпоряджатися органи, обрані територіальними громадами. Кошти органів
місцевого самоврядування мають бути відповідними наданим їм
Конституцією і законодавством функціям і повноваженням.
На сучасному етапі викликає стурбованість той факт, що процес
формування фінансових основ місцевого самоврядування в Україні
відбувається вкрай повільно. Незважаючи на законодавчо продекларовану самостійність органів місцевого самоврядування у вирішенні
внутрішніх проблем підвідомчих їм територій, продовжує зберігатися істотна економічна залежність муніципальної влади від держави.
Народившись у надрах економічних протиріч перехідного періоду,
вона розвинулася на ґрунті ущемлення муніципальних структур у
процесі розподілу повноважень, власності та фінансових ресурсів
між різними суб’єктами економічних ресурсів.
У цьому контексті звернемо увагу на те, що питання ефективного
правового регулювання бюджетної системи є дуже актуальними для
будь-якої держави світу. Важливим є не стільки сукупність бюджетів,
що входять до бюджетної системи, а більшою мірою те, яким чином
здійснюється їх формування, тобто наповнення ресурсами для виконання поставлених завдань та цілей.
Бюджетний кодекс України визначає бюджетну систему як сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудовану з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіального устроїв і врегульовану нормами права. Вона є дворівневою
і складається із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим,
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обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).
Якщо за рахунок державного бюджету фінансуються видатки загальнодержавного значення, то з місцевих бюджетів видатки здійснюються на органи місцевого самоврядування та на програми, заклади
та заходи місцевого значення.
У контексті проблем, які виникають у процесі формування дієздатного місцевого самоврядування в сучасній Україні, звернемо
увагу на один із основоположних принципів бюджетної системи
України — принцип самостійності, який вже в своєму формулюванні окреслює і головні елементи механізму його реалізації.
Відповідно до зазначеного принципу Державний бюджет України
та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного
бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність
бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел
доходів бюджету, правом відповідних органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування визначати напрями використання бюджетних
коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад
самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети.
Бюджетний кодекс України, таким чином, закладає принципову
основу для фінансової самостійності органів місцевого самоврядування. Водночас той же Бюджетний кодекс України містить щонайменше два великих «підводних камені» для цієї самостійності.
Перший — це порядок розрахунку обсягів видатків місцевих бюджетів для визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, тобто
коштів, які на беззворотній, безвідплатній основі передаються з
однієї ланки бюджетної системи до іншої з метою збалансування
місцевих бюджетів.
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Відповідно до ст. 94 Бюджетного кодексу України для визначення
розподілу міжбюджетних трансфертів використовується фінансовий
норматив бюджетної забезпеченості, який визначається шляхом
ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються
на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів соціальних послуг. Ця норма є цілком правильною і, крім
того, дає змогу контролювати цей розрахунок.
Водночас ст. 95 Бюджетного кодексу України, яка визначає коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, закріплює, що коефіцієнти враховують відмінності у вартості
надання гарантованих послуг залежно від: 1) кількості населення та
споживачів гарантованих послуг; 2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу
їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць. Зазначена
норма також є виправданою. Водночас частина друга ст. 95
Бюджетного кодексу України віддає весь цей цілком обґрунтований
механізм регулювання місцевих бюджетів до повноважень Кабінету
Міністрів України, визначаючи, що коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, фінансові
нормативи можна вдвічі збільшити, чи вдвічі зменшити, або більше,
за рішенням Кабінету Міністрів України. За таких умов, говорити
про реальну самостійність місцевих бюджетів важко. Зазначені коефіцієнти повинні затверджуватись законом.
Другий «підводний камінь» — це сам перелік міжбюджетних
трансфертів та порядок їх надання, чи, навпаки, вимоги перерахувати з місцевих бюджетів.
Якщо у цьому аспекті звернутися до зарубіжного досвіду, то у різних країнах світу структура бюджетних систем різниться. Так, для
федеративних країн (наприклад, США, Німеччина, Російська
Федерація, Канада, Швейцарія) характерною є трирівнева бюджетна
система (федеральний (центральний) бюджет, бюджети суб’єктів
федерації, місцеві бюджети), а бюджетна система в унітарних країнах
(наприклад, Італія, Франція, Україна, Японія) представлена двома
рівнями бюджетів (державний і місцеві бюджети). У федеративних
державах види місцевих бюджетів визначаються, як правило, у федеральному законодавстві та законодавстві окремих суб’єктів федерації, а в унітарних — чітко визначаються на загальнодержавному рівні.
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Існують країни, місцеві бюджети яких мають свої особливості. Так, в
Іспанії до місцевих бюджетів включаються бюджети сумісних підприємств (так званих торговельних товариств), створених за участю
держави.
Необхідно, щоб місцеві бюджети бути максимально наближеними до населення певної території, при цьому повинна бути реально
забезпечена їх дохідна база для того, щоб можливим було виконання
запланованих видатків. Реалізація цієї мети повинна бути забезпечена як бюджетним, так і податковим законодавством держави.
Виділяються основні функції, які виконує місцевий бюджет у будьякій державі1: функція створення місцевого фонду коштів (у ході її
реалізації відбувається мобілізація грошових коштів, розпис запланованих доходів і видатків з дотриманням положень бюджетної класифікації); розподільна функція, яка зумовлена тим, що у бюджетних відносинах, які завжди виступають у вигляді правовідносин,
беруть участь майже всі учасники суспільного виробництва, а за
допомогою бюджету кошти розподіляються між розпорядниками та
отримувачами цих коштів; функція використання зібраних коштів
на визначені завдання і мету, тобто відповідно до цільового призначення; контрольна функція за рухом бюджетних ресурсів — реалізується безпосередньо на всіх стадіях бюджетного процесу.
Хоча на необхідності забезпечення реальної самостійності місцевих бюджетів, їх наповнення реальними ресурсами протягом усього
періоду існування України як незалежної держави наголошують як
науковці, так і практики, ця проблема до цього часу залишається
невирішеною. Централізація фінансових ресурсів, що була притаманна фінансовій системі колишнього СРСР, досі не викорінена із
законодавства України, хоча, безсумнівно, її ступінь є набагато меншим. У цьому зв’язку цікавими є деякі позиції як вітчизняних, так і
зарубіжних фахівців у галузі фінансового права. Вони наголошують,
що фіскальна децентралізація — чи не найскладніший аспект децентралізації публічної влади. Вона є своєрідним мірилом: рівня демократичності та компетентності публічної адміністрації; адекватності
політичної системи до суспільних очікувань; рівня довіри до місце1 Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування
в зарубіжних країнах: Навчальний посібник. — К. : Правова єдність, 2009. —
С. 73, 74
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вих органів влади та рівня сприйняття державною владою потреб
суспільства в цілому і окремих громадян зокрема; якості контролю у
публічній сфері та відповідальності; зрештою, вона є оцінкою адекватності системи публічної адміністрації України та територіального
устрою держави. Крім цього, існує низка соціально-психологічних,
ментальних та культурних особливостей, які дають змогу або унеможливлюють децентралізацію фінансових ресурсів у державі1.
Оцінюючи сучасний стан місцевого самоврядування в Україні та
перспективи його розвитку у контексті запрограмованих конституційно-модернізаційних ініціатив держави, можна констатувати, що
на місцевому рівні в сучасній Україні сформувалася муніципальноправова модель, яка радикально відрізняється від традицій та реформаторських задумів, намірів і ініціатив 90-х років минулого століття,
позитивних законопроектних напрацювань провідних асоціацій
місцевого самоврядування, у першу чергу Асоціації міст України,
фундаментальних міжнародних стандартів муніципальної демократії, а також фундаментальних досліджень вітчизняних вчених-муніципалістів. Деякі традиційно оптимістично налаштовані авторитетні
вітчизняні експерти з питань місцевого самоврядування сьогодні
доволі скептично оцінюють перспективи муніципальної реформи в
Україні2.
Критичність ситуації дійшла до того, що посадові особи високого
рівня, відповідальні за конституційно-правову модернізацію, визнають не тільки, що «правове регулювання та практики місцевого
самоврядування не задовольняють сучасні потреби України та не
відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування, яку
Україна ратифікувала у 1997 році», а й те, що «останнім часом значна
1 Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. Децентралізація публічної
влади: досвід європейських країн та перспективи України / Швейцарськоукраїнський проект «Підтримка децентралізації в Україні — DESPRO. — К. : ТОВ
«Софія», 2012. — С. 129.
2 Нудельман В. Місцеве самоврядування, де ти? [Електронний ресурс] //
Українська правда. — Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
columns/2010/10/30/5512167/; Нудельман В. Реформа, яка може запізнитися ще
на десятиліття [Електронний ресурс] // Українська правда. — Режим доступу:
http://www.pravda.com.ua/columns/2013/01/31/6982147/; Пархоменко В.
Централізація влади, децентралізація відповідальності [Електронний ресурс] //
Українська правда. — Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2011/06/3/6265797/
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частина нормативно-правових новацій у цій сфері суперечить визначеним главою держави пріоритетам реформи місцевого самоврядування та призводить до розбалансування системи врядування на
місцях»1.
Основне протиріччя, на фоні якого формується нова муніципальна реальність, полягає у тому, що модель організації муніципальної
влади за Конституцією України заснована на принципах місцевого
самоврядування, за якого предмети відання та повноваження територіальних громад і органів місцевого самоврядування встановлюються органами державної влади, але в рамках їх здійснення муніципальна влада є повністю самостійною за умови дотримання вимог
законодавства.
Вважаємо, що модель децентралізації та деконцентрації публічної
влади, яка пропонується сьогодні, характеризується фактичною імплантацією місцевого самоврядування до матерії державного управління, тотальною залежністю від держави та відсутністю політичних,
економічних, управлінських амбіцій. Місцеве самоврядування за
такого варіанта політико-правового оформлення поєднує в собі
властивості правоздатності муніципальних самоврядних колективів
та реальної спроможності публічної державної влади, допускає можливість не тільки юридичного, а й адміністративного втручання в
свою діяльність.
Сучасна модель місцевого самоврядування останнім часом переживає фазу своєї своєрідної деградації та мутації, поступово трансформуючись на патерналістську модель самоврядування, яка за
своїм духом близька до радянської моделі місцевої влади. А за таких
умов виникає небезпека кардинальної трансформації у цьому напрямі і всієї політичної системи в Україні. У силу цього особливої актуальності набуває проблема концептуального осмислення сутності,
змісту, принципів та функцій сучасного муніципалізму, формування
національної муніципальної доктрини, її змістовного наповнення та
перспективного розвитку.

1 Марина Ставнійчук: На сьогодні сформувався громадський консенсус щодо
необхідності проведення реформи місцевого самоврядування [Електронний
ресурс] // Конституційна Асамблея. ‑ Режим доступу: http://cau.in.ua/?p=626
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Побудова і подальший розвиток правової, соціальної і демократичної держави неможливі без реформування і розвитку юридичної
науки, зокрема науки трудового права. Це, в свою чергу, вимагає
визначення напрямів розвитку науки трудового права, визначення і
вирішення завдань, які постають перед наукою і які слід вирішити
для забезпечення розбудови нашої держави, в тому числі в соціально-трудовій сфері.
Незважаючи на те, що вирішенню ряду проблем у галузі трудового права та права соціального забезпечення приділялась певна увага
ученими-правознавцями, до цього часу, на жаль, не створена доктрина розвитку трудового права як галузі права, галузі законодавства
та галузі науки, не визначено цілісного наукового бачення подальшого їх розвитку. Це, вочевидь, призвело до ряду негативних наслідків. По-перше, реформування трудового законодавства відбувається
безсистемно, законодавство, яке приймається, далеке від досконалості, про що свідчать його часті зміни та проблеми в правозастосуванні. Досі не прийнятий новий Трудовий кодекс України, четвертий варіант якого вкотре внесений на перше читання до Верховної
Ради України. Аналіз цього проекту свідчить про те, що законодавець і наука не є партнерами при правотворенні. Адже крилатий
вислів К. Маркса про те, що «теорія без практики сліпа, а практика
без теорії безсила» стосується і практики правотворення, а не лише
правозастосування.
Наукові дослідження проводяться безсистемно, незважаючи на
певний моніторинг і контроль, що здійснюється Національною академією правових наук України, за однією й тією ж тематикою
пишуться кілька дисертацій, причому одночасно й у всіх зазначаєть121
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ся про вирішення проблеми чи завдання. Якщо проблема чи завдання вже вирішені, то чому через кілька днів або місяців захищається
дисертація на таку само тему?
Тому метою даної публікації є визначення перспективних напрямів розвитку науки трудового права та завдань, які вона повинна
розв’язати.
Одним із проблемних питань, до вирішення якого повинна долучитись наука, є кодифікація трудового законодавства, а саме, термінове прийняття Трудового кодексу України, який є довгобудом у нашій
державі. На жаль, в основу правотворення при підготовці проекту
були покладені різні концепції, навіть взаємовиключні, стосовно відносин, які повинен регулювати Трудовий кодекс України. Класична
концепція полягає в тому, що трудове право регулює трудові відносини та відносини, тісно пов’язані з трудовими. Інша концепція засвідчує, що трудовим правом регулюються індивідуальні трудові відносини та колективні трудові відносини. Тому і не дивно, що в ст. 2
проекту замість того, щоб визначити, які відносини регулюються
трудовим кодексом, даний неповний перелік відносин, які ним регулюються, без визначення їх галузевої належності, тобто чи належать
вони до трудових. Адже очевидно, що відносини з працевлаштування,
професійного навчання, перепідготовки далеко не всі належать до
трудових відносин, а можуть регулюватися й іншими галузями права
— цивільним, адміністративним. У самій назві статті не зазначено, що
ці відносини є трудовими. Слід зауважити, що при удосконаленні проекта, залежно від сповідування тієї чи іншої концепції вченими чи
законодавцями, які брали участь у його удосконаленні, обидві взаємовиключні концепції знайшли свою реалізацію в ньому. Крім того,
проект не позбавлений і впливу цивілістичної концепції на регулювання трудових відносин. Це, безумовно, не сприяє чіткості і системності викладення норм, тому прийняття проекту в такому варіанті
призведе до чималих проблем при його правозастосуванні.
Кодифікація законодавства повинна базуватися на якісній теорії
трудового права. Тому наступним завданням науки трудового права
є розробка наукової доктрини трудового права та акта-доктрини розвитку трудового законодавства. Спроба визначити чинники доктрини трудового права та виначити поняття доктрини трудового права
останнім часом була зроблена в юридичній літературі.
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Так, на думку О. І. Процевського, доктрина трудового права як
правове явище являє собою юридично гарантовану, державою забезпечену можливість людини вільно реалізувати свою природну здатність до праці у соціально-трудових партнерських з роботодавцем
відносинах з метою створення матеріальних і духовних цінностей
для всього суспільства та досягнення справедливого розподілу
результатів трудової діяльності, що забезпечували б достатній життєвий рівень для працівника і його сім’ї1. Проте це є ідеальним визначенням права на працю як одного з основних принципів-засад, які
повинні бути покладені в основу при розробці доктрини трудового
права, але аж ніяк це не є визначенням доктрини трудового права як
правового явища, як наукового вчення про трудове право. Тому проблеми розробки науково-правової доктрини трудового права залишаються одним з перспективних наукових напрямів досліджень і
завданням науки трудового права.
Науково-правових доктрин як вчень про трудове право може бути
кілька, проте необхідно від науково-правової доктрини відрізняти
державні акти-доктрини (Президента, Верховної Ради, Кабінету
Міністрів України), якими визначаються напрями здійснення державної політики в певній сфері життєдіяльності суспільства (соціально-економічній, національної безпеки, оборони, охорони
здоров’я, науки й освіти, міжнародних відносин)2.
На наш погляд, для ефективного і системного реформування трудового законодавства, в основі якого повинен бути Трудовий кодекс,
необхідно розробити і прийняти на державному рівні акт-доктрину
розвитку трудового законодавства, в основу якого покласти одну з
науково-правових доктрин розвитку трудового права. Тільки в такому випадку можна досягти системності реформування та уникнення
протиріч, дублювання норм у різних нормативно-правових актах.
Тому одним із завдань науки трудового права є розробка державно1 Процевський О. І. Чинники, що визначають доктрину трудового права //
Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : Тези доп.
та наук. повідомл. учасн. V Міжнародної науково-практичної конференції
(Харків, 27–28 вересня 2013 р.) / За ред. В. В. Жернакова. — Х.: Право, 2013. —
С. 26.
2 Євграфова Є. Доктрина у правовій науці і юридичній практиці // Вісник
Національної академії правових наук України. — 2013. — № 2/73. — С. 53.
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правової доктрини розвитку трудового законодавства як однієї із
соціальних галузей права.
При розробці цієї доктрини, безумовно, слід керуватися такими
основними принципами.
1. Оптимальне збалансування виробничої та захисної функцій
трудового права. Серйозним недоліком законодавства про працю
колишнього Союзу РСР та Української РСР була орієнтація на
інтереси виробництва за рахунок ущемлення інтересів працівника.
Тепер існує думка, що законодавство незалежної України повинно
виходити з пріоритету інтересів працівника, оскільки це відповідає
нормам Конституції України, яка в основу державної політики
поставила інтереси людини. Проте є і протилежна точка зору, яку
активно обстоюють роботодавці, згідно з нею в чинному трудовому
законодавстві права та інтереси працівників достатньо навіть надмірно захищені, на відміну від прав та інтересів роботодавців. Тому у
новому Трудовому кодексі пропонується, і це вже знайшло свою
часткову реалізацію в проекті Трудового кодексу, захистити передусім права роботодавця навіть за рахунок зниження рівня гарантій
реалізації трудових прав працівниками. Особливо це стосується
колективних трудових правовідносин, зокрема реалізації прав профспілок. Помилковість точки зору про забезпечення інтересів роботодавця і виробничої функції за рахунок інтересів працівників була
доведена досвідом господарювання в СРСР. Проте соціальні гарантії
в чинному законодавстві були досить високими. І навпаки, помилковість точки зору про забезпечення насамперед прав та інтересів
працівників спостерігалася вже в перехідний період та і в перші роки
так званої ринкової економіки шляхом прийняття популістських
рішень, коли виробництво стоїть, а заробітна плата зростає без врахування результатів праці. Це призвело до інфляції та зубожіння
населення.
Матеріальний добробут працівників безпосередньо залежить від
ефективності виробництва. Ці два фактори тісно пов’язані між
собою. Тому побудова всього трудового законодавства і його основи
Кодексу — повинна ґрунтуватись на збалансуванні виробничої та
захисної функцій.
2. Принцип соціального діалогу (дво-тристороннє співробітництво) передбачає відхід від жорсткого централізованого регулювання
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трудових відносин з одночасним розширенням сфери договірного
регулювання. Суспільно-трудові відносини, що не регулюються безпосередньо законодавством, повинні бути врегульовані на основі
діалогу між органами державної виконавчої влади, асоціаціями
роботодавців та профспілками або іншими організаціями трудящих.
3. Принцип недопустимості зниження рівня трудових гарантій
випливає з частини другої ст. 22 Конституції України. Тому при проведенні реформування трудового законодавства на базі єдиної державно-правової доктрини повинні бути збережені всі основні гарантії трудових прав працівників. Відмова від раніше встановлених
трудових гарантій та пільг працівників розцінюється у всьому світі як
наступ на права трудящих, а таке законодавство кваліфікується як
реакційне. Повинні бути збережені, а з окремих питань і збільшені
соціальні гарантії для найбільш вразливих категорій працівників —
молоді, жінок, пенсіонерів, інвалідів.
4. Примат міжнародного права над внутрішнім. Цей принцип
означає, що наше законодавство треба привести у відповідність до
міжнародних стандартів, в тому числі і європейських. Але при цьому
треба враховувати, що міжнародні норми, в тому числі і норми ЄС,
часто закріплюють нижчі гарантії при реалізації права на працю, ніж
національне законодавство України. Тому міжнародні договори і
угоди, згоду на ратифікацію яких надано Верховною Радою України,
повинні мати переваги над національним законодавством при правозастосуванні лише в тому випадку, коли вони передбачають більш
високий рівень гарантій порівняно з національним законодавством.
5. При реформуванні трудового законодавства слід дотримуватися принципу диференціації правових норм, що регулюють нормування праці, заробітну плату, тривалість робочого часу та часу відпочинку у юридичних осіб залежно від їх організаційно-правових форм
та форм власності, умов праці. При цьому повинні бути збережені
державні гарантії щодо зайнятості, охорони праці, часу відпочинку,
охорони праці жінок, інвалідів, неповнолітніх, мінімального розміру
заробітної плати, соціального страхування. Державні гарантії мають
поширюватися на всіх працівників підприємств, установ, організацій та інших організаційно-правових форм юридичних осіб, а також
на працівників, які працюють за трудовим договором у роботодавця — фізичної особи.
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Наступним напрямом, який повинен знайти відображення в
науці трудового права, є приведення нашого трудового законодавства у відповідність з міжнародними, в тому числі міжнародними
регіональними стандартами.
Проголошення Україною європейського вибору, зокрема інтеграції України в Європейський Союз, зумовлює, крім інших завдань,
необхідність адаптувати чинне законодавство України до законодавства Європейського Союзу. У зв’язку з цим і був прийнятий Закон
України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня
2004 р.1 Згідно з цим Законом метою адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності
правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які
мають намір вступити до нього.
Однією із галузей законодавства, що потребують адаптації до
законодавства ЄС, є трудове законодавство. І навіть, якщо політичні
пріоритети зміняться, приведення нашого трудового законодавства
до міжнародних, у тому числі європейських стандартів-норм, за
умови, що вони закріплюють більш високі гарантії захисту прав сторін трудового договору, а особливо прав та інтересів працівників,
залишається архіактуальним завданням науки трудового права, а
також нашого законодавчого органу — Верховної Ради України.
Згідно з Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»
передбачалось до 2008 р. здійснити адаптацію законодавства до законодавства ЄС з охорони праці, проте, на жаль, така адаптація була
проведена вибірково, що аж ніяк не свідчить про виконання цієї
програми. Співробітниками відділу проблем цивільного, трудового
та підприємницького права приділяється постійна увага проблемам
гармонізації трудового законодавства з міжнародними стандартами,
що реалізовано в монографіях: «Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу» (2008 р.),
«Кодифікація трудового законодавства України» (2009 р.) (автори —
Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. П. Стадник та ін.).
1

Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367.
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Останнім часом захищені також дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук, присвячені проблемам дослід
ження відповідності трудового законодавства України міжнародним
стандартам. Це, зокрема, дисертації О. В. Макогон «Гармонізація
трудового законодавства України із законодавством Європейського
Союзу про регулювання трудових відносин працівників-мігрантів»,
О. О. Волохова «Міжнародні правові акти як джерела трудового
права України». Проте ці дослідження не вичерпують актуальності
цієї тематики, в тому числі з проблем відповідності міжнародним
стандартам законодавства України з питань охорони праці.
Ще одним з актуальних напрямів наукових досліджень є проблеми ефективності норм трудового права та ефективності правозастосування. Безперечно, ці два напрями дуже тісно пов’язані між собою.
Досягнення ефективності норм трудового права починається з правотворення (нормотворення). У зв’язку з цим слід виробити вимоги,
в тому числі щодо техніки побудови норм трудового права, викладення змісту норм, якими однозначно повинен керуватися законодавець (розробники проектів нормативно-правових актів). Саме від
дотримання цих вимог залежатиме якість трудового законодавства.
Наразі здійснюється кодифікація трудового законодавства. І, як
свідчить аналіз норм проекту Трудового кодексу України, вони є
недосконалими з погляду ясності і чіткості та однозначності викладення, а тому призведуть до неоднозначного їх тлумачення, а значить і неефективності правозастосування.
При кодифікації слід досягти тих завдань, які на неї покладаються. Будь-яка кодифікація безпосередньо спрямована на досягнення
юридично-технічної цілі раціоналізації норм права1. Одним із
завдань здійснення кодифікації трудового законодавства є звести до
мінімуму регулювання трудових відносин підзаконними актами, підвищити значення закону, насамперед Трудового кодексу. Підзаконні
акти повинні прийматися тільки на виконання законів. Вони не
можуть встановлювати нових обов’язків працівників, звужувати їхні
права, надані законом.
При підготовці проекту Трудового кодексу слід мати на увазі і
проблему його стабільності. Трудове законодавство містить багато
1

Кабрияк Р. Кодификации. — М.: Статут, 2007. — С. 215.
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нестабільних норм. Найчастіше це стосується нормування праці,
заробітної плати, різних доплат, компенсацій, преміювання.
Стабільність кодексу — одна з ознак його високої якості. Тільки
якісний кодекс може протягом тривалого часу залишатись стабільним. Тому забезпечення стабільності кодексу є одним з найважливіших завдань кодифікації. Водночс треба враховувати, що Трудовий
кодекс повинен адекватно відображати процеси, що відбуваються в
суспільстві, тому багато в чому його стабільність безпосередньо залежить від стабільності суспільно-економічних процесів на даному
етапі розвитку нашої держави. Потреби соціально-економічного
характеру обов’язково викликатимуть зміни в законодавстві, в тому
числі і в Трудовому кодексі. Тому йдеться не про абсолютну, а про
відносну (розумну) стабільність нового Кодексу.
Однією з цілей кодифікації є досягнення якості кодексу, від чого
значною мірою залежить ефективність його дії. Якість кодексу
визначається його змістом. Проте зміст завжди втілюється в певну
форму. Саме від її досконалості залежить простота і стрункість
кодексу, логічність розміщення статей у главах, чіткість формулювань, і як результат, його якість і доступність, адже його норми застосовують не лише судді, прокурори, адвокати, інші професіонали з
юридичною освітою, а й профспілковий актив, рядові працівники
(наприклад, члени комісії по трудових спорах). Крім того, треба
прагнути, щоб норми Кодексу були зрозумілі кожному працівникові,
умови праці якого вони регулюють.
Нечіткість формулювання статей Кодексу, складність їх побудови, відсутність легальних визначень юридичних понять, інші недосконалості форми — це потенційне джерело порушень законодавства, а отже, і виникнення трудових спорів.
Ясність, точність формулювань, доступність для сприйняття
норм кодексу забезпечується рядом прийомів, що застосовуються
при його підготовці та вдосконаленні, таких як: розмір статті, визначення юридичних понять, мова кодексу, відсилки до інших норм
тощо.
Було б ідеально, коли б одній нормі відповідала окрема стаття
кодексу. Проте практика йде іншим шляхом. У чинному законодавстві, а також у проекті можна натрапити на статті, які займають цілі
сторінки друкованого тексту, мають пункти, підпункти, частини,
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містять довгі переліки прав і обов’язків суб’єктів трудових відносин.
Великі за обсягом статті містять цілу групу правових норм, що створює певні незручності при їх застосуванні, зокрема, коли треба зробити посилання на конкретну правову норму. Зміст великої статті
важко охопити, тому слід уникати конструювання громіздких статей.
Одним зі способів досягнення ясності проекту Трудового кодексу
є визначення юридичних понять. Чинне законодавство про працю
містить окремі визначення юридичних понять, проте таких визначень дуже мало. Дещо більше уваги категоріальному апарату приділено в проекті Трудового кодексу України, винесеного на розгляд до
Верховної Ради. Проте, на жаль, і в проекті дані далеко не всі основні
визначення категорій, якими оперує законодавець у нормах проекту.
А тим часом наявність легального визначення понять, що застосовуються в трудовому законодавстві, має виключно важливе значення
для правильного застосування закону,
Важливою ознакою досконалості кодексу є його мова. Мова законодавства повинна повністю відповідати чинним нині лексичним,
граматичним і синтаксичним нормам. правилам. Водночас слід враховувати і специфіку мови правових актів, зокрема, стислість і лаконічність мови, сталість термінології, часта повторюваність одних і
тих же термінів, неможливість вживання у таких випадках синонімів.
Так, у трудовому законодавстві неврегульовані розбіжності мають
назву «трудові спори». Цей встановлений законом термін не можна
замінити іншим, приміром «трудові суперечки». Замість вживаного у
КЗпП України терміна «додержання законодавства» у нових законах
вживається термін «дотримання законодавства», заінтересованість
дедалі частіше замінюють терміном «зацікавленість», хоча інтерес і
цікавість — зовсім різні поняття. Невідомо для чого в законодавстві
про працю введено новий термін «вивільнення працівників», хоча за
змістом це те ж саме, що і відоме звільнення. У періодичній пресі
замість закріпленого в законі терміна «заробітна плата» часто вживається «платня» та ін.
Важливість належного мовного оформлення проекту Трудового
кодексу пояснюється тим, що мова закону — це мова офіційна. Саме
через мову закону передається веління державної влади щодо необхідної поведінки громадян. Сучасна українська мова дає змогу точно
передати будь-яку думку так, щоб вона була зрозуміла всім, хто
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користується законом. Завдання полягає в тому, щоб у проекті уміло
використовували багатство української мови і не засмічували мову
закону не зрозумілими для користувачів іноземними термінами.
Це — проблема не лише галузі законодавства про працю.
Важливим елементом законотворчої техніки, який істотно впливає на якість і доступність кодексу, є уміле використання відсилок до
інших нормативно-правових актів та інших статей цього ж кодексу.
Кодекс був би ідеальним, коли б можна було б його статті зрозуміти без звернення до інших правових норм. На жаль, практика
попередніх кодифікацій трудового права свідчить, що зовсім уникнути відсилок не вдається, а інколи їх використання є просто необхідним.
Конкретні відсилки як внутрішні, так і зовнішні слід оцінити
позитивно, хоча у користуванні кодексом, що містить відсилки, є
певні незручності, особливо, коли кодекс відсилає до іншого нормативно-правового акта, який не завжди легко відшукати.
У законодавстві про працю України є не лише конкретні, а й
неконкретні, точніше абстрактні відсилки, тобто такі, що відсилають
до іншого нормативно-правового акта чи до законодавства взагалі,
не вказуючи навіть галузі законодавства, не те що конкретний нормативно-правовий акт та статтю. Прикладом такої відсилки може
бути ст. 2371 чинного кодексу.
Тому одним із завдань при проведенні кодифікації є максимальне
наповнення нового Трудового кодексу конкретними нормами.
Але якими б не були ідеальними норми трудового законодавства,
ефективність їх багато в чому залежить від ефективності їх правозастосування, одним з головних елементів якого є тлумачення норм
трудового права. Тому одним із важливих напрямів науки трудового
права є дослідження проблем правозастосування норм та наукове
(доктринальне) їх тлумачення, яке є, як цілком вірно зазначає
Є. Євграфова, водночас і професійним, лише з тією відмінністю, що
здійснюється воно на більш високому рівні, із залученням наукових
засобів, методів і сучасних досягнень науки1. Результатом цих
досліджень можуть стати не лише наукові монографії, а й коментарі

1

Євграфова Є. Названа праця. — С. 60.
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до законодавства (кодексу), довідники, яких, вочевидь, потребують
органи правозастосування, в тому числі судові.
У зв’язку з особливою значущістю розв’язання проблем правозастосування для правозастосовних органів у відділі проблем цивільного, трудового та підприємницького права розробляється науководослідна тема «Проблеми застосування трудового та пенсійного
законодавства України», результатом якої буде монографія та ряд
наукових записок по вдосконаленню застосування норм трудового
та пенсійного законодавства.
Важливим напрямом наукових досліджень є порівняльне правознавство. Вивчення зарубіжного законодавства та запозичення прогресивних норм, що регулюють аналогічні трудові відносини.
Особливої актуальності останнім часом набувають комплексні
наукові дослідження на стику наук: трудового права і соціології, трудового права і економіки, що надасть змогу всебічно обґрунтувати
пропозиції щодо новітнього правового реулювання трудових відносин з врахуванням стану економічного розвитку та можливостей
держави.
У відділі проблем цивільного, трудового і підприємницького
права протягом останніх п’яти років здійснювалися наукові дослід
ження у сфері пенсійного забезпечення як найбільш гостроактуальної і затребуваної тематики. За результатами наукових досліджень
були опубліковані за участю авторів Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіної,
М. П. Стадника, М. М. Шумила колективні монографії «Правові
проблеми пенсійного забезпечення в Україні» (2012 р.), «Пенсійні
правовідносини в Україні» (2013 р.), довідник «Право на пенсію та
його реалізація за сучасним законодавством України» (2012 р.), підготовлені та передані до відповідних комітетів Верховної Ради
України три наукових записки з метою їх впровадження, опублікований цикл статей, присвячених удосконаленню правового регулювання пенсійних відносин. За науковою редакцією Н. М. Хуторян
були опубліковані індивідуальні монографії: М. М. Шумила «Правове
регулювання пенсійного забезпечення державних службовців»
(2010 р.), Н. П. Коробенко «Пенсійне забезпечення по інвалідності
в солідарній пенсійній системі України» (2011 р.), А. А. Ширант
«Принципи пенсійного забезпечення» (2012 р.), І. Ю. Михайлової
«Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у солідар131
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ній системі України» (2013 р.). Вийшла друком також монографія
В. О. Швеця «Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів
в Україні» (2011 р.).
У монографіях визначено поняття пенсійного забезпечення в
Україні, сформульовані принципи пенсійного забезпечення, поняття правовідносин з пенсійного забезпечення та класифікація їх
видів, визначені тенденції розвитку законодавства з пенсійного
забезпечення та соціальна потреба його кодифікації. Виявлені проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення за віком, по
інвалідності, у разі втрати годувальника в солідарній пенсійній системі та сформульовані пропозиції, спрямовані на їх вирішення.
Особлива увага авторами була приділена недержавному пенсійному забезпеченню: визначено поняття недержавного пенсійного
забезпечення та його види, дана загальна характеристика правового
статусу суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення та правового статусу окремих суб’єктів (недержавних пенсійних фондів,
учасників недержавного пенсійного забезпечення, вкладника як
суб’єкта правовідносин з недержавного пенсійного забезпечення).
Сформульовано поняття і види договорів у сфері пенсійного забезпечення, визначено особливості договору страхування пенсії у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, пенсійного контракту у системі недержавного пенсійного забезпечення, договору страхування додаткової пенсії у системі
недержавного пенсійного забезпечення, договору про відкриття
пенсійного депозитного рахунку у системі недержавного пенсійного
забезпечення.
Один із центральних напрямів цих досліджень займають особливості правового регулювання пенсійного забезпечення окремих
категорій громадян (наукових та науково-педагогічних працівників,
державних службовців, суддів, працівників ОВС, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, льотного складу авіації,
працівників прокуратури).
Розроблено пропозиції щодо удосконалення категоріального апарату з пенсійного забезпечення, чинного законодавства, що регулює
пенсійне забезпечення, та практики його застосування.
Основними напрямами подальших наукових досліджень у галузі
соціального забезпечення повинні бути: чітке окреслення предмета
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правового регулювання галузі, визначення і класифікація принципів
галузі, дослідження системи соціального забезпечення та системи
пенсійних правовідносин, проблеми подальшої реформи пенсійного
законодавства, кодифікація законодавства із соціального забезпечення, результатом якої повинен стати Соціальний кодекс або
Кодекс соціального забезпечення.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА
Прийняттям нового Цивільного кодексу України 2003 р. зроблено
значний і прогресивний крок законодавчого регулювання цивільноправової сфери українського суспільства. Десять років, що минули з
часу його прийняття, довели дієвість та життєздатність його положень для регулювання цивільних відносин. Водночас право, як і
суспільство в цілому, перебуває у постійному динамічному процесі
та потребує пошуку адекватних відповідей на виклики часу, що з
необхідністю постають у суспільстві, яке розвивається.
Однією з важливих проблем теорії цивільного права, саме з огляду
на необхідність адекватного реагування на розвиток суспільних відносин, залучення дедалі більшого кола відносин до сфери цивільноправового регулювання, є, на наш погляд, проблема пошуку правового балансу між диспозитивним та імперативним регулюванням у
цивільно-правовій сфері, між диспозитивними та імперативними
засадами цивільного права. З одного боку, цивільне право як галузь
права, що базується на приватно-правових засадах, вимагає зменшення імперативних начал у законодавчому регулюванні, їх
пом’якшення, зокрема у питаннях представництва, змісту та видів
правочинів, прав і свобод суб’єктів цивільних правовідносин тощо,
потребуючи й певного підвищення рівня імперативності окремих
положень і приписів, які, на перший погляд, спрямовані саме на
захист прав і свобод суб’єктів цивільних прав. Так, певного рівня
імперативності, безумовно, заслуговують норми щодо форми правочинів, зокрема щодо нерухомості та окремих інших видів майнових
об’єктів, норми, що забезпечують дотримання особистих прав і свобод особи, захисту права власності та ін.
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Проблема підвищення рівня гарантій дотримання прав і свобод
особи завжди матиме актуальність у демократичному суспільстві,
відтак потребує постійного розвитку та вдосконалення. Книгою другою Цивільного кодексу України комплексно і докладно розроблено
та закріплено цивільно-правове регулювання особистих немайнових
прав фізичних осіб, що є певною і прогресивною новацією українського законодавства. Окрема глава Кодексу присвячена особистим
немайновим правам, що забезпечують соціальне буття фізичної
особи. Законодавець закріпив право на індивідуальність фізичної
особи, чим фактично узаконив можливість вимоги не порушувати
свої права на зображення, голос (мова) і інші ознаки, що індивідуалізують особистість. Окремо законодавцем виділені в структурі особистих немайнових прав права, які забезпечують фізичній особі
доступ до суспільної інформації. Тут виділяються права на збирання,
збереження, використання та поширення інформації. Окремий правовий режим встановлено для персональної інформації. Серйозною
гарантією недоторканності приватного життя є введення ряду особистих немайнових прав, якими законодавець забезпечує можливість фізичній особі визначати своє приватне життя, зберігати в
таємниці її особливості, мати особисті документи, зберігати таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, не допускати порушення недоторканності житла та ін. (статті 302–311 ЦК України).
Сучасний законотворчий процес в Україні свідчить про появу
тенденцій у законодавстві та у практиці його застосування на обмеження окремих прав і свобод особи, зокрема, у сфері інформації
щодо права особи на збирання, збереження, використання та поширення інформації, а також забезпечення вільного доступу до публічної інформації (стаття 302 ЦК України).
Безумовно, всіляко підтримуючи необхідність забезпечення
гарантій недоторканності приватного життя та встановлення окремого правового режиму для персональної інформації, необхідність
цивільно-правового забезпечення так званого прайвесі фізичної
особи, не можна не підкреслити необхідність встановлення окремого правового режиму щодо інформації стосовно публічних осіб.
Очевидно, необхідним є дослідження та розроблення законодавства,
спрямованого на встановлення кола осіб, що можуть підпадати під
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визначення «публічні особи», та щодо яких можуть бути встановлені
більш широкі межі для обсягу та змісту інформації щодо їх особистого життя, і для якої не має бути встановлений режим персональної
інформації.
Однією з базових цивілістичних проблем, дискусія щодо якої
точиться вже тривалий час, була і залишається проблема дуалізму
власне приватного права, під яким розуміється ситуація, коли в державі для регулювання однотипних майнових відносин у галузі приватного права застосовуються два види законів — цивільний і торговий. У більшості європейських країн, де існує такий дуалізм
приватного права, він зумовлений давніми історичними традиціями,
пов’язаними з середньовічними торговими і купецькими цехами і
гільдіями, коли торгове право розвивалось самостійно і незалежно
від цивільного права, і на даному етапі вони співвідносяться як
норми загальні і спеціальні. В Україні такі підстави та умови при
одночасному запровадженні Цивільного і Господарського кодексів
були відсутні. Цивільні і господарські (тобто відносини, що складаються між господарюючими суб’єктами) мають предметну єдність,
господарське право на даний час є лише сукупністю загальних та
спеціальних норм цивільного права, що регулюють відносини у
сфері підприємницької діяльності, які охоплюються нормами
цивільного права. Штучний дуалізм українського законодавства,
викликаний не об’єктивними потребами правозастосування, а
суб’єктивними інтересами законодавця, результатом чого із суто
приватно-правових норм було вироблено досить опублічену суміш,
непридатну для чіткого регулювання господарських відносин,
оскільки вона часто суперечить нормам власне цивільного права.
Різні підходи до регулювання одних і тих самих відносин (можна
говорити про інститут юридичних осіб, право власності, інститут
зобов’язань, відповідальності за їх порушення та ін.) не сприяють
ефективності правового регулювання та правозастосування.
Видається, що настав час здійснити чітке розмежування предмета
регулювання цивільного і господарського права, визнати очевидне — а саме те, що господарське право є публічно-правовою галуззю
права, предметом регулювання якого є сфера державного регулювання господарської діяльності, здійснення державою функцій з
нагляду та контролю діяльності господарюючих суб’єктів, регулю136
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вання відносин з управління державною власністю. Це доволі широка сфера регулювання ( яка, до того ж, постійно розширюється в
нашій країні): до неї входять питання реєстрації, ліцензування, стандартизації, застосування дозвільних процедур, антимонопольне
законодавство, встановлення тарифів, регулювання діяльності природних монополій, приватизації, концесійні угоди та угоди про розподіл продукції, управління державним майном, валютне регулювання та регулювання ринків фінансових послуг та багато іншого.
З цією проблемою пов’язана й інша нагальна проблема цивільного права, що потребує серйозних наукових розробок, оскільки протягом тривалого часу залишається практично малодослідженою
українською правовою наукою, а саме проблема правового статусу
юридичних осіб публічного права.
Цивільним кодексом України встановлено, що юридичні особи,
залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб
приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична
особа приватного права створюється на підставі установчих документів. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу
влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Цивільним кодексом встановлюються порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб
приватного права. Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України
та законом (ст. 81 ЦК України). Водночас ст. 82 Кодексу встановлено, що на юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах
поширюються положення ЦК України, якщо інше не встановлено
законом.
Слід зазначити, що проблема юридичних осіб публічного права
зовсім не зводиться до визначення індивідуального правового статусу окремих юридичних осіб (тим більше, що сама по собі ця категорія і не дає можливості його чіткого встановлення, будучи лише ще
одним узагальнюючим поняттям, яке охоплює широке коло юридичних осіб — від держави в особі її органів, комунального утворення та органу публічної влади до державного підприємства або акціонерного товариства зі стовідсотковою державною участю). Питання
є доволі серйозними, оскільки стосуються цивільно-правового ста137

Правова держава  Випуск 25

тусу державних органів та інших публічно-правових утворень і правового режиму публічної власності.
Варто підкреслити певну умовність самого терміна «юридична
особа публічного права», з якого начебто б випливає, що йдеться
лише про учасників публічно-правових відносин. Водночас такі
юридичні особи є повноцінними, повноправними і самостійними
учасниками цивільно-правових відносин і цивільного обігу, а відтак
суб’єктами саме цивільного, а не публічного права. Від звичайних
«юридичних осіб приватного права» вони відрізняються лише тим,
що були створені засновниками поза сферою цивільних правовідносин, на основі й у сфері публічно-правового регулювання, хоча
визнання за ними самостійної правосуб’єктності має на меті насамперед надати їм можливість участі саме в цивільних (приватних)
правовідносинах, оскільки для визнання їх учасниками публічноправових відносин статус юридичної особи публічного права не є
необхідним.
Якщо брати до уваги лише порядок створення таких юридичних
осіб публічного права, то до них слід відносити достатньо різноманітні види юридичних осіб: від органів державної влади і місцевого
самоврядування до освітніх, культурних, медичних та інших держаних закладів; від державних банків, пенсійних, страхових та інших
фондів до державних і казенних підприємств, не кажучи вже про
національні акціонерні компанії.
Держава в особі юридичних осіб публічного права виступає
замовником товарів, робіт і послуг для державних (публічних )
потреб, випускає облігації та бере позики, бере участь і в інших
цивільно-правових відносинах, що з необхідністю вимагає визнання
за ними цивільної правосуб’єктності, наявності відокремленого
майна таких юридичних осіб, певного рівня майнової відповідальності .
Відтак, необхідним є розроблення детальної класифікації таких
юридичних осіб відповідно до існуючих у країні реалій, визначення
їх характерних ознак, зокрема, чи маємо ми вважати, що до юридичних осіб публічного права можуть бути віднесені лише ті особи, що
здійснюють певні публічні функції, та мають лише публічні, некомерційні цілі діяльності, чи відносити до них широке коло юридичних осіб лише за ознакою їх створення розпорядчим актом органу
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управління. При цьому слід зазначити, що навіть і сукупність всіх
названих ознак може виявитися недостатньою для чіткого визначення статусу конкретної організації.
У цьому сенсі — визначення кола юридичних осіб публічного
права — особливо важливим видається дослідження правового статусу та режиму власності і майна державних корпорацій, насамперед
національних акціонерних компаній (НАК). Будучи створеними на
підставі постанов КМ України у формі публічних акціонерних товариств зі стовідсотковою державною участю, на перший погляд видається, що вони створюються і діють відповідно до українського
цивільного законодавства як класичні акціонерні товариства. Як
правило, статутні капітали таких державних корпорацій формуються
за рахунок пакетів акцій корпоратизованих підприємств відповідної
галузі (що будуть підпорядковуватись таким державним корпораціям), і акції яких були залишені у державній власності в процесі первинної приватизації. Згідно з основними цивілістичним засадами
акціонерне товариство як юридична особа є власником майна, переданого йому засновниками, відтак цілком логічно було б зробити
висновок, що при формуванні статутного капіталу право власності
та такі пакети акцій переходять у власність державної корпорації і
вибувають з державної власності. Більше того, постановами про
утворення таких корпорацій надається розпорядження про переоформлення пакетів акцій на рахунках у зберігачів. З формальноюридичного погляду такі пакети акцій є приватизованими, однак
дуже часто наступним пунктом за порядком формування статутних
капіталів національних акціонерних компаній слідує пункт про
залишення таких пакетів акцій у державній власності (що є абсолютно незрозумілим з точки зору цивільно-правових засад), і, більше
того, через декілька років ці пакети акцій можуть ще й потрапити у
плани приватизації. Держава продовжує вважати акціонерні компанії, акції яких належать державним корпораціям, державними корпораціями і керує ними відповідним чином.
Наступне невирішене питання щодо регулювання відносин власності, пов’язане з державними корпораціями, полягає у можливості
належності їм майна на різних правових титулах. Зокрема, маються
на увазі випадки, коли певне майно (наприклад, акції) передається
для формування статутного капіталу, а інше майно (зазначається, що
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це майно певних державних підприємств — за переліком) просто
передається на праві господарського відання.
Вбачається, що окреслені та багато інших питань створення та
функціонування, меж відповідальності тощо державних корпорацій,
державних та казенних підприємств мають бути чітко визначені як
цивілістичною доктриною, так і законодавством, оскільки на даний
момент можна зробити висновок про те, що органи державного
управління вважають, що і майно державних корпорацій є державною власністю, і їх акції є державною власністю (відтак маємо конструкцію наявності двох власників одного і того майна, що є неприпустимим з погляду доктрини цивільного права), і одна юридична
особа може мати майно на різних правових титулах тощо. Очевидно,
необхідним є вивчення досвіду країн, що тяжіють до німецького правопорядку, в яких правові конструкції юридичних осіб публічного
права досліджені й розроблені доволі ґрунтовно.
Високі темпи економічного розвитку на основі досягнень науки і
техніки, розвиток високих технологій та перетворення науки на
головну виробничу силу свідчить про вступ розвинених світових держав у етап постіндустріального суспільства, який характеризується
домінуванням сфери інформаційних і високих технологій та розвиненими інвестиційними потоками. Застосування досягнень науково-технічного прогресу змінило структуру виробництва та зайнятості; незважаючи на бурхливий розвиток нових галузей промисловості,
частка індустріального сектору у валовому національному продукті
різко знизилась на фоні стрімкого зростання сфери послуг. В економічно розвинених країнах частка послуг вже перевищує 70 % у валовому національному продукті, що дало підстави дослідникам становлення постіндустріального суспільства дійти висновку про те, що
постіндустріальне суспільство є суспільством, яке базується саме на
послугах, та звернути увагу на появу процесу деіндустріалізації розвинутих країн світу і трансформації їх економік у «економіки
послуг».
Очевидно, що саме значущість послуг у сучасному цивільному
обороті спричинила і появу у ЦК України 2003 р. глави 63, якою врегульовані загальні положення надання послуг.
Сучасний стан розвитку економіки та права свідчить про включення до сфери регулювання декількох сотень видів послуг, і, до того
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ж, коло яких постійно розширюється за рахунок появи нових видів
послуг. Саме тому варто, очевидно, висловити негативне ставлення
до пропозицій, що час від часу з’являються в юридичній літературі,
які пропонують включити до числа договорів, регульованих ЦК
України, той чи інший договір про надання окремого виду послуг.
І, хоча можна погодитися і з позицією про те, що типи договорів, які
закріплені у Кодексі, не охоплюють усього розмаїття договірних відносин, і про те, що набір поіменованих договорів будь-якої країни
завжди відстає від потреб обороту, слід визнати, що перелік послуг є
надто широким, щоб можна було охопити його правовим регулюванням у межах ЦК України. Удосконалення правового регулювання
надання послуг має відбуватись у площині удосконалення загальних
положень про послуги та їх більш ґрунтовної регламентації — у
межах Кодексу та актами законодавства щодо окремих, суспільно
значущих видів послуг.
У зв’язку із цим одна з найважливіших проблем убачається у формуванні єдиного поняття послуг, що охоплює всі або більшість видів
даного явища. В основу такого поняття повинна бути покладена
економічна сутність послуг.
Поява у ЦК України нової глави, що регулює загальні положення
про надання послуг, які раніше опосередковувались підрядними
договорами, висуває у ряд важливих питання розмежування договорів про надання послуг з суміжними договорами, зокрема, з договором підряду. Слід погодитись з думкою про те, що специфіка роботи
дійсно полягає не в результаті, а в предметі, із приводу якого здійснює свою діяльність виконавець.
Конструкція договору підряду була розрахована на те, що предметом діяльності підрядника, а відповідно і його результатом, є річ.
Під речами традиційно розуміються фізично відчутні предмети матеріального світу. Але правовий режим речей, у певній його частині,
може поширюватися й на фізично невловимі блага. Наприклад,
інформація, електроенергія, кошти на рахунках тощо. Тому сучасним цивільним правом річ визначається доволі широко — як матеріально-тілесна субстанція. Відповідно, до речей відносять не тільки
матеріальні, фізично відчутні предмети, а й тіла в газоподібному
стані, а також різні види підвладної людині енергії. Ті блага, які не
мають матеріально-тілесну субстанцію, є, по суті, нематеріальними.
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До них відносять майнові права; роботи й послуги; інформацію;
результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права
на них (інтелектуальна власність); нематеріальні (духовні) блага.
На відміну від робіт, послуги мають своїм предметом нематеріальні блага. У правовідносинах по наданню послуг нематеріальні блага
виступають як об’єкт, на який виявляється вплив у процесі діяльності виконавця при наданні послуг. Правова сутність послуг визначається їх економічним змістом і полягає у здійсненні дій по зміні
стану нематеріального блага. Дуже привабливим з погляду стрункості конструкції послуг виглядає запропоноване рядом російських
вчених визначення послуг як об’єкта цивільних прав — як дій послугонадавача зі збереження або зміни стану нематеріальних благ (майнових прав, інформації, нематеріальних благ), що вчиняються ним
на користь послугоотримувача. Водночас, на наш погляд, правова
конструкція, яка надто відрізняється від загального світосприйняття
більшості населення чи його правосвідомості, не є достатньо життєздатною. Якщо медичні, освітні, туристичні, рекреаційні і тому подібні послуги ще можна класифікувати як «об’єкти впливу» серед
нематеріальних благ, то, наприклад, сфера побутових та суміжних з
ними послуг, які в свідомості громадян сприймаються саме як
послуги, а не роботи, не вкладається в ці рамки. Крім того, у цю конструкцію не вкладаються і вже поіменовані цивільному законодавстві послуги — перевезення, зберігання, різноманітні види представництва та управління майном.
Очевидно, що визначення поняття послуг як об’єкта цивільних
правовідносин має включати — маючи на увазі таку характерну ознаку послуги, як відсутність уречевленого результату, — окрім збереження чи зміни стану нематеріальних благ, також ознаку незмінності фізичних параметрів явищ об’єктивного світу, на які спрямовані
послуги.
Вбачається необхідним дослідження проблем управління майном, і не лише фінансовими активами. З огляду на сучасні реалії
економічного життя країни сфера управління майном має всі тенденції до розвитку. Водночас, якщо можна говорити про достатньо
адекватне регулювання управління майном на ринку цінних паперів,
у сфері управління недержавних пенсійних фондів, то питання
управління спадковим майном, управління майном малолітніх та
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неповнолітніх осіб, а також майном осіб, визнаних недієздатними чи
обмежено дієздатним, що потребують опіки чи піклування, є практично прогалиною в праві країни.
Нагальною проблемою управління є, на наш погляд, і визначення
основних засад і принципів управління майном осіб, що призначаються на посади державних службовців чи обираються на виборні
посади в органах державної влади і управління. Принципові засади
для встановлення управління над таким майном мають полягати в
зобов’язанні призначених чи обраних державних службовців, народних депутатів та ін. передати на час виконання своїх функцій чи
повноважень своє майно (включно з майном членів сім’ї та близьких
родичів) в управління державі (в особі певного органу — чи спеціального державного агентства чи департаменту у складі Фонду держмайна), яке, у свою чергу, бажано на засадах анонімності укладатиме
договори управління майном з відповідними особами, які здійснюватимуть управління таким майном. Слід при цьому зазначити, що формування такої системи, окрім суто організаційних питань, потребуватиме і вирішення суто теоретичних цивілістичних проблем, зокрема,
стосовно доктринального тлумачення поняття «довірчого управління
майном» і його відмежування від власне управління майном, оскільки
наразі цей термін, включений до цивільного законодавства, ніякого
змістовного навантаження не несе. Власне, на наш погляд, і не може
нести, оскільки воно базується на конструкції розщепленої власності
в цілому, і довірчої власності зокрема, відомій системі загального
права, і невідомій романо-германській системі права.
Важливою проблемою з огляду на засади впровадження системи
управління майном посадових осіб органів державної влади і управління є й запровадження більшої доступності і прозорості публічних
реєстрів, які дадуть змогу визначити майнову масу, що підлягає
передачі в управління при зайнятті державних посад. Створення
такого порядку управління майном, окрім вирішення суто правових
питань, сприятиме і вирішенню суто соціальної проблеми відокремлення влади від бізнесу.
Актуальними є дослідження перспектив розвитку авторського
права насамперед у інформаційному середовищі. Практика свідчить,
що метод заборон і санкцій не дає ефективного результату у боротьбі
з «піратством» з огляду на вільний доступ і значне поширення корис143
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тувачів Інтернету. Можливо, на часі є дослідження нових підходів до
проблеми використання об’єктів права інтелектуальної власності,
що базуватиметься на розширенні права їх використання без індивідуальної попередньої згоди авторів та постфактумних платежах
залежно від обсягу користувачів.
Цивільне право потребує постійного розвитку з метою підвищення рівня гарантій забезпечення прав і свобод особи.
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ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.:
ПРЕДМЕТ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
У будь-якому суспільстві життєдіяльність людини тісно пов’язана
з використанням землі. Всі людські спільноти на планеті земля апріорі є землекористувачами, а їхні члени неодмінно виступають активними або пасивними учасниками земельних відносин у різних їх
формах та проявах, які притаманні відповідній соціально-економічній формації. З переходом людських соціумів до державних форм
організації суспільного життя земельні відносини зазнають організаційного впливу права, трансформуються у земельні правовідносини
та зумовлюють виникнення суспільної потреби у формуванні системи правових норм, спрямованих на підтримання земельного правопорядку.
Системність правового регулювання земельних відносин не є сталою характеристикою. Відображаючи дедалі нові потреби суспільства
у впорядкуванні земельних відносин, вона перебуває у постійному
розвитку, збагачується, набуває нових рис та об’єктивується у певних
правових утвореннях: підінститутах, інститутах, галузях права тощо.
Класичною галуззю права, у рамках якої відбувалося зародження
системи правових норм, які регулювали земельні відносини, є римське цивільне право. Одночасно з його рецепцією у правові системи
європейських та інших країн останні сприйняли і правову традицію
регулювання земельних відносин головним чином нормами цивільного права. Саме такий підхід до регулювання земельних відносин
наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. був характерним і для цивільного права Росії та Австро-Угорщини, до складу яких входила територія України.
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Формування земельного права України як галузі права має свої
витоки в 1917 р., коли був прийнятий відомий Декрет про землю,
реалізація якого призвела до націоналізації всього земельного фонду
країни та встановлення режиму виключної власності держави на
землю. Якщо до 1917 р. в Україні регулювання земельних відносин
було переважною прерогативою цивільного права (не будемо в даному випадку брати до уваги залишки феодального земельного законодавства царської Росії), то після Жовтневого перевороту 1917 р. відбулося свого роду відокремлення земельних відносин від решти
цивільних відносин з формуванням на їх основі предмета радянського земельного права України, Росії та інших країн колишнього
СРСР.
У результаті земля була вилучена з цивільного обігу. Будь-які правочини щодо відчуження земельних ділянок кваліфікувалися як
порушення законів про націоналізацію землі і зумовлювали притягнення осіб, які укладали такі правочини, до кримінальної відповідальності. Відповідно було припинене застосування норм цивільного права до регулювання земельних відносин. У земельній сфері
настала ера домінування адміністративних методів розподілу та
регулювання використання земельних ділянок. Отже, у радянській
правовій системі України було сформоване земельне право як окрема галузь права, методи регулювання якої принципово відрізнялися
від методів цивільного права.
Радянська земельно-правова доктрина базувалася на науковому
положенні про те, що об’єктом земельних відносин, які складали
предмет земельного права, була земля як об’єкт виключної державної власності, істинно всенародне надбання, яке використовується
як частина природи, загальний предмет людської праці та головний
засіб виробництва у сільському господарстві1.
Зміст земельного права як регулятора земельних відносин протягом радянського періоду історії України не був незмінним. Однак
цивільні кодекси УРСР 1922 р. та 1963 р. не поширювалися на предмет земельного права — земельні відносини. Розвиток земельного
права здійснювався головним чином шляхом вдосконалення компетенції органів влади, які від імені держави-власника землі здійсню1

Общая теория советского земельного права. — М.: Наука, 1983. — 357 с. — С. 86.
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вали надання та вилучення земельних ділянок, контроль за їх використанням та охороною, а також шляхом структуризації землі як
об’єкта використання та охорони за категоріями земель, кількість
яких постійно зростала, та за видами цільового призначення земельних ділянок.
Протягом понад 70-річного періоду роздільного функціонування
цивільного та земельного права в Україні кожна з зазначених галузей
права сформувала свій власний понятійний апарат та правовий
інструментарій впливу на відповідні сфери суспільних відносин —
цивільні і земельні. Цивільне право України, навіть будучи орієнтованим на обслуговування переважно інтересів одержавленої економіки та, меншою мірою, особистих інтересів громадян, не могло
повністю відмовитися від цивілістичних засад та принципів, початок
формування яких був покладений ще цивільним правом
Стародавнього Риму. Земельне ж право України, навпаки, було
побудоване на засадах практично повного ігнорування цивілістичних прийомів та способів правового регулювання суспільних відносин. Зокрема, норми земельного права не призначалися для регулювання обороту землі, у тому числі й земельного ринку1. Таким
чином, перед початком ринкових перетворень у сфері земельних
відносин в Україні цивільне та земельне право вважалися самостійними, рівноправними галузями вітчизняної правової системи, які не
мали офіційно визнаного спільного предмета правового регулювання. Так, у ст. 3 Цивільного кодексу УРСР 1963 р. було прямо зазначено, що його норми не застосовуються до регулювання земельних
відносин.
Започаткування на початку 90-х років ХХ ст. ринкових перетворень у земельних відносинах супроводжувалося введенням ринкових
правових інститутів у правовий механізм регулювання земельних
відносин, насамперед інституту права приватної власності на землю,
1

Незважаючи на те, що за умови існування режиму виключної власності на
землю цивільні правочини щодо землі перебували під повною забороною, життя
змушувало, зокрема, громадян — учасників адміністративного земельного обороту враховувати такі особливості земельних ділянок, які повноцінно виявляються
в умовах плюралізму форм земельної власності та земельного ринку (Докл. див.:
Кулинич П. Ф., Стретович В. Н. Демонополизация земельной собственности и
обеспечение общенародных интересов: правовой аспект // Сов. государство и
право. — 1991. — № 9).
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ринкового (договірного) обігу земельних ділянок тощо. Цілком
логічним було б припустити, що якщо на початку ХХ ст. земельне
право як самостійна галузь радянської правової системи сформувалося в результаті виведення земельних відносин із сфери регулювання цивільного права, то зворотна тенденція наповнення земельного
права цивілістичним змістом призведе до «розчинення» земельного
права у материнському лоні цивільного права та, відповідно, до припинення його існування як окремої галузі права України. Адже
реформування земельних відносин мало певні ознаки руху земельного права у зворотному напрямі — у лоно цивільного права. Це дало
певні підстави для неправильної, на нашу думку, оцінки суті земельних відносин, які почали складатися внаслідок дії законодавства про
земельну реформу. Так, російський цивіліст В. Дозорцев зазначав,
що оскільки земельні відносини розпались на регульовані цивільним
і адміністративним правом, то підстави для визнання земельного
права самостійною галуззю перестали існувати, тепер земля потрапила в сферу дії цивільного права, будучи об’єктом економічного
обігу1.
Однак подальший розвиток земельного законодавства і Росії, і
України спростував таке припущення. Так, 25 жовтня 2001 р. був
прийнятий Земельний кодекс України, у ст. 3 якого зазначено, що
земельні відносини регулюються Конституцією України, цим
Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Це, зокрема, означає, що з введенням у дію
Земельного кодексу України до регулювання земельних відносин на
території нашої країни можуть застосовуватися лише ті норми законодавства, які не суперечать не тільки Основному Закону, а й ЗК
України. Такий висновок підтверджується частиною другою цієї ж
статті Кодексу, в якій чітко встановлено, що земельні відносини, які
виникають при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і
тваринного світу, атмосферного повітря, регулюються Земельним
кодексом, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води,
рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не
суперечать ЗК України. Тим самим, Кодексу наданий пріоритет у
1 Дозорцев В. А. Проблемы совершенствования гражданского права Российской
Федерации при переходе к рыночной экономике // Государство и право. —
1994. — № 1. — С. 26.
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регулюванні земельних відносин над Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, які не відповідають (суперечать)
Земельному кодексу. Очевидно, саме це положення ЗК України мала
на увазі Н. Титова, стверджуючи, що його позитивною ознакою є
перемога земельно-правової концепції відносин земельної власності
та інших пов’язаних з ними відносин, а також їх правова регламентація Земельним, а не Цивільним кодексом1. Адже практично всі положення ЦК України 1963 р., а саме під час дії цього Кодексу Н. Титова
висловила в літературі свою точку зору з цього питання, суперечили
ЗК України від 25 жовтня 2001 р. і, відповідно, не підлягали застосуванню до регулювання земельних відносин.
Однак з прийняттям 16 січня 2003 р. та набранням чинності
1 січня 2004 р. новим Цивільним кодексом України відбулися істотні
зміни у правовому регулюванні земельних відносин. Зокрема, у ст. 9
Кодексу досить чітко зазначено, що його норми підлягають застосуванню до регулювання відносин природокористування, а до них
належать і земельні відносини, якщо такі відносини не врегульовані
іншим законом. Тобто норми цивільного законодавства підлягають
застосуванню до їх регулювання у випадках відсутності у земельному
законодавстві відповідних норм. А у випадку виникнення колізій
між нормами цивільного і земельного законодавства пріоритет у
застосуванні матимуть останні.
Отже, викладене дає підстави для висновку про те, що норми
цивільного законодавства стосовно регулювання земельних відносин мають загальний характер щодо норм земельного законодавства,
які відповідно є спеціальними. Такий висновок поділяють і провідні
українські вчені у галузі земельного права Н. Титова, М. Шульга та
деякі інші автори2.
Проте слід мати на увазі, що встановлення між двома нормами,
інститутами чи навіть галузями права співвідношення як загального
1

Титова Н. І. Новий Земельний кодекс України: позитивні і негативні аспекти //
Право України. — 2002. — № 4. — С. 70.
2 Титова Н. І. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі
проблеми // Право України. –2004. — № 3. — С. 74; Шульга М. В. Співвідношення
земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних
відносин: стан та перспективи // Вісник Академії правових наук України. —
2004. — № 1. — С. 123; Глотова О. В. Правове регулювання правочинів щодо
земельних ділянок в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2003. — С. 9.
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та спеціального означає визнання їх певної правової спорідності, яка
робить їх зіставними. Отже, ЦК України виходить з того, що принаймні частина земельних відносин є за своєю суттю цивільними, а тому
можуть регулюватися нормами цивільного законодавства, якщо
вони не є врегульованими нормами земельного законодавства.
Таким чином, теоретичну дискусію про співвідношення норм
цивільного та земельного законодавства у регулюванні земельних
відносин можна, на наш погляд, вважати в цілому завершеною з
прийняттям нового ЦК України. Кодекс відносить принаймні частину земельних відносин до різновиду цивільних, але встановлює пріоритет норм земельного законодавства у їх регулюванні.
Таким чином, реформування земельного законодавства України,
яке було зумовлене необхідністю імплементації ринкових (цивільноправових) інститутів регулювання земельних відносин, не привело і
не могло привести до зворотної трансформації земельних відносин у
відносини цивільні. Адже за майже 90 років, що минули після націоналізації земельного фонду країни та формування земельного права,
суспільні відносини істотно змінилися як за формою, так і за своїм
змістом. Тому сучасні цивільне та земельне право України, які регулюють ці відносини, якісно відрізняються від своїх аналогів зразка
початку ХХ ст.
Отже, «оцивільнення» земельного права, наповнення його цивілістичним змістом відображає загальну тенденцію та концептуальну
основу трансформації земельного права України та його предмета на
сучасному етапі. Вжиття в нашій країні законодавчих заходів щодо
проведення земельної реформи взагалі та реформування земельного
законодавства зокрема надали земельним відносинам нової динаміки, яка зумовила трансформацію принаймні частини норм радянського земельного права у норми сучасного цивільного права.
Водночас ряд важливих, на наш погляд, теоретичних проблем
співвідношення цивільного та земельного права, залишаються невирішеними або, принаймні, дискусійними. Зокрема, серед них слід
виділити проблему визначення характеру, «глибини» трансформації
земельного права у світлі тенденції наповнення його цивілістичним
змістом.
Суспільні відносини як предмет правового регулювання дуже
динамічні й рухливі. Тому протягом майже 90-річної історії існуван150
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ня земельного права відбулися істотні зміни в структурі та змісті
земельних відносин та, відповідно, у структурі земельного права та
змісті його норм і інститутів. Якщо до виникнення на початку ХХ ст.
галузі земельного права основним видом земельних відносин були
відносини використання землі як різновиду нерухомого майна, то
протягом цього ж століття вони істотно ускладнилися. В їх структурі
з’явилися відносини використання землі як основного засобу виробництва у сільському та лісовому господарстві, відносини використання землі як предмета праці, відносини використання землі як
операційного базису для розселення людей та розвитку виробничої і
соціальної інфраструктур суспільства, а також відносини щодо охорони землі як природного ресурсу. Поява зазначених видів земельних відносини та необхідність забезпечення їх захисту та стимулювання розвитку в бажаному для суспільства напрямі спричинили
появу в складі земельного права правових норм, які регулюють
зазначені земельні відносини.
Тому проблема співвідношення цивільного та земельного права
стосується правового регулювання лише певної частини земельних
відносин — тільки тих, які мають цивільний характер. На думку
Ф. Адіханова, їх умовно можна розділити на три групи. До першої
групи він включає відносини щодо землі як об’єкта власності та
інших речових прав. У другу групу автор виділяє відносини щодо
обороту землі як об’єкта права приватної власності. Третю групу становлять зобов’язальні відносини (купівля-продаж, іпотека, міна,
спадкування тощо)1.
На наш погляд, з такою класифікацією земельних відносин, які
мають цивільний характер, загалом можна погодитися. Однак зазначену класифікацію земельних відносин необхідно доповнити ще
однією групою суспільних відносин — відносинами, об’єктами яких
є земельні ділянки, на яких розташовані інші об’єкти нерухомого
майна: будівлі, споруди, багаторічні насадження тощо. Поєднання в
одному об’єкті прав земельної та неземельної нерухомості надає
йому нових якісних ознак, які, в свою чергу, зумовлюють специфічність суспільних відносин щодо таких об’єктів. Квінтесенцією спе1

Адиханов Ф. Х. Земельное право России: Курс лекций. — Барнаул: Изд-во Алт.
ун-та, 1999. — С. 11–15.
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цифіки зазначених суспільних відносин є те, що земельна ділянка
разом з розташованим на ній нерухомим майном виступає як один,
єдиний об’єкт суспільних відносин, на які ні цивільне, ні земельне
право не мають монополії на їх правове регулювання. Вони мають
«кооперувати» свої норми таким чином, щоб створити адекватну
законодавчу основу для правового регулювання зазначених суспільних відносин. Тому слід погодитися з М. Шульгою в тому, що суспільні відносини, які виникають щодо речових прав на землю та
пов’язані з оборотом земельних ділянок, потребують комплексної
правової регламентації нормами цивільного та земельного права1.
Як зазначає М. Васильєва, в змісті земельних та природоресурсних правовідносин значною мірою присутня цивільно-правова складова, що охоплює відносини власності, обігу та інші відносини майнової природи. Однак вона вважає, що в дискусіях про зміст
земельних правовідносин зазвичай мало уваги приділяється тому,
що предмети цивільного і земельного права існують у різних площинах: в одному випадку предмет галузі визначається юридичною сутністю правовідносин, в іншому — юридичними характеристиками
об’єкта правовідносин. Тому, підкреслює М. Васильєва, подвійна
правова природа майнових земельних відносин не може бути усунута
та відповідно в системі права, що склалася, обидві галузі — і земельне, і цивільне — є для земельних майнових відносин базовими2.
Однак, на нашу думку, ступінь, характер базовості цивільного і
земельного права як регуляторів земельних відносин є принципово
різним. Передусім потрібно відмітити, що цивільне і земельне право
забезпечують у регулюванні земельних відносин різний ступінь врахування публічних та приватних інтересів. Якщо цивільне право
сфокусоване на забезпеченні волевиявлення суб’єктів майнових
прав на землю як на об’єкт нерухомості, то земельне право — насамперед на забезпеченні раціонального використання й охорони земель
як основи життєдіяльності людини, предмета та засобу виробництва
1 Шульга М. В. Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи // Вісник Академії
правових наук України. — 2004. — № 1 — С. 119.
2 Васильева М. И. Земельные и природноресурсовые отношения в Концепции
развития законодательства о вещном праве // Экологическое право. — 2009. —
№ 5–6. — С. 19–27. — С. 22, 23.
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тощо. Так, у цивільному праві домінуючими є принцип неприпустимості втручання в приватні справи, принцип необмеженості майна,
що може перебувати у власності, принцип пріоритету волевиявлення
власника щодо розпорядження власністю. Земельне ж право виходить з наявності в суб’єкта права власності та інших прав на землю
не тільки правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження землею, а й обов’язків щодо використання землі відповідно до її цільового призначення та охорони землі (ст. 91 ЗК України).
Власне цивілістичне поняття нерухомості, нерухомого майна є
одночасно і земельно-правовим. Адже згідно зі ст. 181 ЦК України
до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Тому земельні відносини, в яких земля виступає як нерухоме
майно, слід розглядати як земельні відносини цивільного характеру.
Водночас дещо іншу оцінку суті земельних відносин як предмета
правового регулювання дають представники науки екологічного
права. Так, А. Голіченков вважає, що всупереч уявленням, що склалися, про економічне значення землі як про основну її цінність,
головним є її екологічне значення — як природного ресурсу.
Наприклад, земельні ділянки становитимуть інтерес як нерухомість,
об’єкт права власності та інших прав до того часу, поки земля виконуватиме свої природні функції. Якщо ж вони будуть втрачені, то
відповідні земельні ділянки втратять і економічну цінність як нерухомість, та привабливість як об’єкти юридичних прав1.
На думку С. Боголюбова, предмет екологічного права, регульовані ним суспільні відносини умовно можна розділити на три видимі
складові, в яких групуються відмінні одна від одної групи правових
норм. До першої частини він відносить власне природоохоронне
право, що регулює суспільні відносини щодо охорони екологічних
систем і комплексів, загальні природоохоронні правові інститути,
вирішення концептуальних питань охорони довкілля. Другу частину
екологічного права, зазначає С. Боголюбов, являє собою природоресурсне право, покликане забезпечити охорону та раціональне
1 Голиченков А. К. Новый Земельный кодекс Российской Федерации: история,
отличительные черты, значение // Экологическое право. — 2003. — № 1. —
С. 27–28.
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використання окремих природних ресурсів — землі, її надр, вод,
лісів, тваринного світу та атмосферного повітря. Нарешті, в третю
частину екологічного права входять норми інших галузей права, які
обслуговують суспільні відносини, пов’язані з охороною довкілля
(норми конституційного, адміністративного, кримінального, трудового тощо)1.
Таке надзвичайно широке розуміння предмета екологічного права
поділяють не всі фахівці. Однак значна їх частина вважає, що земельне право разом з іншими поресурсовими галузями права — водним,
лісовим, гірничим тощо — є складовою екологічного права, його
підгалузями. Зокрема, Н. Малишева і В. Непийвода, погоджуючись
з позицією С. Кравченко про те, що складні генетичні й структурні
взаємозв’язки між земельним, лісовим, водним, гірничим законодавством забезпечують їх узгодженість та здатність до взаємодоповнення, зазначають, що такі узгодженість і взаємодоповнення не
можуть виникнути автоматично. Для цього, на їх думку, потрібен
певний «спільний знаменник», система, у межах якої згадані правові
утворення можуть успішно взаємодіяти. Роль такого знаменника і
виконує право навколишнього середовища2.
В основу своєї позиції зазначені автори кладуть холістичний підхід, згідно з яким право навколишнього середовища потрібно уявляти як ієрархію цінностей. Тому вони вважають, що земельне, лісове,
водне, гірниче право також є цілісними (хоча і нижчого порядку),
тобто багатоманітними та своєрідними, сукупностями правових
норм, що мають власну структуру. Отже, підкреслюють Н. Малишева
і В. Непийвода, їх необґрунтовано «розчиняти» серед інших норм
природоресурсного права, а потрібно розглядати як підгалузі права
навколишнього середовища3. По суті, зазначені науковці заперечують самостійність галузі земельного права, яка функціонує поряд з

1

Боголюбов С. А. Экологическое право: Учебник для вузов. — М.: Изд. группа
НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 448 с. — С. 10–12.
2 Малышева Н., Непыйвода В. Соотношение природоресурсного права и права
окружающей среды: новый взгляд на старую проблему // Государство и право. —
2007. — № 9. — С. 38.
3 Малышева Н., Непыйвода В. Соотношение природоресурсного права и права
окружающей среды: новый взгляд на старую проблему // Государство и право. —
2007. — № 9. — С. 39.
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галуззю екологічного права, маючи власний предмет правового регулювання, відмінний від предмета екологічного права.
Такий підхід на проблему співвідношення екологічного і земельного права обґрунтовувався в науковій літературі і раніше. Так, аналізуючи різні точки зору на дану проблему, М. Шульга відмічав, що
більш обґрунтованою є позиція тих авторів, які розглядають екологічне право як самостійну (некомплексну) галузь права з підгалузевою структурою, яка включає в себе земельне, водне, гірниче, лісове,
фауністичне, атмосфероповітряне право1. Він висловив припущення, що наступна кодифікація екологічного законодавства завершиться прийняттям Екологічного кодексу України, в зв’язку з чим
вичерпають себе земельне, водне, гірниче і «інші підгалузеві структури» та відпаде необхідність у поресурсових законах, зокрема в ЗК
України2.
Дійсно, у сукупності природні ресурси складають навколишнє
природне середовище, яке є не арифметичною сумою всіх природних ресурсів, а якісно новою сутністю — оточуючим людину природним середовищем. Тому як би повно поресурсні галузі права не
регулювали відповідні суспільні відносини, об’єктом яких є відповідно земля, ліси, води та інші природні ресурси, вони не можуть
забезпечити повноцінне правове регулювання всіх екологічних відносин. Забезпечення правового регулювання таких відносин є функцією саме екологічного права (права навколишнього середовища).
В зв’язку з цим О. Дубовик зазначає, що екологічне право певною
мірою створює єдину теоретичну базу для традиційних галузей
права, які регулюють використання природних ресурсів, тобто
земельного, гірничого, водного, лісового права, визначає стратегію
поведінки людей у цих сферах. Підкреслюючи, що ці галузі потребують щонайменше загальних підходів, нових концепцій, які (під
впливом соціально-екологічних процесів, погіршення стану та
виснаження ресурсів) визначаються, безперечно, ідеологією охорони навколишнього середовища, О. Дубовик водночас уникає відпо-

1

Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в
современных условиях. — Х.: Фирма «Консум», 1998. — 224 с. — С. 60.
2 Шульга М. В. Зазнач. праця. — С. 70.
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віді на питання про співвідношення екологічного і земельного права
та предметів їх правового регулювання1.
Однак не всі науковці поділяють точку зору про несамостійність
земельного права у його відношенні до екологічного права. Так,
Б. Єрофеєв вважає, що предметом екологічного права є суспільні
відносини особливої природи, які стосуються не стільки самих природних об’єктів, скільки внутрішніх і зовнішніх зв’язків цих об’єктів,
їх властивостей, стану, процесів, що відбуваються в них, а природноресурсове право звужує коло цих відносин до економічних2. У зв’язку
з цим Б. Єрофеєв зазначає, що предмет екологічного права відрізняється від предмета земельного права тим, що земельно-правові
норми регулюють головним чином економічні земельні відносини,
що виникають у зв’язку з наданням, вилученням земель, порядком їх
використання та охорони, тоді як еколого-правові норми регулюють
відносини, що виникають в зв’язку з використанням не тільки компонентів природного середовища (земля, вода, повітря, рослинний і
тваринний світи тощо), а й усієї сукупності об’єктів, що складають
середовище проживання людини і забезпечують умови її життєдіяльності та стан здоров’я, а також охорону екологічних зв’язків природних об’єктів. До предмета земельного права хоча і входять відносини, пов’язані з екологізацією землекористування, однак ці відносини
мають, на його думку, допоміжний, хоча й суттєвий, характер3.
Основним критерієм поділу правової системи на галузі права є
наявність специфічних суспільних відносин, для адекватного регулювання яких потрібна відповідна самостійна галузь права. Саме
стан та динаміка розвитку певного виду суспільних відносин як
предмета правового регулювання, а також бажання суспільства спрямувати їх розвиток у бажаному напрямі вирішують долю галузі права.
У контексті зазначеного постає важливе питання: оскільки земля є
природним ресурсом і складовою навколишнього природного середовища, яке потребує більш потужного правового захисту, ніж це має
місце в даний час, то чи не втратили земельні відносини свою
1 Дубовик О. Л. Экологическое право: Учебник. — М.: ТК Велби, Проспект,
2006. — 584. — С. 62–63.
2 Ерофеев Б. В. Экологическое право России: Учебник. — М.: ООО Профоб
разование. — 2001. — 711 с. — С. 40.
3 Там само. — С. 50–51.
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земельно-галузеву специфіку, перетворившись на різновид екологічних відносин, які мають регулюватися виключно нормами екологічного права.
Очевидно, відповідь на дане питання можна отримати, проаналізувавши всю сукупність суспільних відносин, об’єктом яких є земля,
їх види, спільні риси та відмінності. Будучи неодмінним природним
ресурсом, земля характеризується багатоаспектністю виконуваних
функцій. Крім функції майнової, об’єкта нерухомого майна, про що
йшлося вище, земля використовується як засіб аграрного і лісогосподарського виробництва, просторового базису для розселення
людей, розміщення виробничої, транспортної та іншої інфраструктури, необхідної для забезпечення життєдіяльності сучасного суспільства, його культурних і духовних цінностей, також засобу забезпечення охорони довкілля. Відповідно у процесі використання землі
виникають різноманітні земельні відносини, сутність, характер та
зміст яких визначаються саме виконуваною землею функцією та
специфікою її використання. На наш погляд, багатоаспектність
функції землі зумовлює формування при її використанні для задоволення різноманітних потреб суспільства трьох видів земельних
відносин: земельно-цивільних, власне земельних та земельно-екологічних1.
Цілком очевидно, що в складі земельних відносин виділяються
відносини з приводу землі як нерухомості, які є цивільними за своєю
природою, методом правового регулювання, та земельними за своїм
об’єктом. Ці відносини можна визначити як земельно-цивільні,
тобто такі, які мають регулюватися нормами цивільного права та
тими нормами земельного права, які визначають підстави і порядок
набуття земельних ділянок у власність і користування, здійснення
правомочностей щодо розпорядження ними як об’єктом нерухомого
майна (відчуження, застава, оренда тощо). Як слушно зазначає
В. Носік, з огляду на функції, які виконує земля в економічному розвитку суспільства, не можна не погодитися з тим, що у сфері використання землі та інших природних ресурсів, у екологічній сфері
можуть виникати цивільні відносини, тобто майнові відносини, які
1 Кулинич П. Ф. Предмет земельного права // Право України. — 2008. — № 9. —
С. 81–87.
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за ст. 1 ЦК України мають базуватися на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Учений
зазначає, що у таких випадках ці відносини органічно поєднуються
із земельними і їх можна розглядати як земельно-майнові, що потребують комплексного правового регулювання нормами цивільного та
земельного законодавства1. Як свідчить законодавча практика,
норми, які регулюють земельно-майнові (земельно-цивільні) відносини, містяться не тільки у Цивільному та Земельному кодексах
України, а й у спеціальних законах, які за предметом правового регулювання є земельно-цивільними. До таких законів належать закони
України «Про оренду землі» та «Про іпотеку».
Крім земельно-цивільних, у складі земельних відносин слід виділити в окрему групу відносини, виключною чи переважною функ
цією землі в яких є забезпечення охорони довкілля, здоров’я людини
тощо. До таких земель належать землі природоохоронного призначення, передусім землі природно-заповідного фонду (землі заповідників, парків, заказників), землі водного фонду, землі лісогосподарського призначення. Відносини, які виникають з приводу охорони і
використання таких земель, мають яскраво виражений екологічний
характер і є за своїм змістом суто земельно-екологічними відносинами. Вони регулюються як нормами земельного, так і нормами водного, лісового і, особливо, екологічного законодавства. Законодавчій
практиці України відомі випадки прийняття спеціальних земельноекологічних законів, прикладом яких є закони України «Про охорону земель», «Про природно-заповідний фонд», «Про екологічну
мережу України» тощо.
Нарешті, у структурі земельних відносин можна виділити відносини, які виникають між людьми, іншими суб’єктами з приводу
землі як економічного, господарського ресурсу, соціальної цінності,
засобу забезпечення національної безпеки. В більшості випадків
йдеться про відносини з приводу землі як просторового базису та
засобу аграрного виробництва.

1 Носік В. В. Співвідношення та взаємозв’язок цивільного законодавства із
земельним, природоресурсним та екологічним законодавством // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти т. — Х.: Право, 2008. — Т.3. —
С. 602–637. — С. 613.
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Особливість таких відносин полягає в тому, що їх об’єктом є
земля не як природний ресурс і елемент довкілля, а як матеріальна
цінність, що абстрагована від своєї природної сутності. І хоча будучи
об’єктом таких відносин, земля ні на мить не перестає бути природним ресурсом. Однак у рамках таких відносин їх учасники (суб’єкти)
вчиняють щодо землі такі дії, спрямовані на використання землі як
нерухомого майна, просторового базису, засобу виробництва, які не
впливають на її статус та характеристики як природного ресурсу та
об’єкта довкілля. Наприклад, відносини, які виникають при переведенні сільськогосподарської земельної ділянки з земель товарного
сільськогосподарського виробництва до земель підсобного сільського господарства, є земельними відносинами, проте не є екологічними, адже при такому переведенні змінюється не характер господарського використання землі, а земельно-правовий статус її власника
(користувача). Таку ж природу мають і земельні відносини, які виникають при встановленні сусідського земельного сервітуту, коли власник (користувач) однієї земельної ділянки здійснює право обмеженого користування сусідньою ділянкою для усунення певних
недоліків власної ділянки (прохід, проїзд тощо), тобто дії, які здійснював і власник (користувач) обслуговуючої ділянки. Як правило,
не змінюється характер земельних відносин і при зміні функціонального призначення забудованої земельної ділянки.
А. Пуряєва, відмічаючи, що будь-які ізоляція та самостійність
галузей права є відносними з причини права як єдиного цілого,
висловлює слушну думку про те, що статус галузі права передбачає
наявність достатньої кількості «самостійних» норм та інших елементів системи, які можна застосовувати незалежно від норм інших
галузей права. Вона вважає, що якщо така самостійність відсутня або
є мінімальною, то така галузь відносин не може бути галуззю права1.
Варто відмітити, що зазначені види земельних відносин не набувають екологічного «забарвлення» лише за умови використання
землі виключно правомірно, тобто з дотриманням всіх обов’язків
власника чи користувача землі, а також при незмінній інтенсивності
використання землі. Якщо ж при таких земельних відносинах їх
1

Пуряева А. Ю. Проблемы соотношения смежных отраслей права в сфере природопользования // Журнал российского права. — 2008. — № 8. — С. 61–71. —
С. 66.
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суб’єкти вчиняють неправомірні або правомірні дії, які призводять
до погіршення якості землі як природного ресурсу, то такі земельні
відносини стають і екологічними відносинами. Таким чином, всі
суто земельні відносини є потенційно екологічними відносинами.
Однак до вчинення їх суб’єктами дій, які впливають на стан землі як
природного ресурсу та об’єкта довкілля, вони регулюються нормами
земельного права, а не цивільного чи екологічного.
Саме тому уявляється цілком виправданою норма ст. 3 ЗК України,
згідно з якою земельні відносини регулюються Конституцією
України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Проте її не можна кваліфікувати як
свого роду «відгородження» земельного законодавства від екологічного, виведення земельних відносин зі сфери дії екологічного права.
Адже її зміст потрібно оцінювати системно, з урахуванням змісту
інших статей ЗК, зокрема, ст. 5. Згідно зі ст. 5 Кодексу земельне
законодавство базується на принципі пріоритету вимог екологічної
безпеки. Оскільки вимоги екологічної безпеки визначає не земельне, а екологічне право, то саме норми екологічного права мають
пріоритет над земельно-правовими нормами у випадках виникнення
земельно-екологічних відносин.
Досліджуючи перспективи розвитку цивільного законодавства
Російської Федерації, відомий цивіліст Є. Суханов доводить, що
«земля, земельні ресурси — це, безперечно, предмет земельного
права. А ось земельна ділянка, що має кадастровий номер, — це
індивідуально визначена нерухома річ. Щодо неї укладаються цивільно-правові угоди — від купівлі-продажу до спадкування. І це чистої
води цивільне право. Тут нічого земельно-правового немає»1.
Аналогічної позиції дотримується і вітчизняний цивіліст
Р. Майданик. відмічаючи, що глава 27 ЦК України («Право власності на землю (земельну ділянку») на практиці не застосовується, вчений пропонує вилучити з ЗК України норми про право власності на
1

Перспективы развития гражданского законодательства в России: планы и
современные реалии. Интернет-интервью с Е. А. Сухановым, заведующим кафедрой гражданского права МГУ им. М. В. Ломоносова, заместителем Председателя
Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства, д. ю. н., професором [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.consultant.ru/law/interview/suchanov.htm
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землю та деякі інші, залишивши в ньому лише норми про охорону
земель, категорії земель і порядок їх дозволеного використання,
тобто норми, які, як він вважає, мають явно публічно-правовий
характер. А все, що стосується права власності на землю, оренди
земельних ділянок, припинення/виникнення/обігу земельних
паїв — все це, на думку Р. Майданика, із ЗК необхідно вилучити1.
На нашу думку, така позиція не враховує повною мірою сутність
земельних ділянок як об’єктів, регульованих правом суспільних відносин, які складаються в сучасних умовах. Земельна ділянка як
об’єкт правових відносин уособлює в собі риси землі як важливого
елементу довкілля, природного ресурсу, який функціонує за законами природи, головною правовою формою відображення цих природних законів є екологічне право, та риси речі, об’єкта нерухомого
майна, яке функціонує за притаманними іншим, насамперед штучно
створеним, речам навколишнього світу законами, які знайшли відображення в цивільному праві. Таким чином, еколого-правове і
цивільно-правове регулювання земельних відносин будуються на
штучному роз’єднанні властивостей земельних ділянок як природних утворень, які включені у світ речових об’єктів. Відповідно, і в
екологічному, і в цивільному праві земельні ділянки виступають як
неповноцінні об’єкти відповідних суспільних відносин, об’єкти з
«урізаним» змістом, оскільки в зазначених галузях права ці об’єкти
наділені правовими рисами, які не відображають всіх правових рис
земельних ділянок, зокрема правових рис земельних ділянок як природного ресурсу та об’єкта нерухомого майна.
На відміну від екологічного і цивільного права, у земельному
праві земельні ділянки виступають такими об’єктами суспільних відносин, які повною мірою відображають правові риси земельних
ділянок і як елементів довкілля, і як елементів світу речей. Земельне
право, будучи в системі права України галуззю, яка спеціалізується
на регулюванні виключно земельних відносин, поєднує в собі регулятивні функції екологічного і цивільного права. Отже, земельні
ділянки, будучи інтегрованим, цілісним об’єктом земельних відносин, які регулюються нормами земельного права, характеризуються
1 Майданик Р. Співвідношення галузей публічного і приватного права //
Юридичний вісник України. — 2010. — № 13 (769). — 27 березня — 2 квітня.
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особливою правовою якістю, яка відрізняє їх від земельних ділянок
як об’єктів екологічних та цивільних відносин.
Будь-який самостійний вид суспільних відносин, що регулюється
правом, має специфіку. Як слушно зазначає В. Петров, земельні відносини за своєю специфікою посідають особливе місце, тому що їх
своєрідність визначається об’єктом правового регулювання — землею, багатоаспектністю виконуваних нею функцій. У взаємовідносинах з людиною земля виступає у комплексі екологічних, економічних, господарських, демографічних, політичних факторів. Іншими
словами, вона виступає як складова навколишнього природного
середовища, засіб виробництва і просторовий базис, об’єкт господарювання, місце розселення людини, нарешті, як територія держави,
просторова межа державної влади. Правове регулювання відносин,
пов’язаних з кожним з цих факторів, здійснюється відповідними
галузями права. Однак, підкреслює В. Петров, повинна бути галузь
права, яка покликана об’єднати зазначені об’єктивні ознаки землі.
Такою галуззю права, що регулює земельні відносини в єдності та
взаємозв’язку, є, на його думку, земельне право1.
Провідна роль земельного права у регулюванні земельних відносин випливає з Конституції України. Згідно зі ст. 14 Основного
Закону земля є основним національним багатством, що перебуває
під особливою охороною держави. На нашу думку, це означає, що
Конституція України визнає звичайну охорону земель, яка традиційно здійснюється нормами цивільного права, які визначають правовий режим нерухомості, та особливу охорону, яка має здійснюватися
нормами земельного та екологічного права.
Провідна роль земельного права у регулюванні земельних відносин проявляється також у його функціях. Функції земельного права
слід, на нашу думку, класифікувати за критерієм ролі та місця
земельного права в регулюванні земельних відносин. За цим критерієм функції земельного права можна поділити на дві порівняно
самостійні групи: виключні функції земельного права та функції, які
земельне право виконує у тісній кооперації з іншими галузями права.
До виключних функцій земельного права належать, на нашу думку,
1

Петров В. В. Предмет земельного права в умовах ринку // Вестник Моск. ун-та.
Сер. 11. Право. — 1992. — № 5. — С. 30–49.
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регулювання земельних відносин, об’єктом яких є: 1) земля як засіб
аграрного виробництва; 2) земля як операційний базис. До функцій,
які земельне право виконує разом з іншими галузями права, належить регулювання земельних відносин, об’єктом яких є: 1) земля як
природний ресурс та елемент довкілля; 2) земля як об’єкт нерухомого майна.
Є. Галіновська вважає, що земельні правові відносини, також як і
інші правові відносини, — це не особливий вид суспільних відносин,
а ті ж суспільні відносини, але особливим правовим чином організовані1. Незважаючи на те, що земельні правовідносини почали формуватися ще на початку правової історії людства, земельне право як
окрема галузь права, як і інші галузі, які не належать до базових
(цивільного, адміністративного та кримінального), не є ровесником
правової цивілізації. У країнах світу, правові системи яких належать
до сім’ї континентального права, процес формування системи правових норм, які регулюють земельні відносини, можна виділити три
особливості, три напрями правової організації земельних відносин.
В основу їх поділу доцільно, на наш погляд, покласти характер правових зв’язків між земельними ділянками та розташованими на них
будівлями і спорудами.
За характером зазначених зв’язків можна виділити три основні
концептуальні підходи до правового регулювання відносин щодо
нерухомого майна. Згідно з першим з них земельна ділянка та розташована на ній будівля (споруда) являють собою єдиний об’єкт
правових відносин. Так, об’єктом транзакцій за законодавством
США є лише земельні ділянки, а розташовані на них будівлі (споруди) розглядаються як її приналежності. Відповідно при відчуженні
земельної ділянки новий власник автоматично стає володільцем всіх
розташованих на ділянці об’єктів нерухомості, інших природних
ресурсів, включаючи надра, тощо. Відповідно в США угоди щодо
землі спричиняють автоматичну передачу прав на всі об’єкти, роз-

1

Галиновская Е. А. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотношений: Монография. — М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юридическая фирма
«КОНТРАКТ», 2009. — 320 с. — С. 10.
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ташовані на відповідній земельній ділянці, навіть якщо вони не були
прямо зазначені в договорі купівлі-продажу нерухомості1.
У таких країнах, як Німеччина та Швейцарія будівлі вважаються
складовою земельної ділянки (параграф 94 Німецького цивільного
уложення, ст. 667 ЦК Швейцарії). У Німеччині нерухомими речами
визнаються лише земельні ділянки. Будівлі та споруди, багаторічні
насадження та інші подібні об’єкти не є ні нерухомими, ні рухомими
речами. Вони вважаються складовими частинами земельної ділянки.
Складові частини можуть брати участь в обігу разом з ділянкою як
одне ціле. Вони не є об’єктами окремих прав. Вони самі по собі не
можуть також бути предметом транзакцій. Згідно з параграфом 94
Німецького цивільного уложення до складових частин земельної
ділянки належать продукти земельної ділянки, оскільки вони
з’єднані з землею. Під такими продуктами розуміють натуральні
продукти землі — такі, як зерно, овочі, деревина на кореню. Водночас
продуктами землі не вважаються такі субстанції, як глина, пісок,
щебінь2. Аналогічний підхід сприйнятий і правовою системою
Великої Британії, в якій, правда, основним об’єктом транзакцій
виступає будівля, а земельна ділянка розглядається як її приналежність.
Другий концептуальний підхід до правового регулювання відносин щодо нерухомого майна базується на роз’єднаності, відокремленості правових режимів земельних ділянок та розташованих на них
будівель і споруд. Він полягає в тому, що земля (земельні ділянки) та
будівлі (споруди) визнаються окремими незалежними один від одного об’єктами правових відносин. За такого підходу особа набуває у
власність будівлю (споруду) за одними правилами, а право користування земельною ділянкою — за іншими правилами. Відповідно,
належні одній особі земельна ділянка та розташований на ній буди1

Див.: Barnes, A. James. Law for Business / A. James Barnes, Terry Morehead
Dworkin, Eric L. Richards. — 8th ed. P. 575; Allison, John Robert. Business Law: texts
and cases. — 5th ed. / John R. Allison, Robert A. Prentice, Rate A. Howell. P. 759–60;
Mann, Richard A. Smith and Roberson’s business law. — 12th ed. / Richard A.Mann,
Barry S. Roberts. P. 953.
2 Герасин С. И. Проблема формирования единого объекта недвижимости в
Российской Федерации // Право собственности на землю в России и ЕС:
правовые проблемы: сборник статей / Отв. ред. И. А. Иконицкая. — М.: Волтерс
Клувер, 2009. — 288 с. — С. 191.
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нок являли собою два різні об’єкти. Роз’єднаність та відокремленість
правових режимів земельних ділянок та розташованих на них будівель і споруд була характерною для соціалістичної правової системи,
зокрема, для правової системи колишнього СРСР. За роз’єднаності
правових режимів земельних ділянок та розташованих на них будівель і споруд була відсутня потреба у використанні у законодавстві
правової категорії нерухомого майна.
Нарешті, третій концептуальний підхід до правового регулювання
відносин щодо нерухомого майна полягає у закріпленні у законодавстві правового режиму «єдиної юридичної долі» земельних ділянок
та розташованих на них будівель і споруд. Суть цього підходу полягає
у встановленні правової взаємозалежності між земельними ділянками та розташованими на них будівлями і спорудами, які вважаються
окремими, самостійними об’єктами речових прав, з тим щоб у
випадках набуття та відчуження земельні ділянки та розташовані на
них будівлі і споруди поділяли єдину юридичну долю — мали одинаковий власнісний статус та перебували у володінні та користуванні
однієї особи.
Реалізація третього концептуального підходу до визначення правового режиму нерухомого майна має місце у законодавстві країн,
які здійснюють перехід від командно-адміністративної до ринкової
економіки і проводять відповідні законодавчі реформи. До таких
країн належать Україна та більшість інших постсоціалістичних країн.
Отже, правові системи різних країн світу по-різному регулюють
земельні відносини. Так, Україна належить до тих небагатьох країн
світу, в правовій системі яких сформована окрема галузь права, що
спеціалізується на регулюванні земельних відносин — земельне
право. В основному окрема галузь земельного права сформувалися в
тих країнах, у яких була проведена націоналізація земельного фонду
(країни СНД, Китай, В’єтнам тощо).
Однак це не означає, що правові системи тих країн, у яких існує
земельне право як окрема галузь права, що базується на досить розгалуженій системі земельного законодавства, є потенційно менш
ефективними, ніж правові системи західних країн. Ми вважаємо, що
наявність у правовій системі України та деяких інших країн окремої
галузі земельного права створює кращі передумови для реалізації
такого способу впливу правових норм на розвиток суспільних від165
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носин як вплив через дію спеціалізованих правових норм. Адже спеціалізовані правові норми закріплюють такі правила поведінки
суб’єктів відповідних суспільних відносин, які більш повно відображають особливості як їх суб’єктів, так і їх об’єктів, відповідно, більш
точно визначають «больові точки» (інтереси, можливості) суб’єктів
суспільних відносин, а також сприяють вибору більш адекватного
набору правових засобів для впливу на їх поведінку та, врешті-решт,
забезпечують формування доцільних юридичних та соціально-економічних результатів, запрограмованих у спеціалізованих правових
нормах.
Таким чином, перспективним напрямом розвитку системи правових норм, спрямованих на регулювання земельних відносин в
Україні, є їх більш повна кодифікація. Проведення такої кодифікації
шляхом прийняття нового ЗК України уявляється доцільним після
завершення формування системи земельного законодавства, що
здійснюється як складова земельної реформи в Україні, та формування на його основі сталої практики правового регулювання земельних відносин1. При цьому прийняття Екологічного кодексу України
як кодифікованого акта, який регулюватиме суспільні відносини,
об’єктом яких буде довкілля та природні комплекси, сприятиме
більш ефективному здійсненню функцій земельного права як самостійної галузі правової системи України.

1 Докл. див.: Кулинич П. Ф. Перспективи розвитку земельного законодавства
України // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / За заг.
ред. Ю. С. Шемшученка. — Х.: Право, 2008. — Т. 5. — С. 86–125.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО
ПРАВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
Cучасне екологічне право в Україні вже має досить значну історію
правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в інтересах теперішнього та
прийдешніх поколінь. Формування відповідної системи екологічного законодавства базувалось на вітчизняній та зарубіжній правовій
доктрині. І сьогодні вже можна беззаперечно стверджувати, що в
нашій державі практично сформувалась комплексна галузь екологічного права і законодавства, так само, як виокремилась самостійна
велика за обсягом і предметним охопленням сфера наукових доктринальних еколого-правових досліджень.
Сучасні здобутки у цій сфері — результат багаторічних наукових
пошуків численних представників наукових шкіл правознавців, їх
співпраці з фахівцями споріднених галузей знань, правничими науковими центрами інших держав, відповідними державними органами, міжнародними організаціями. Аналізуючи здобутки, можна
дійти висновку, що характер регулювання у цій сфері значною мірою
відображає рівень зрілості суспільства, його ставлення до екологічних проблем, усвідомлення їх значущості та місця в реальній системі
цінностей та пріоритетів.
З початку 90-х років минулого століття, коли Україна стала на
шлях незалежного правотворення, екологічне право своїм регулятивним впливом було спрямоване насамперед на правове забезпечення охорони людини, умов її життєдіяльності від шкідливого
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зовнішнього впливу, тобто на забезпечення екологічної безпеки,
регламентацію використання природних ресурсів, його раціоналізацію, а також на забезпечення належного регулювання суто природоохоронних заходів, зокрема, щодо створення і підтримання охоронного режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду та
інших природних територій та об’єктів, що підлягають особливій
охороні, формування на їх основі в подальшому екологічної мережі,
забезпечення збереження природного різноманіття з використанням
для цього широкого комплексу правових засобів тощо.
Прийнятий 25 червня 1991 р. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» став не лише піонерним для
багатьох країн світу, основоположним для формування відповідної
галузі в нашій державі, а фактично взяв на себе функції Основ законодавства, рамкового закону, тобто виявився актом, який окреслив
шляхи подальшого розвитку еколого-правових відносин, започаткував формування єдиної системи правового регулювання у цій сфері,
створення відповідної інституційної бази. Цей Закон протягом
подальших років був лише незначною мірою змінений, але широко
доповнений законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами, які й сформували систему цієї потужної комплексної галузі — екологічного законодавства, яку, можливо, в перспективі точніше було б називати довкіллєвим, про що варто було б провести спеціальну дискусію.
При цьому ми як активні учасники процесу творення основ
сучасного екологічного права з самого початку сподівались, що
подальший розвиток законодавства закономірно передбачатиме
поступовий перехід від моделі, яка спирається переважно на адміністративні важелі регулювання суспільних екологічних відносин, до
створення умов утвердження партнерських, дружніх відносин між
людиною і середовищем її існування, що базувалися б на принципах
сталого розвитку, тобто системного поєднання екологічних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших інтересів суспільства, за
якої людина могла б брати від природи лише стільки, скільки це
мінімально необхідно для забезпечення її економічного та соціального розвитку, дбаючи при цьому, щоб і в довгостроковій перспективі кожен міг задовольняти ці потреби за рахунок відповідних
ресурсів та умов.
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Передумови для таких сподівань, як ідеологічні, так і правові, на
цей момент були підготовлені. Адже на міжнародному політико-правовому рівні вже була досить детально опрацьована концепція сталого розвитку1, яку підтримала Всесвітня конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) і яка
стала домінантною ідеологією цивілізації у XXI ст.2
Протягом 90-х років ХХ ст. — першого десятиріччя ХХІ ст. ця
теорія набула досить широкого втілення в політичних документах і
правових актах практично усіх західних держав. На рівні нормпринципів, законодавчої фразеології і в Україні неодноразово проголошувалась орієнтація політико-правової системи держави на
засади сталого розвитку. Закономірним було б чекати, що 20-річне
накопичення законодавчого матеріалу, не лише в Україні, а й за її
межами, у сфері регулювання взаємовідносин людини і природи
мало б забезпечити відповідне переосмислення суспільної парадигми, зміну ціннісних орієнтацій у нашому суспільстві, утвердження
принципів сталого розвитку.
Намагаючись оцінити з цього погляду чинну систему екологічного законодавства України, на жаль, доводиться констатувати, що
вона все ще не спрямована на створення відтворювальних механізмів, утвердження гармонії економічних, екологічних і соціальних
інтересів суспільства, не враховує динамічних особливостей природних та природно-антропогенних систем. Пріоритети суспільного
розвитку знову дедалі більше зміщуються в бік поглинання екологічних чинників економічними. У еколого-економічних відносинах і в
попередні роки було далеко до досягнення необхідної рівноваги:
екологічні інтереси суспільства висувались на порядок денний переважно під впливом Чорнобильської катастрофи, значною мірою з
огляду на загрози нових екстремальних екологічних впливів, аварій
чи інших надзвичайних ситуацій з небезпечними екологічними
наслідками. З часом стимулюючий вплив, суттєве спонукання до
активних дій цих факторів поступово мінімізувались, суспільство, а
відповідно й особи, уповноважені приймати законодавчі та управ1
2

Наше общее будущее: Доклад МКОСР. — М., 1989.
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (14 июня
1992 года). Действующее международное право. — М.: Моск. независимый ин-т
междунар. права, 1997. — Т. 3. — С. 687–692.
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лінські рішення, дедалі менше зважають на проблеми довкілля. Про
це свідчить чимало фактів, ці умови не можна не враховувати у законотворчій діяльності.
Зокрема, проголошений ще на початку 90-х років ХХ ст. принцип
цільового використання коштів, що надходять від зборів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, плати за використання природних ресурсів та з інших аналогічних джерел, все більше порушується на всіх рівнях. На жаль, у
суспільній свідомості така ситуація знаходить ледь не одностайну
підтримку. Наповнення бюджетів будь-якою ціною, знаходження
«резервів» вирішення соціальних та економічних проблем у «екологічній кишені» суспільством загалом сприймається позитивно. Так,
за даними опитувань, спрямування Урядом України до Пенсійного
фонду коштів, що надійшли до Державного бюджету України за
Кіотським протоколом до Конвенції ООН про зміну клімату, понад
90 % населення схвалюють і вважають заходом доцільним і таким,
що був викликаний необхідністю першочергового погашення пенсійних боргів, а природа, мовляв, може почекати. Ці кошти дедалі
більше трансформуються у звичайне джерело доходів державного та
місцевих бюджетів. Остаточно на законодавчому рівні ситуація
визначилась з включенням правового регулювання у цій сфері окремими розділами Податкового кодексу України.
Значною мірою не узгоджується з критеріям сталості, екологічними цілями суспільства й бюджетне законодавство України. Кілька
років відповідними законами про Державний бюджет України на
конкретний рік зупинялась дія тих норм екологічного законодавства, які регламентують, зокрема, спрямування частини коштів,
одержаних від зборів за використання природних ресурсів, та грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього
природного середовища, до республіканського Автономної Респуб
ліки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного
середовища. Врешті-решт, відповідні норми екологічного законодавства просто були скасовані з тим, щоб не перешкоджати дії норм
бюджетного законодавства.
На нашу думку, проблеми у сфері реалізації принципів екологічного права значною мірою спричинені й тим, що екологічне законодавство у своєму розвитку останнім часом практично перестало
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спиратися на належне наукове підґрунтя. Дедалі більшим стає розрив між законотворчою практикою і тим, що пропонує наука екологічного права.
Хоча слід визнати, що і правознавці для розв’язання цієї проблеми, прискорення формування наукових засад вирішення найбільш
вагомих проблем мають суттєво активізувати та консолідувати свої
зусилля. Йдеться про необхідність критичного аналізу сучасних
усталених уявлень про предмет та об’єкт екологічного права, перспективи їх зміни, внутрішню структуру цієї галузі права, співвідношення норм екологічного права між собою, зокрема, місце в цій
системі тих норм, які належать до сфери природоресурсного права, а
також з нормами інших галузей права, шляхів забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів в
умовах глобалізації, транскордонних процесів, розвитку ринкових
відносин, дедалі більшого утвердження права приватної власності на
природні ресурси, необхідності посилення ролі та дієвості економіко-правових важелів, а також механізмів публічно-приватного партнерства у цій сфері, шляхів оптимізації розподілу повноважень з
питань регулювання екологічних суспільних відносин, виходячи не
лише з принципів децентралізації, деконцентрації повноважень, а і
необхідності неодмінного забезпечення належної реалізації екологічних прав громадян незалежно від місця їх перебування, створення
умов для виконання державою її екологічних функцій, формування
для цього систем інформаційного забезпечення такої діяльності, підготовки та прийняття управлінських рішень, які могли б дійсно
забезпечити реалізацію принципів сталого розвитку.
Привертає особливу увагу й проблема визначення рівнів можливого й граничного впливу на довкілля, оптимальної територіальної
організації суспільного життя в інтересах збереження екологічної
рівноваги та створення сприятливих умов життя людей, позитивного
впливу на їх суспільну свідомість, правового забезпечення економічної оцінки природних ресурсів, екологічної шкоди, спричиненої
господарською діяльністю, механізмів забезпечення відтворення та
можливого рівня трансформації довкілля в інтересах створення
сприятливих умов життя людини, комплексного регулювання використання та відтворення все більш широкого спектру природних
ресурсів, зокрема тривимірного, а в перспективі — й чотиривимірно171
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го (з урахуванням фактору часу), простору. Цей перелік актуальних
проблем не є вичерпним, його формування також має бути одним з
актуальних завдань та питань для обговорення фахівців з екологічного права.
Варто звернути увагу й на той факт, що в Україні, як і в більшості
пострадянських держав, поряд зі створенням широкого спектру нормативно-правових актів екологічної спрямованості, все ще зберігається автономність, відокремленість регулювання відносин у цій
сфері від регламентації економічних та соціальних процесів. Часто
очікуваний позитивний вплив норм екологічного законодавства
нівелюється дією законодавства інших галузей, насамперед господарського, які не пов’язані, чи не повною мірою пов’язані з екологоправовою регламентацією, не забезпечені ґрунтовно опрацьованими
механізмами реалізації передбачених ними заходів.
Для цього важливо забезпечити повнішу інтеграцію та координацію їх зусиль, зокрема й для розроблення пропозицій щодо системного удосконалення екологічного законодавства, розроблення довгострокової (хоча б на десятиріччя) концепції розвитку цієї досить
складної галузі права України з урахуванням перспектив розвитку
інших галузей права.
Успішному вирішенню цього завдання значною мірою має сприяти поява останнім часом досить вагомих розробок щодо джерел
екологічного права1, спеціального природокористування2, правових
форм екологічного контролю3, компенсації екологічної шкоди4,
щодо охорони та раціонального використання земель та інших природних ресурсів5. Засади сучасного екологічного права, його методологію та актуальні проблеми досить повно викладено у низці підручників для вищих навчальних закладів, підготовлених і опублікованих
1
2

Гвоздик П. О. Джерела екологічного права. — К.: Правова єдність, 2012. — 304 с.
Комарницький В. Право спеціального природокористування. — К., 2011. —
С. 424.
3 Правові форми екологічного контролю. — К., 2012. — С. 760; Головкін О. В.
Організаційно-правові засади державного контролю і нагляду в галузі охорони
довкілля в Україні. — К., 2010. — С. 424.
4 Краснова М. В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України. —
К., 2008. — С. 440.
5 Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. — К., 2011. — С. 688.
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останнім часом практично усіма провідними центрами екологічного
права.
В Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України за
останні роки виконувались спеціальні фундаментальні та прикладні
дослідження, зокрема, щодо сучасних проблем міжнародного та
вітчизняного екологічного права, шляхів удосконалення природоресурсного законодавства, правового та організаційного забезпечення реалізації принципів сталого розвитку, правових засад організації
та функціонування екологічної мережі та з деяких інших питань.
Саме результати цих досліджень й мають бути покладені в основу
концепції подальшого розвитку екологічного законодавства в
Україні. Такий стратегічний документ закономірно мав би стати
невід’ємною складовою забезпечення довгострокової екологічної
політики держави. Адже саме правова система насамперед спрямована на реалізацію державної політики, і від її досконалості значною
мірою залежить успішність суспільного розвитку, реалізація державної політики у цій сфері.
Впродовж досить недовгої історії існування сучасної Української
держави такі стратегічні документи приймалися вже двічі. Першим
засадничим актом, що накреслив основні засади екологічної політики держави та шляхи її реалізації, стали «Основні напрями державної
політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», затверджені
Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р.1
Наступний аналогічний документ під назвою «Основні засади
(стратегія) державної екологічної політики України на період до
2020 року» (далі — Стратегія) був затверджений Законом України від
21 грудня 2010 р.2
Не вдаючись до детального аналізу всіх аспектів цієї Стратегії,
вважаємо за необхідне зазначити, що її підрозділ 4.8 «Законодавство
в сфері охорони навколишнього природного середовища» навряд чи
можна визнати таким, що окреслює реальні конкретні засоби правового забезпечення досягнення цілей, визначених самою Стратегією,

1
2

Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 38–39. — Ст. 248.
Голос України. — 2011. — 14 січ.
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і у зв’язку з цим розглядати документ як концепцію розвитку екологічного права та законодавства.
Оцінюючи цей документ з точки зору визначення ним основних
напрямів розвитку екологічної політики і законодавства, доводиться, на жаль, констатувати його декларативний характер, необґрунтовану еклектичність у виборі пріоритетів відповідної політики;
суттєві розбіжності між цим документом та Концепцією національної екологічної політики1, що передувала розробці проекту
Стратегії, відсутність наступності цього документа щодо Основних
напрямів 1998 р., наявність значної кількості внутрішніх суперечливих позицій.
Так, серед принципів національної екологічної політики в розділі 2 Стратегії називається забезпечення збалансованості екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільного розвитку держави, з чим не можна не погодитись. Водночас у розділі 1, підрозділі
«Збалансоване використання природних ресурсів» зазначається, що
«сталий розвиток — це насамперед економічне зростання, за якого
ефективно розв’язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без виснаження природних ресурсів, забруднення
навколишнього природного середовища». Таким чином, нехтується
глибинний зміст концепції сталого розвитку, а саме: відсутність
переваг жодного з елементів розвитку.
Суттєві зауваження можна висловити й щодо достовірності оцінок цього стратегічного документа, рівня обґрунтованості наведених
у ньому показників, юридичної та наукової точності. Відомо, що в
стратегіях розвитку в обов’язковому порядку визначаються необхідні
ресурси, джерела їх надходження та задіяні інструменти виконання
(регулятивні, інституційні, законодавчі, заохочувально-економічні,
фінансові, інформаційні, координаційні, механізми міжнародного
співробітництва та інші), що в даному документі представлені фрагментарно, без належного ранжування. Крім того, документи подібного спрямування, їх цілі мають бути вимірюваними, для чого ними
передбачаються чіткі й зрозумілі індикатори ефективності їх реалізації. У Додатку до Стратегії вміщено «Показники ефективності
1

Концепція національної екологічної політики, затверджена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 17.10. 2007 р.
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Стратегії національної екологічної політики України на період до
2020 року». Однак індикатори в цій частині встановлені лише в
загальному вигляді: ціль; сфера регулювання; одиниця виміру (відсотки, штуки, міліграми на кубометр тощо). Ніякого уявлення про
критерії, за якими можна буде оцінювати короткострокові, середньострокові та довгострокові результати здійснення стратегії,
Додаток не містить.
Значною мірою у зв’язку з цим, а також з огляду на низку інших
ознак важко визнати, що законотворчий процес в екологічній сфері
в Україні розвивається за науково обґрунтованими принципами.
Адже цей розвиток часто не просто не враховує, а відверто ігнорує
засади сучасної системи екологічного законодавства України, сформовані у попередні роки з урахуванням кращого світового досвіду.
Дедалі відчутнішими стають намагання зруйнувати здобутки
минулих періодів, напрацьовані протягом 20 років як у надрах самого екологічного права, так і у суміжних з ним інших галузях права,
інституційні зв’язки, глибинні взаємовпливи, відповідне праворозуміння, що формується в судах, у суспільстві в цілому.
У заходах щодо законодавчих перетворень в екологічній сфері, як,
до речі, й у багатьох інших сферах, уже тривалий час найбільш популярним є слово «реформування», за яким часто важко виявити ознаки дійсно системних позитивних змін. Зазвичай, засоби здійснення
проголошених заходів не відповідають поставленій меті, не спираються на серйозні прогнозні дослідження прямих і непрямих наслідків тих чи інших змін у законодавстві.
Зокрема, серед основних принципів та напрямів національної
екологічної політики зазначеною Стратегією виділено аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які мають ґрунтуватися на результатах стратегічної екологічної оцінки та державної екологічної експертизи (розділ 2). Розділом 4 цього ж документа екологічна експертиза
визнана одним із основних інструментів реалізації національної
екологічної політики, важливим пріоритетом у природоохоронній
діяльності, що потребує поліпшення фінансової підтримки (п. 4.4).
Незважаючи на це, практично синхронно в часі, а саме 13 січня
2011 р. було прийнято та введено в дію Закон «Про регулювання
містобудівної діяльності», метою якого, серед іншого, проголошено удосконалення дозвільних та погоджувальних процедур у будів175
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ництві. Законом запроваджується нове регулювання не лише містобудівних відносин, а й пропонуються зміни до цілої низки
законодавчих актів, що належать до інших галузей права, а саме —
екологічного, санітарно-гігієнічного, земельного, радіаційного,
фінансового, інвестиційного, про місцеве самоврядування, культурну та археологічну спадщину тощо. Також внесено зміни й до
Законів України «Про охорону навколишнього природного сере
довища» та «Про екологічну експертизу» щодо вилучення з-поміж
об’єктів екологічної експертизи передпроектної та проектної документації, хоча оцінка екологічної обґрунтованості саме таких
об’єктів експертизи є квінтесенцією цього інституту, спонукальним мотивом до його запровадження ще у 90-х роках ХХ сторіччя.
Або ж інший приклад — Стратегія декларує необхідність урахування в процесі вдосконалення екологічного законодавства тих
питань, що викликають особливий суспільний резонанс. Серед них,
зокрема, названо оптимізацію планування забудови і розвитку зелених зон. Проголошується також необхідність сприяння «організації
широких громадських обговорень, зокрема, щодо планів будівництва».
Однак зазначений вище Закон поставив заслон не лише проведенню експертизи проектів будівництва, а й громадському обговоренню відповідних питань, які цілком правомірно викликають громадський інтерес.
Ця ситуація може слугувати зразком непослідовності та значної
заангажованості розвитку екологічного законодавства в Україні на
сучасному етапі.
Проблеми забезпечення необхідного співвідношення національного екологічного законодавства та міжнародного права навколишнього середовища, взаємозв’язків і взаємозалежностей екологічного
законодавства з актами інших галузей, що регулюють екологічні відносини, проблеми систематизації — все це за сучасних обставин відходить дедалі більше на другий план, суттєво нехтується в законотворчому процесі. При цьому ефективного механізму узгодження
конкретних правових актів з основами відповідної державної політики, визначеної Верховною Радою України в установленому
Конституцією України порядку, провідними науковими установами,
на жаль, не сформовано.
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Варто звернути увагу й на необґрунтований «законотворчий бум»,
який спостерігається у екологічній сфері, намагання приймати все
нові нормативно-правові акти для поступової, але послідовної зміни
порядку правового регулювання важливих питань в інтересах окремих суб’єктів.
При цьому недооцінюється важливість системного розвитку екологічного законодавства, забезпечення розкриття потенціалу вже
чинних правових норм, удосконалення механізмів правореалізації,
неухильного дотримання тих норм, що вже діють. Таке явище отримало в науці назву «фетишизації законів»1.
Приклади безпідставної підміни удосконалення правореалізаційних механізмів правотворчими вже є численними. Ось один із них.
На поточний момент в Україні склалася загалом розвинена законодавча база, що створює умови для досить ефективного регулювання
відносин у сфері управління побутовими відходами, у тому числі
впроваджувати систему роздільного збирання таких відходів, їх
механізоване сортування з вилученням ресурсоцінних компонентів,
переробку їх на необхідні суспільству матеріали та вироби.
Відносини у цій сфері на даний час регулюються Законами
України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про металобрухт», «Про житлово-комунальні послуги», «Про
вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше
використання неякісної та небезпечної продукції», Програмою
поводження з твердими побутовими відходами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 265.
Створенню умов для роздільного збирання побутових відходів
шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, зокрема, заохоченню утворювачів цих відходів до їх роздільного збирання,
сприяли зміни, внесені 21 січня 2010 р. до Законів України «Про відходи», «Про місцеве самоврядування», Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших нормативних актів.
1 Васильева М. И. Публичные интересы в экологическом праве. — М., 2003;
Боголюбов С. А. Экологический кодекс и систематизация законодательства //
Актуальные проблемы развития экологического права в ХХІ веке: Труды Ин-та
государства и права Российской Академии наук. — 2007. — № 5. — С. 74.
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Передбачено здійснення необхідних організаційно-технічних заходів під час проектування та будівництва, зокрема шляхом облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання побутових відходів та ціла низка інших конкретних заходів.
Незважаючи на наявність такої законодавчої бази в сфері поводження з твердими побутовими відходами, слід констатувати тут
вкрай незадовільний стан правореалізації, недотримання відповідного
законодавства як з боку власників відходів, так і з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, господарюючих
суб’єктів, які займаються діяльністю у сфері поводження з відходами,
відсутність належної координації їх діяльності. Не вирішується питання пошуку додаткових джерел фінансування для здійснення заходів
щодо поводження з твердими побутовими відходами. Таким чином, є
достатньо підстав для того, щоб вважати, що проблема підвищення
ефективності управління відходами споживання, мінімізації їх негативного впливу на довкілля на даний час перебуває в площині не правотворчості, а правореалізації, на що б і мали бути спрямовані суспільні дії. Натомість наприкінці 2010 р. усі заінтересовані міністерства та
інші центральні органи виконавчої влади отримали доручення Уряду
щодо розроблення законодавчих пропозицій для підвищення ефективності діючої системи збирання відходів, у тому числі впровадження
системи роздільного збирання твердих побутових відходів. Зміни до
законодавства, які було внесено у 2012 р. за результатами виконання
цього доручення, лише засвідчили неефективне використання досить
обмеженого ресурсу законотворчості, посилили процес фетишизації
законів, спричинивши нові колізії та дублювання, що негативно
впливає на стан правопорядку у вказаній сфері, оскільки постійна
зміна законодавчої бази є одним з визначальних факторів, що посилює необов’язковість виконання законів.
Розрив між проголошеними політичними гаслами й напрямами
реальних дій, з одного боку, та їх практичним втіленням у законодавстві — з другого, стає можливим внаслідок дії системи факторів.
Серед них найбільш потужними сьогодні варто визначити ідеологічні — надмірна концентрація влади в руках однієї політичної сили,
що створює організаційно-правову можливість неврахування в законотворчому процесі всього спектру політичних позицій та професійних вимог суб’єктів громадянського суспільства тощо.
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Хаотичності, несистемності законодавчих змін в екологічній
сфері сприяє й саме чинне екологічне законодавство, яке вже стало
майже неосяжним навіть для фахівців, не кажучи вже про громадян,
суб’єктів господарювання. Воно є таким як за обсягом, різнохарактерністю сфер правового регулювання, рівнів регулюючих інстанцій,
наявністю внутрішніх та зовнішніх (міжгалузевих) неузгодженостей.
Можна констатувати й відсутність у депутатського корпусу бажання
та умов для того, щоб розібратись у сутності питань, належних базових знань з екологічного права та основ юридичної техніки, чому
сприяє й практична відсутність системи їх фахової підготовки, хоча
б на тому рівні, який запроваджувався в 90-х роках ХХ ст.
Великі резерви підвищення ефективності екологічного законодавства, нормотворчості у цій сфері мали б бути закладені в потенціалі
спеціально уповноважених органів, виходячи з їх повноважень, адже
саме ці органи, щоденно застосовуючи екологічне законодавство,
мають бути найбільш чутливими до оцінки його сильних та слабких
сторін, а тому могли б фахово впливати на визначення напрямів законотворчості. Однак політизація кадрових призначень, часті кадрові
зміни у профільному міністерстві (за роки незалежності змінилось
11 міністрів і кожен новий очільник галузі практично повністю змінював структуру та склад вищого та середнього рівнів державних службовців), виведення із сфери його впливу низки важливих структур, які
займаються питаннями земельних ресурсів, лісового та мисливського
господарства, охорони тваринного світу, моніторингу довкілля, не
дають змоги цьому міністерству забезпечити послідовність, професійність, наступництво в застосуванні норм права, унеможливлюють
дієвий аналіз ефективності та науково обґрунтований прогноз впливу
чинних еколого-правових норм на суспільні відносини в майбутньому. Це означає, що фаховий вплив профільного міністерства на розвиток екологічного законодавства, реальне регулювання відносин у цій
сфері на даний час є вкрай недостатнім.
Вважаємо, що після 20 років незалежного екологічного правотворення в Україні є всі підстави для постановки питання про необхідність припинення нестримної, «галопуючої законотворчості», зосередження уваги на проблемах систематизації, посилення наукової
обґрунтованості чинного екологічного законодавства в рамках правової системи України.
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Починати цей процес необхідно з проведення «інвентаризації»
того нормативно-правового масиву, що вже існує. За результатами
здійснення такої роботи слід насамперед впорядкувати еколого-правову термінологію, яка на сьогодні викликає чимало суперечок в
наукових колах і складностей у правозастосуванні.
Найбільш масштабною повинна стати робота щодо відслідковування механізму дії кожної норми базових екологічних законів.
Виконання цієї роботи передбачає залучення до сфери правового
аналізу норм не лише матеріального, а й процесуального права, аж
до відомчого рівня, адже матеріальна норма, якщо її виконання не
забезпечено відповідними механізмами, процедурами, втрачає свій
регулюючий вплив на суспільні відносини, перетворюючись на
декларацію. Такий аналіз допоможе інвентаризувати норми дублюючого, колізійного характеру, впорядкувати їх. Інвентаризаційні
роботи неодмінно виявлять також застарілі норми, що не відповідають сучасній екологічній політиці держави та засадам сталого розвитку. За результатами такої роботи мають бути сформульовані пропозиції щодо їх скасування чи заміни.
Відомо й те, що, зважаючи на об’єктивні та суб’єктивні умови,
в яких приймались деякі екологічно орієнтовані нормативні акти,
їх регулюючі положення подекуди виявилися не на належному
рівні, тобто їх юридична сила потребує підвищення, зокрема, до
рівня актів Уряду чи законів. Тому такі норми також повинні бути
виокремлені для врахування у подальшій законотворчій діяль
ності.
У процесі підготовчих робіт слід проаналізувати й норми всіх міжнародних договорів екологічної спрямованості, стороною яких є
Україна, на предмет повноти їх імплементації у вітчизняне законодавство.
При цьому варто виділити окремо завдання, пов’язані з адапта
цією законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
що має особливе значення для належного утвердження нашої держави на міжнародному рівні.
Після проведення такої широкомасштабної «інвентаризації»
можна буде приступити до кодифікації у цій сфері, завдання проведення якої в Україні було офіційно поставлене ще на межі ХХ і ХХІ
століть.
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Концепція кодифікації екологічного законодавства України розробляється наразі в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України за участю провідних фахівців інших наукових центрів
з урахуванням світового та вітчизняного досвіду виконання таких
робіт. Проект концепції буде винесено на широке обговорення і
після узгодження науковою спільнотою буде запропонований відповідним державним органам для затвердження.
Для участі у здійсненні такої кодифікації, розроблення на основі
сформованої концепції Екологічного кодексу України, а в подальшому, можливо, й Природоресурсного кодексу України, має бути
залучено широке коло фахівців-юристів — як науковців, так і практиків природоохоронних органів, екологічної громадськості, бізнесу
та інших державних та громадських структур. З огляду на це зростає
актуальність розширення підготовки фахівців з екологічного права,
забезпечення їх відповідними спеціальними знаннями та навичками
роботи у сфері систематизації, зокрема кодифікації, законодавства.
Законопроекти, які буде розроблено за результатами такої роботи, у разі їх прийняття, мають стати більш стабільними і надійними,
ніж сучасні закони, ефективними регуляторами екологічних правовідносин, забезпечення досягнення поставлених стратегічних довгострокових цілей в інтересах усього суспільства.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
У процесі розбудови Української держави і суспільства важливе
місце посідає подальший розвиток адміністративного права та адміністративного законодавства як органічної складової правової системи країни, а також підвищення ролі адміністративно-правової науки
в дослідженнях проблем державного управління, функціонування
органів виконавчої влади, державної служби, надання адміністративних послуг тощо.
Тенденції розвитку адміністративного права в Україні на сучасному
етапі зумовлені політичними, юридичними, соціальними, економічними, культурними, організаційними та іншими чинниками у цілому
і безпосередньо пов’язані з основними напрямами змістовної модернізації вітчизняної адміністративно-правової доктрини, яка має бути
покладена в основу реформування існуючих та обґрунтування виникнення нових інститутів адміністративного права, відповідної практики правозастосування та ефективного функціонування адміністратив182
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ної юстиції. Дана доктрина насамперед передбачає істотну зміну
розуміння ролі, значення і суспільної (соціальної) цінності галузі
адміністративного права для належного функціонування держави та її
інститутів в умовах внутрішніх та зовнішніх викликів і ризиків.
Важливим аспектом, який набуває великого значення для розвитку адміністративно-правової сфери в Україні, є вирішення завдань
комплексного перегляду теоретичного підґрунтя низки положень
адміністративного права, наприклад, уточнення предмета і методів
адміністративно-правового регулювання, виявлення зв’язку і критеріїв розмежування адміністративного права з іншими галузями українського права, передусім конституційним, фінансовим, господарським тощо.
Оцінюючи сукупність суспільних відносин, що потребують регламентації адміністративним правом, необхідно мати на увазі таке.
У сфері регулювання адміністративного права перебуває широкий
спектр відносин, які формуються в процесі діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації покладених на них завдань і функцій
держави. При цьому пріоритети у діяльності органів виконавчої
влади і функціонування системи державного управління в сучасних
умовах суттєво змінилися. Зокрема, перехід до ринкових засад в економіці України, як відомо, вплинув і на зміст державного управління
у цій сфері. Якщо у справі охорони громадського порядку і безпеки
та в окремих напрямах адміністративно-політичної діяльності державно-владний вплив є домінуючим, то економіка як саморегулююча система потребує більшої незалежності від держави і активного
використання відповідних важелів і методів ринкової регуляції.
Водночас існує необхідність посилення адміністративно-правового
захисту прав і свобод громадян, а також удосконалення адміністративної юстиції в Україні.
Аналізуючи суспільні відносини, які є предметом адміністративно-правового регулювання, не можна обійти увагою коло можливих
учасників цих відноси, щодо яких норми адміністративного права
закріплюють певні права і обов’язки, а також встановлюють заходи
юридичної відповідальності. Відтак дані учасники набувають статусу
суб’єктів адміністративного права, якими є громадяни України, іноземці та інші фізичні особи, а також органи виконавчої влади, інші
державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства,
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установи, організації та інші юридичні особи. Отже, предмет адміністративного права складають суспільні відносини, що формуються:
1) у ході державного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами, а також у процес реалізації повноважень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та деяким
іншим недержавним інституціям; 2) у ході діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб
щодо забезпечення реалізації та захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, надання їм, а також юридичним особам
різноманітних адміністративних послуг; 3) у процесі внутрішньої
організації та діяльності апаратів усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, установ та організацій, а також у зв’язку
з проходженням державної служби або служби в органах місцевого
самоврядування; 4) у зв’язку з реалізацією юрисдикції адміністративних судів і поновлення порушених прав громадян та інших
суб’єктів адміністративного права; 5) у процесі застосування заходів
адміністративного примусу (включаючи адміністративну відповідальність) щодо фізичних і юридичних осіб.
Наведене коло суспільних відносин, які перебувають у сфері
регулювання адміністративного права, свідчить, що державноуправлінські відносини домінують у змісті предмета даної галузі
українського права. Водночас даний перелік суспільних відносин
вказує на зміст і характеристику предмета регулювання адміністративного права, визначає шляхи і напрями його реформування з
метою наближення цієї галузі права до стандартів адміністративного законодавства країн європейського співтовариства. Розширення
цього переліку може означати тенденцію до згортання демократичного розвитку країни і посилення адміністративного тиску на всі
сфери суспільного життя, що, на жаль, має останнім часом місце в
Україні.
Як одна із фундаментальних галузей права адміністративне право
тісно пов’язане і взаємодіє з іншими галузями українського права.
Саме завдяки цим зв’язкам забезпечується цілісність правової системи в цілому. Найбільш тісний органічний зв’язок існує між адміністративним і конституційним правом, оскільки за допомогою норм
конституційного права визначаються основи правового статусу цілої
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низки суб’єктів адміністративного права та фундамент, на якому
ґрунтується решта адміністративно-правових норм.
Доволі виразними є зв’язки, що існують між адміністративним
правом і так званими комплексними (предметними) галузями права,
до яких, як відомо, належать фінансове, митне, податкове, банківське, підприємницьке, земельне, аграрне, інвестиційне, екологічне
галузі права. Особливості зв’язків з даними галузями (і певні труднощі у розмежуванні адміністративного права з цими галузями) полягають у тому, що: 1) у них широко використовується властивий
публічному праву імперативний метод правового регулювання;
2) охоронна функція цих галузей реалізується переважно за допомогою інституту адміністративної відповідальності.
Попри істотні відмінності у методах правового регулювання, відповідні зв’язки існують між адміністративним і цивільним та господарським правом. У певних випадках можуть збігатися елементи предмета регулювання зазначених галузей. Нормами адміністративного
права, як і нормами цивільного і господарського права, регулюються
окремі майнові відносини та різнобічна діяльність суб’єктів приватного права. Однак, якщо, наприклад, для цивільного права характерною
рисою є юридична рівноправність суб’єктів майнових відносин,то в
адміністративному праві майнові відносини виникають, змінюються
або припиняються у зв’язку з реалізацією суб’єктами своїх владнорозпорядчих повноважень. Прикладом можуть бути відносини,
пов’язані з приватизацією майна, яке знаходиться у державній власності, або відносини, пов’язані з управлінням державним майном.
Загалом це не означає «посягання» на самостійну роль цивільного
права у регулюванні майнових відносин, але свідчить про те, що держава додатково застосовує адміністративно-правовий метод регулювання у тих випадках, коли регульовані відносини є публічно-правовими і становлять значний інтерес саме для держави. У зв’язку з цим
актуальною продовжує залишатись практична проблема розмежування цивільної, господарської та адміністративної судової юрисдикції.
Варто наголосити, що на сучасному етапі здійснення задекларованої адміністративної реформи існує необхідність концептуального
перегляду ролі і значення адміністративного права. Це об’єктивно
підтверджується закономірностями суспільного розвитку. Таким
чином, у нинішніх умовах розвитку українського суспільства у сфері
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дії адміністративного права має втілюватись новий, якісно відмінний від колишнього, правовий режим регулювання відносин між
державою, її органами та інституціями, посадовими особами і громадянами. Юридичне оформлення і забезпечення таких відносин становить стрижень сучасної адміністративної правотворчості і правозастосування. Дані чинники, на наш погляд, визначають предмет і,
відповідно, і методи українського адміністративного права.
За сучасних умов перед адміністративно-правовою наукою на
доктринальному рівні постає завдання глибокого переосмислення
як самого предмета адміністративного права, так і його зв’язку з міжнародними правовими, насамперед європейськими, стандартами.
Сьогодні відбувається не лише розширення сфер адміністративноправового регулювання, а й трансформація методів, які використовуються у сфері адміністративного права. Конвергенція методів
адміністративної діяльності й адміністративного регулювання обумовлена самою специфікою адміністративної діяльності, яка стає
дедалі складнішою й наукоємною, більше пов’язаною з досягненнями організаційної науки, із сучасними методами державного впливу
на розв’язання складних соціальних проблем. Безумовно, все це не
може відбуватися без удосконалення системи права в цілому, без
спрямування її на міжнародні та європейські правові стандарти.
На доктринальному рівні розвиток адміністративного права слід
розглядати під кутом міжнародно-правових тенденцій і стандартів,
які чітко визначаються в сучасній юридичній (зокрема в судовій)
практиці. До цих тенденцій належить і значне підвищення ролі держави в економіці (однак не шляхом адміністративних обмежень, а
державного регулювання), а відтак і втручання держави в міжнародні
економічні процеси. Світова економічна криза, а також специфічні
кризові явища у фінансовій і банківській системах зумовили значне
підвищення значення ефективних і своєчасних управлінських
рішень, які приймаються державним і передусім адміністративним
апаратом. Сьогодні можна впевнено констатувати, що, наприклад,
вирішення фінансових, банківських і врешті загальноекономічних
проблем не може відбуватися без системоутворюючих рішень державних органів, які все більше набувають міжнаціонального характеру, а отже, мають прийматися з урахуванням міжнародних правових
стандартів.
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Необхідно мати на увазі й тенденції сучасного правового розвитку. Важлива міжнародно-правова тенденція, яку сьогодні можна
вважати загальновизнаною, пов’язана із взаємопроникненням
інститутів публічного й приватного права. У предмет адміністративного права (у розумінні його соціальної цінності) органічно вплетене
поєднання публічних і приватних інтересів, а відтак необхідність
«синхронного» публічного й приватного регулювання. Для України
це найбільш важлива тенденція, оскільки традиційно, із теоретикометодологічної точки зору, поділ на публічне й приватне право мав
свої специфічні, інколи суто ідеологічні ознаки. Слід мати на увазі
також певне злиття інститутів континентальної й англосаксонської
систем права, що теж визначається як одна з міжнародних правових
тенденцій. Існування квазіпрецеденту, де загальні принципи права
можуть розглядатися як його джерела, породжує судову практику як
основу відповідних судових рішень, і саме тому деякі дослідники
констатують виникнення так званого аргументного права, яке є певною інтерпретацією права прецедентного. У будь-якому разі конвергенція континентальної й англосаксонської систем права поглиблюватиметься.
Процеси, які відбуваються як на рівні національної правової системи, так і на міжнародному рівні, вимагають глибоких порівняльно-правових досліджень, оскільки саме вони дають можливість зрозуміти значення й сутність міжнародних правових стандартів.
У сфері управлінської діяльності завдання порівняльного правознавства полягає як у визначенні самого змісту, обсягу й характеру
адміністративно-правового регулювання в зарубіжних країнах, так і
у визначенні природи й можливостей застосування міжнародноправових стандартів у вітчизняній правовій системі. Сьогодні наука
адміністративного права України ширше використовує порівняльне
правознавство для досягнення наукових цілей і для вироблення конкретних практичних рекомендацій. Це дасть змогу глибше проникнути в процеси і явища, які відбуваються в адміністративно-правовій
сфері, дозволяючи визначити характер впливу зарубіжного досвіду
на дану сферу. Важливо розуміти, що ігнорування наукового потенціалу порівняльного правознавства у сфері адміністративної діяльності й адміністративного судочинства в сучасних умовах може призвести до штучної ізоляції, замкненості національної правової
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системи й навіть до її протиставлення світовим тенденціям. Викорис
тання ж порівняльно-правового аналізу дає змогу уникнути багатьох
адміністративних помилок, невиправданих політичних, адміністративних і правових рішень.
Із погляду вивчення європейського досвіду, порівняльне правознавство у сфері сучасного адміністративного права має певні завдання. Насамперед це інформаційні завдання, які спрямовані на отримання достовірної інформації про розвиток і функціонування
адміністративних і правових систем інших країн, про міжнародні
стандарти у сфері адміністративної діяльності й адміністративного
судочинства. Окрім того, важливими є пізнавальні завдання, які спрямовані на аналіз і оцінку зарубіжних адміністративно-правових систем і національних особливостей адміністративно-правової сфери.
Інші завдання — це завдання аналітичні, тобто визначення тенденцій
і напрямів правового розвитку зарубіжних країн для прийняття адекватних правових рішень у рамках національної правової системи. До
цієї групи завдань можна також віднести завдання аналітико-критичного характеру, тобто визначення негативних явищ у правових системах інших країн, щоб уникнути їх на національному рівні. І нарешті,
важливе значення мають інтегративні завдання, тобто визначення
напрямів гармонізації й зближення національних адміністративних і
правових систем із адміністративно-правовими системами, а отже,
однакове застосування міжнародно-правових стандартів у цій сфері.
Незважаючи на важливість порівняльно-правових досліджень, їх
використання, з погляду дотримання або запровадження міжнародно-правових стандартів у практичній діяльності, є досить складним
інтелектуальним процесом, який має ґрунтуватися на певній методології порівняльного правознавства. Найбільш поширений недолік — порівняльне правознавство в будь-якій сфері часто тлумачиться спрощено, коли для аналізу використовується недостовірна
інформація, поверхово тлумачаться отримані відомості про чинні
правові акти, а правові аналогії здійснюються до певної міри інтуїтивно. Потім відбувається «підгонка» світового досвіду до вирішення
завдань адміністрування в Україні. Досить часто поза увагою дослідників залишаються вимоги системного комплексного аналізу, коли
необхідно враховувати економічні, соціальні й політичні фактори
правотворчої й правозастосовної діяльності.
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Із погляду методології порівняльного правознавства, міжнародно-правові стандарти мають встановлюватися на основі чітко визначених принципів, серед яких слід назвати необхідність правильного
обрання об’єктів порівняльного аналізу й критеріїв їх порівняння.
Важливим методологічним принципом є принцип ідентифікації
адміністративно-правових термінів, понять і юридичних конструкцій, які використовуються в міжнародних правових стандартах.
Вони мають бути зіставними з відповідними конструкціями, поняттями й термінами, розробленими вітчизняними науковцями в рамках вітчизняної науки адміністративного права.
Розвиток адміністративного права відбувається в умовах зміни
ціннісних установок, професійних орієнтирів, правових принципів і
інститутів. І за цих умов свого часу була розроблена концепція адміністративного права, запропоновані оригінальні ідеї щодо розвитку
окремих інститутів та отримали обґрунтування нові правові інститути, проаналізовані наукові підходи до їх формування, що мають
місце в європейських країнах. Водночас недостатня увага приділяється тому, що сукупність наукових уявлень про право в кожному
суспільстві і державі суттєво відрізняється від масиву нормативноправового регулювання, який у кожній країні має свої особливості,
зумовлені цілим рядом факторів.
Багато наукових ідей, на жаль, ніколи не знаходять втілення в
нормативних актах. Науковці зауважують, що не слід розраховувати
і на те, що із прийняттям «правильних» законів, у яких знайшли
відображення сучасні наукові ідеї та досвід інших розвинених країн
як інструментарій модернізації політико-правової системи, докорінно зміняться суспільні відносини, що формувалися десятиліттями і
на які значний вплив мають внутрішні та зовнішні фактори. Початок
будь-якої діяльності, у тому числі й розгляд стану розвитку адміністративного права, передбачає «об’єктивну оцінку існуючої на даний
момент ситуації, визначення перспективних цілей і робочих завдань,
з досягненням і вирішенням яких відповідна діяльність зв’язана, а
також планування очікуваних результатів, на отримання яких діяльність спрямована»1.
1 Немытина М. В. Контексты права // Юриспруденция ХХ века: горизонты развития : очерки / [под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник]. — СПб.: Петербургский
ун-т МВД России, 2006. — 657 с.
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У науковій літературі зазначається, що одним із критеріїв науковості є чіткість і однозначність використовуваних понять: наукові
поняття слід використовувати в одному і тому змісті (сукупність суттєвих ознак об’єкта) і обсязі (сукупність об’єктів, що охоплюються
даним поняттям). Особливості цього правила (зокрема і в науці адміністративного права) пов’язано з особливими труднощами, які
зумовлені такими факторами: по-перше, необхідністю ширшого,
порівняно з природничо-науковим знанням, використання «повсякденної мови», якій притаманні семантична поліваріатність: слова
нашої повсякденної мови багатозначні й часто мають додаткові,
часто такі, що не відповідають науковій мові, значення; по-друге,
характер методологічного підходу, яким керується дослідник: саме
обрана методологічна стратегія визначає корпус досліджуваних
понять. Справа в тому, що за різних методологічних підходів по-різ
ному розуміються навіть звичайні поняття1.
Наука адміністративного права, як і кожна наука, має свою сукупність понять і категорій. Вони складають її понятійно-категоріальний апарат. В останні роки дослідження в галузі адміністративного
права України, використання досвіду інших країн, що вже пройшли
етап адміністративної реформи або знаходяться на шляху подальшого її розвитку, сприяли значному розширенню понятійного апарату,
зведення в обіг принципово нових категорій і понять, які раніше не
застосовувалися, або ж хоч і вживалися, але мали інше змістовне
наповнення. До даних понять насамперед слід віднести такі, як
«публічна влада», «публічна адміністрація», «належне урядування»,
«адміністративні послуги», «суб’єкти владних повноважень».
Звернення з різних інституцій щодо тлумачення окремих термінів,
які можуть бути як спадщиною минулого, так і здобутками сьогодення чи вимірами майбутнього, надходять постійно, а отже, необхідним є їх доктринальне та правове тлумачення. Терміни можуть мати
різні значення в різних суспільствах і тому їх використання (застосування) повинно здійснюватись з урахуванням існуючих вітчизняних
1 Дамирли М. В. Теоретико-методологические проблемы понятийно-категориального аппарата историко-правовой науки // Поняття, терміни і категорії історикоправової науки: Матеріали ХХІ Міжнар. історико-правової конф., 23–26 квітня
2009 р., м. Миколаїв / ред. кол.: І. Б. Усенко та ін. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ
ім. Петра Могили, 2010. — 356 с.
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реалій та історично-правового досвіду. Наприклад, терміни «державне управління», «органи державного управління» та «суб’єкти державного управління» свого часу широко використовувалися в адміністративно-правовій науці і були закріплені в текстах Конституцій
СРСР. Однак з прийняттям Конституції України акцент був зроблений на державну владу і поділ її на законодавчу, судову та виконавчу
і визначення в Основному Законі органів, що її здійснюють.
Термінологія, що використовувалася раніше, не узгоджувалася з
положеннями Конституції України і на зміну їй набули вжитку такі
терміни, як «виконавча влада», «органи виконавчої влади», а згодом
і «публічна адміністрація», «органи публічної адміністрації».
Розширення співпраці з європейськими державами справило вплив
і на зміну понятійного апарату. Так, термін «публічна адміністрація»,
що набув поширення в Україні, має неоднозначне визначення у
європейському праві та різні підходи до визначення його сутності в
українській науці, як і термін «адміністративні послуги», який отримав нормативне закріплення в Законі України «Про адміністративні
послуги». Тому розширення термінології, адаптація її до європейських стандартів не виключає необхідності збереження власних традицій і змістовного наповнення. Введення уніфікованих понять та
термінів для позначення однорідних явищ, як слушно зауважував
В. Авер’янов, є важливою умовою підвищення юридичної культури1.
Щодо питання розвитку адміністративного права, то має місце
традиційне для вітчизняних реалій протиріччя. То практика випереджає науку і вона тоне в пошуку суто прикладних рішень, то наука
настільки абстрактна, що не відчуває ритм і аритмію суспільних процесів і мало впливає на їх розвиток2.
В Україні триває процес формування адміністративного законодавства, в якому знаходять відображення нові концепції, доктрини,
досвід європейських країн з правового регулювання адміністративних відносин. Водночас до цього часу не прийнято Адміністративнопроцедурний кодекс, залишаються не визначеними основні питання
щодо моделі правового регулювання інституту адміністративної від1 Аверьянов В. Б. Функции и организационная структура органа государственного
управления. — К.: Наукова думка, 1979. — С. 58.
2 Тихомиров Ю. А. Публичное право: новый этап развития // Держава і право у
світлі сучасної юридичної думки. — К.: Юридична думка, 2010. — 456 с.
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повідальності. Позитивом щодо розвитку адміністративного законодавства можна відмітити нову редакцію Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» та прийняття у 2011 р. Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».
Однак у законі «Про Кабінет Міністрів України» не набуло достат
нього підтвердження положення про правовий статус Уряду як найвищого органу в системі органів виконавчої влади, який посідає найвищу позицію в управлінській «вертикалі», а тому не лише спрямовує і
координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність місцевих держадміністрацій та виконання ними
законів України, актів Президента України, а й повинен вирішувати
питання створення, реорганізації та ліквідації органів у системі органів виконавчої влади, кадрового забезпечення шляхом призначення
та звільнення керівників. Питання кадрів, професіоналізм і компетентність їх у сучасних умовах мають безпосередній зв’язок із якістю
та ефективністю, оптимальністю державного управління.
Усі ці роки йшов пошук відповідної моделі побудови системи
органів виконавчої влади та визначення їх правового статусу, основних завдань і повноважень органів вертикалі виконавчої влади.
Теоретичні напрацювання останніх років містили відповіді на переважну більшість питань, пов’язаних з правовим регулюванням організації і діяльності центральних органів виконавчої влади.
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» є базовим законодавчим актом, яким визначаються організація, повноваження та напрями і порядок діяльності органів, що за класифікацією
видів органів виконавчої влади в Конституції України віднесені до
центральних органів виконавчої влади.
Зауважуючи значний позитив щодо регулювання організації та
діяльності органів виконавчої влади правовими актами на рівні законів, все ж слід зазначити, що частина питань, які існували до прийняття цього законодавчого акта, так і залишилися не до кінця
з’ясованими. Зокрема, можна вказати на нечіткість визначення термінів «міністерство» і «центральні органи виконавчої влади», які хоч
і віднесені до центральних органів виконавчої влади, але мають різний статус, недостатню урегульованість статусу центральних органів
виконавчої влади зі спеціальним статусом та статусу територіальних
органів виконавчої влади.
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Відсутня чіткість у чинному законодавстві й щодо питання системи центральних органів виконавчої влади, їх функцій та повноважень. У ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
зазначається, що міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади «забезпечують проведення державної політики у відповідних
сферах суспільного і державного життя». У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (ч. 1 ст. 6) вказується вже, що
міністерство «забезпечує формування та реалізацію державної політики в одній чи декількох визначених Президентом України сферах»,
а інші «центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики» (ч. 1 ст. 16).
Зазначені положення цих законів щодо визначення понять «міністерство» та «центральні органи виконавчої влади» через зміст їх
діяльності не узгоджуються між собою і погребують уточнення.
Сучасний етап розвитку та удосконалення адміністративного
законодавства органічно пов’язаний з розвитком адміністративного
права, переосмисленням його завдань і ролі в регулюванні суспільних відносин. Цей зв’язок зумовлює якісні зміни в механізмі правового регулювання суспільних відносин. Аналіз чинного законодавства, що регулює державне управління, та статус і повноваження
суб’єктів дає можливість зауважити існування проблеми повноти і
внутрішньої узгодженості правових норм, відсильних норм у актах,
що мають безпосередньо регулювати відносини, колізійності норм.
Отже, розвиток адміністративного права триває і цей процес потребує аналізу, дослідження, нових ідей та подальшого удосконалення
законодавства.
Невід’ємною складовою адміністративного права як галузі права і
законодавства та галузі юридичної науки є проблематика державного
управління, основний зміст і сутність якого полягає в організаційному впливі носіїв державно-владних повноважень на суспільні відносини та процеси з метою їх упорядкування, координації й регулювання шляхом різного роду нормотворчих і розпорядчих дій. Слід
зауважити, що належної в науковому розумінні чіткості державного
управління досі ще немає. Тому важливо активізувати дослідження,
обґрунтувати наявні в галузі адміністративного права концепції,
котрі розкривають сутність державного управління та його місце і
роль у сфері адміністративно-правового регулювання.
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У сучасних умовах одним із найважливіших напрямів подальшого
розвитку Української держави є формування принципово нової
моделі державного управління та його належного правового забезпечення. На часі — створення стабільної (і водночас динамічної),
передбачуваної, оптимальної та контрольованої інститутами громадянського суспільства системи органів державного управління і державного регулювання. Потреба модернізації системи державного
управління в Україні зумовлена передусім необхідністю подолання
кризових явищ у соціально-економічній сфері та реформування суспільних відносин у цій сфері.
В умовах загальносвітових глобалізаційних процесів, які охоплюють усі без винятку сфери суспільних відносин (передусім економічну, фінансову, інформаційну, міграційну, гуманітарну сфери), система державного управління та державного регулювання має бути не
лише готовою до перетворень, що відбуваються, а й стати їх ініціаторами та модераторами. Тому трансформація цієї системи, тобто кардинальна зміна істотних властивостей та форм і методів її функціонування, є необхідною умовою реалізації поставлених перед нею
завдань. Зважаючи на те, що процеси удосконалення організаційної
структури, форм і методів діяльності органів державного управління
мають перманентний (постійний і безперервний) характер, сьогодні
як ніколи необхідні кількісні і змістовно-якісні зміни в системі органів державного управління й державного регулювання, які зумовлені
новими тенденціями розвитку держави в умовах світових інтеграційних процесів та важливістю спрямування її зусиль на формування
соціально орієнтованих економічних відносин.
Зважаючи на існуючу традицію і практику надзвичайно складних
відносин у площині «держава — економіка», утвердження виваженої
державної політики в економічній сфері, створення належних умов
для розвитку бізнесу (передусім малого і середнього) та формування
оптимальної моделі державного управління і державного регулювання, яка б адекватно відповідала об’єктивним потребам даної сфери,
на наш погляд, багато в чому залежить від вирішення низки засадничих питань. Йдеться, зокрема, про визначення чітких меж втручання
держави та її інститутів в економіку як саморегулюючу систему і,
відповідно, перегляд ролі держави в економічній сфері з урахуванням її ринкової спрямованості.
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З часу проголошення Україною незалежності, попри певні зусилля, кроки та експерименти, дана проблема досі не знайшла свого
розв’язання. Причин цьому багато. Проте найголовнішою, на нашу
думку, є те, що й досі на концептуальному рівні не визначено стратегії соціально-економічного розвитку країни, шляхів і напрямів
реформування економіки та системи управління у цій сфері, яка за
своїм змістом, основними рисами і сутністю продовжує залишатися
радянською і пострадянською. За роки незалежності України радянська модель державно-монополістичної економіки фактично трансформувалась (враховуючи вітчизняні реалії роздержавлення і приватизації) в олігархічно-монополістичну економічну модель з
домінуючою тенденцією істотного зменшення ваги державного сектора і створенням штучних перешкод для розвитку малого та середнього бізнесу і ринкової інфраструктури.
Діюча за радянських часів система державного управління, яка
ґрунтувалась переважно на галузевому підході до розв’язання соціально-економічних проблем і за визначенням не могла бути функціональною, за роки після проголошення незалежності України, попри
певні «косметичні» заходи, за своєю сутністю залишилася незмінною
(за винятком постійного розбухання державного апарату, депрофесіоналізації, зростання його бюрократичної та корупційної складової,
політичної заангажованості тощо), що унеможливлює ефективне
здійснення істотних структурних змін у суспільному житті країни,
формування сприятливого економічного середовища для розвитку
бізнесу та приватної ініціативи, створення належних умов для внутрішніх і зовнішніх інвестицій). Діяльність міністерств та інших органів центральної виконавчої влади економічного блоку передусім має
бути спрямована на вироблення і реалізацію державної політики у
відповідній галузі (промисловість, аграрний сектор, транспорт, енергетика тощо).
В умовах кардинального звуження сектору державної власності
держава має здійснювати адекватну даним процесам відповідну
політику в економічній сфері, реалізуючи в ній свою господарськоорганізаторську, соціальну та інші функції. У такій політиці має
домінувати не диктат у його різноманітних формах, а регулювання,
контроль, координація, прогнозування, а також переважно методи
економічного характеру, основою яких є раціональна податкова сис195
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тема, що стимулює виробництво та підприємництво. Потребує вдосконалення і бюджетна та фінансово-кредитна політика, а також
система здійснення державних закупівель. За сучасної економічної
ситуації, з урахуванням необхідної структурної перебудови відносин
власності, завдання держави полягає у тому, щоб перетворити поки
що нерозвинені ринкові засади на активний інструмент, який сприяв би ефективній діяльності всіх учасників суспільного виробництва.
Водночас сьогодні висловлюється немало точок зору, зміст яких
зводиться до повного ігнорування необхідності регулювання економіки з боку держави, абсолютизації можливості її функціонування
виключно на основі ринкових відносин. При цьому не враховуються
ні історичний досвід економічного розвитку України, ні масштаби,
структурна складність і диспропорції економічної сфери та перманентні кризові явища в ній, ні існуючі проблеми поділу праці та її
кооперації, ні інші чинники, що вимагають централізованого прогнозування, стратегічного планування і регулювання (передусім за
рахунок раціональних бюджетних важелів) економічних процесів.
Для трансформації системи державного управління і державного
регулювання, модернізації та оптимізації цієї системи в умовах
децентралізації державного управління і реформування системи місцевого самоврядуваня вкрай важливим є вироблення концептуальних і методологічних підходів до змісту, сутності і спрямованості
даних процесів. Йдеться передусім про співвідношення змісту категорій «державне управління» та «державне регулювання» (і, відповідно, сутності явищ, які вони відображають) та про місце, роль і значення права як найважливішої і всеохоплюючої складової
управлінської підсистеми (інфраструктури). Слід зазначити, що
категорія «державне регулювання» найчастіше використовується в
наукових дослідженнях, політико-правових і науково-популярних
виданнях та в окремих нормативних актах поряд із поняттям «державне управління». Нерідко ці категорії безпідставно ототожнюються, хоча за змістом і сутністю вони збігаються лише частково. Єдність
даних категорій полягає у тому, що державне регулювання і державне управління спрямовані на досягнення однієї мети: впорядкування
соціальних об’єктів та соціальних процесів, переведення їх з одного
стану в інший з метою протидії кризовим явищам стабілізації і розвитку суспільного буття. Однак державне регулювання і державне
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управління мають й істотні відмінності, пов’язані із застосуванням
специфічних засобів (методів) управлінсько-організуючого впливу.
Державне управління, як зазначалось вище, слід розглядати як
певний вид діяльності органів держави, яка має владний характер і
передбачає насамперед організуючий і розпорядчий вплив на об’єкти
управління шляхом використання певних повноважень. Змістовна ж
сутність державного регулювання полягає у використанні переважно
непрямих (економічних, стимулюючих, заохочувальних) методів
управлінського впливу на відповідні об’єкти. Водночас у державному регулюванні застосовуються й методи безпосереднього впливу на
об’єкти управління, а тому державне регулювання, врешті-решт,
неможливе без використання методів державного управління.
З огляду на цю обставину нормативно-правова основа державного
регулювання значно ширша, аніж аналогічна основа державного
управління. Отже, в економічній сфері в умовах формування ринкових відносин, зважаючи на існування у цій сфері саморегулівних
механізмів, має застосовуватись переважно державне регулювання,
що, як зазначалося, не виключає в окремих випадках і ситуаціях
використання методів прямого державного (у тому числі адміністративно-правового) впливу у вказаній сфері.
Функціонування системи державного управління і державного
регулювання, як відомо, зумовлено багатьма факторами, засобами,
ресурсами тощо, які багато в чому залежать від якості управлінської
підсистеми. Аксіоматичним видається положення про те, що найважливішою формою державної управлінської і регулюючої діяльності та політико-юридичним засобом управління поведінкою людей
у державно-організованому суспільстві виступає право як регулятор
суспільних (у тому числі управлінських) відносин.
Роль права в державному управлінні є визначальною у тому, що
воно вносить елемент правомірності у здійснення державного управління, створює режим його законності, закріплює об’єктивно обґрунтовані організаційні структури та раціональний порядок їх діяльності.
Власне, право створює умови для досягнення високої ефективності
управлінської діяльності. Крім того, право сприяє оптимальному
використанню всіх чинників, що впливають на ефективність управління. Дія цих чинників не лише опосередковується правом, а й істотно посилюється або послаблюється, залежно від рівня цього опосе197
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редкування. Насамперед право впливає на соціальне управління вже
самим фактом свого існування, підтримує належний рівень урегульованості та порядку всієї сукупності суспільних відносин, які так чи
інакше входять до сфери державного управління.
Суспільство як складна динамічна система характеризується тим,
що підвищення різноманітності реально існуючих суспільних
зв’язків об’єктивно випереджає за часом збільшення різноманітності свідомого регулюючого впливу на ці зв’язки. Для усунення такої
невідповідності потрібні постійне удосконалення всіх галузей законодавства, що регулюють різні види суспільних відносин, а також
зміцнення законності та правопорядку в державі. Інший аспект ролі
права в управлінні пов’язаний з його регулюючим впливом на ті суспільні відносини, через які здійснюється сама державно-управлінська діяльність, тобто на власне управлінські відносини. Саме за
допомогою переважно правових норм забезпечується змістовність
управлінського впливу, взаємозв’язки учасників управлінських відносин, розподіл між ними завдань, повноважень та відповідальності,
чіткість визначення компетенції кожного з них. У зв’язку з надзвичайно широким обсягом сфери управлінських відносин вони опосередковуються нормами ряду галузей права, але домінуюче значення тут має адміністративне право.
Вище зазначалась роль правового забезпечення в оптимізації державного управління та важливість подальшого розвитку адміністративного права як одного з основних регуляторів державного управління, своєчасність, стабільність і узгодженість правових норм, що
регулюють функції державного управління. Так, своєчасне нормативно-правове врегулювання управлінських зв’язків, що виникають, дає
можливість прогнозувати їх подальший розвиток. Зокрема, можна
навести приклад зв’язків між державою і громадянами щодо надання
так званих державних (адміністративних) послуг. Самі відносини
такого характеру існують вже давно і лише тепер отримали правове
закріплення. Однак їх нормативне оформлення досить віддалене від
завдань органів публічної влади і спрямованості їх діяльності на охорону та забезпечення прав громадян. Не відзначаються стабільністю і
правові норми, що визначають статус і повноваження органів виконавчої влади. Часті структурні зміни в системі органів виконавчої
влади та їх функціональної спрямованості, які мають місце протягом
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останніх років, хоча і засвідчують пошуки оптимальної структурної
моделі здійснення виконавчої влади та ефективності виконання
завдань, що стоять перед державою в цілому, однак не дають можливості на практиці виявити їх потенціал і оцінити його, оскільки відсутня чітка цільова спрямованість такого удосконалення державного
управління, його достатнє наукове обґрунтування та ясність, що дало
б можливість визначити предмет, структуру, послідовність та інші
складові процесу вдосконалення державного управління. Відсутня
ясність, що слід удосконалювати, модернізувати для побудови оптимальної моделі державного управління та підвищення його ефективності. Мотивація структурних змін не зумовлена розв’язанням пріоритетних завдань, на які б вони були спрямовані; тому реформування
системи державного управління або її окремих елементів відбувається,
а результат — оптимізація державного управління — не спостерігається. Оптимізація державного управління, формування ефективності
виконавчої влади і місцевого самоврядування, забезпечення реалізації
та захисту прав і свобод людини — всі ці процеси потребують адекватного адміністративно-правового забезпечення. Відповідно, мають відбуватися зміни в адміністративному законодавстві, удосконалюватись
законодавство, в якому отримали б відображення нові ідеї та концепції розвитку адміністративного права.
Аналіз чинного законодавства, що регулює відносини у сфері державного управління, дає змогу відзначити існування проблеми
повноти і внутрішньої узгодженості правових норм, відсильних норм
в актах, що мають безпосередньо регулювати відносини, колізійності норм. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що правове
забезпечення оптимізації державного управління потребує використання всієї різноманітності форм правового регулювання, їх узгодженості й спрямованості на ефективне виконання завдань у сучасних умовах, які повинно вирішувати державне управління, важливою
складовою якого є раціональна організація та функціонування його
апарату.
Удосконаленню організації та функціонування апарату державного управління в Україні має сприяти вирішення низки питань
правового регулювання діяльності органів державного управління.
Насамперед потребує законодавчого вирішення питання адміністративної правосуб’єктності органів державного управління як
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юридичних осіб публічного права, що є обов’язковою передумовою
набуття ними адміністративно-правового статусу. Тому чітке встановлення змісту елементів їх адміністративної правосуб’єктності,
підстав їх виникнення і припинення має досить важливе теоретичне і практичне значення. Натомість на сьогодні лише у Законі
України «Про центральні органи виконавчої влади» визначено, що
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади є юридичними особами публічного права. Однак до системи органів виконавчої влади України поряд із центральними органами виконавчої
влади належать також і Кабінет Міністрів України, і місцеві державні адміністрації.
Особливість органів державного управління як юридичних осіб
публічного права полягає у тому, що, по-перше, вони створюються
не шляхом добровільного об’єднання, а «згори», у розпорядчому
порядку на підставі переважно відповідних актів Президента України;
по-друге, це не цивільно-правове, а публічно-правове утворення,
основним призначенням якого є вирішення завдань суспільного
характеру; по-третє, мають публічну владу у різних обсягах та формах і дискреційні повноваження стосовно третіх осіб; по-четверте,
майно використовується не для господарської діяльності, а для здійснення компетенції; по-п’яте, їх відповідальність у своїй основі має
не приватно-правовий, а публічно-правовий характер. Зазначені
особливості органів державного управління як юридичних осіб
публічного права свідчать про те, що порядок їх створення та статус
не може бути предметом цивільно-правового регулювання, а має
визначатися нормами, насамперед адміністративного права, що
потребує внесення відповідних змін і доповнень до законів України
«Про Кабінет Міністрів України» та «Про місцеві державні адміністрації». Останній в умовах децентралізації державного управління
має зазнати кардинальних змін.
Актуальним питанням, яке потребує теоретичного і практичного
вирішення є питання термінологічної виваженості при застосуванні
законодавцем таких термінів, як «завдання», «функції», «повноваження», «компетенція». Як обґрунтовано зазначається у науковій
літературі, завдання органів державного управління — це уявлення
про напрями та очікувані наслідки управлінської діяльності; функції
розглядаються як відносно самостійні та якісно однорідні складові
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діяльності цих органів, які характеризуються цільовою спрямованістю; компетенція є юридичним відображенням покладених на органи
державного управління функції у спеціальних, компетенційних нормативно-правових актах шляхом закріплення цілей, завдань і необхідного для їх реалізації комплексу прав і обов’язків, тобто державно-владних повноважень.
У преамбулах до названих вище компетенційних законів зазначається, що вони визначають організацію, повноваження і порядок
діяльності відповідних органів виконавчої влади. Проте лише у законах «Про Кабінет Міністрів України» та «Про місцеві державні адміністрації» чітко йдеться про повноваження цих органів виконавчої
влади. У ст. 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади» законодавець сформулював завдання міністерств, а у ст. 17 —
завдання центральних органів виконавчої влади. Але ж міністерство
з огляду на статтю 1 вищезгаданого закону належить до системи центральних органів виконавчої влади. Тому викладення у різних статтях закону різних завдань центральних органів виконавчої влади
вносить хаотичність у сприйняття та застосування цього закону.
Отже, виходячи зі змісту статей 1–5 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та назви розділу ІІІ цього Закону,
до змісту і назви статей розділу ІІІ слід внести такі зміни, які б дали
можливість вести мову не про завдання взагалі центральних органів
виконавчої влади, а про завдання державних служб, державних
інспекцій, державних агентств, центральних органів зі спеціальним
статусом. З іншого боку, закріплені у статтях 7 та 17 Закону завдання
міністерств, центральних органів виконавчої влади, є, по суті, їх
функціями, що свідчить про відсутність термінологічної виваженості
у цьому нормативно-правовому акті. Функції ж забезпечення формування та реалізації державної політики в одній чи декількох сферах, що властиві міністерствам, і виконання окремих функцій з реалізації державної політики, які властиві іншим центральним органам
виконавчої влади, є досить близькими за змістом. Це може створювати підстави для виникнення компетенційних суперечностей між
центральними органами виконавчої влади різних видів. Крім того,
без відповіді залишається питання визначення державної політики.
Варто було б також сформулювати узагальнене визначення центрального органу виконавчої влади, що за ключовими ознаками від201
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межовувало б його від інших органів державного управління, в тому
числі від інших органів виконавчої влади. При цьому при побудові
структури органу державного управління потрібно враховувати первинність функцій та вторинність структури органу. Функції, що
закріплені за органом, мають відповідати його нормативно визначеним цілям і завданням, а змісту функцій повинна відповідати компетенція органу державного управління.
Не менш нагальним є питання про принципи діяльності органів
державного управління, які визначені відповідними компетенційними законами, але їх зміст законодавцем переважно не розкритий, що
надає їм декларативного характеру. Як відомо, принципи діяльності — це основні (засадничі) ідеї, положення, вимоги, що характеризують зміст діяльності органів державного управління, визначають
напрями і механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин за їх участю. Тому вони відіграють важливу роль у
процесі адміністративного нормотворення та правозастосування.
Службовці органів державного управління та суди при розгляді
публічно-правових спорів також повинні керуватися ними. Особливо
це стосується випадків, коли нормативно-правовий акт докладно не
регламентує конкретних суспільних відносин. Ігнорування значення
принципів діяльності органів державного управління на практиці
часто призводить до їх порушення. Зокрема, у 2010–2011 рр. реформування системи центральних органів виконавчої влади було розпочато з видання указів Президента, а не з прийняття Закону України
«Про центральні органи виконавчої влади». На законодавчому рівні
організація, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України були визначені пізніше, ніж видані
укази Президента про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади і про затвердження типових положень про міністерство та про центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через відповідного члена Уряду. Виникла ситуація, коли
закон відтворює положення підзаконного акта (указу Президента), а
не навпаки, підзаконний акт ґрунтується на нормах закону, що є
порушенням принципу законності.
Важливим також є питання реформування апарату державного
управління. Фахівцями позитивно оцінюється, зокрема, зменшення
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кількості міністерств, здійснене в процесі оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, а також відновлення урядових
комітетів Кабінету Міністрів України. Поряд з цим потрібно взяти до
уваги, що метод реформування апарату державного управління шляхом його скорочення не завжди є ефективним. Запозичення зарубіжного досвіду у питанні кількості міністерств також не завжди є прийнятним для України.
Не менш важливим, на нашу думку, є питання діяльності консультативно-дорадчих органів державного управління — колегій.
Наприклад, до участі у роботі консультативних, дорадчих та інших
органів допоміжних органів, що утворюються Кабінетом Міністрів
України, можуть залучатися державні службовці, а також народні
депутати, науковці та інші фахівці за їх згодою. До складу колегії
міністерства входять міністр (голова колегії), перший заступник
міністра, заступник міністра (у разі введення), заступник міністра —
керівник апарату, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату міністерства, територіальних органів міністерства, а також за згодою — представники інших державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, інші особи. На нашу думку, державні службовці Секретаріату
Кабінету Міністрів України, працівники міністерства та його територіальних органів мають змогу брати участь у підготовці рекомендацій
щодо виконання відповідними органами державного управління
своїх завдань, у погодженому вирішенні питань, що належать до їх
компетенції, та в обговоренні найважливіших напрямів їх діяльності
не лише на засіданнях колегії, а й у ході повсякденного виконання
своїх посадових обов’язків. Тому для того, щоб колегія виконувала
свою консультативно-дорадчу функцію, в її роботі важливо посилити роль таких членів, як представники інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів,
громадських організацій.
Отже, розвиток адміністративного права та державного управління в Україні потребує глибокого теоретичного осмислення, нових
виважених ідей та законодавства, яке б стало підґрунтям для розбудови демократичної, правової держави.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ
ЮСТИЦІЇ ТА КРИМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
Сучасна вітчизняна кримінологія, на нашу думку, має ознаки
кризи. Це, зокрема, виявляється у тому, що поширення в ній набув
так званий еклектичний позитивізм, який має вигляд «теорії факторів». Зазначена теорія не розрізняє причини злочинності й умови,
що їй сприяють. Іншими словами, має місце у кримінології стан, за
якого дослідники «за деревами не бачать лісу». Ця позитивістська
доктрина призводить до волюнтаризму й утопізму у протидії злочинності на практиці, що, зокрема, проявляється у неадекватному
використанні засобів кримінальної юстиції й ігноруванні нерепресивних засобів протидії злочинності. Саме це і має місце сьогодні в
Україні.
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Зазначене дає підстави для наступного висновку: позитивізм,
що уразив українську кримінологію, призводить до того, що реформи у сфері протидії злочинності є проявом сваволі й ілюзій реформаторів, які не керуються прогресивною кримінологічною доктриною, бо є у полоні позитивізму, тобто приймають видимість за
дійсність.
Вилікуватися від «хвороби» позитивізму можна лише з допомогою доктрини, яка за видимістю дасть змогу відкрити дійсність.
Як, зокрема, свідчить досвід епохи Просвітництва ХVII–XVIII
століть, такою доктриною є доктрина, заснована на натуралістичному світогляді, відповідно до якої критерієм, за яким дійсність
слід відрізняти від видимості, є закони Природи: дійсним є те, що
узгоджується із законами Природи, а те, що не узгоджується, є
лише видимістю. Саме цим критерієм свого часу користувався,
очевидно, Ч. Беккаріа, сформулювавши нові кримінологічні ідеї
на основі натуралістської ідеології Просвітництва. Під впливом
цих ідей була розвинута нова, «натуралістська» доктрина протидії
злочинності, відповідно до якої, зокрема, реформувалася кримінальна юстиція у Європі.
На нашу думку, саме з цього світоглядного контексту слід виходити у пошуках антипозитивістської доктрини для модернізації вітчизняної кримінології. Така модернізація має привести до нової кримінологічної доктрини, яка дасть змогу по-новому дати відповідь на
фундаментальні проблеми кримінології: а) що є причинами і умовами, які породжують злочинність; б) які властивості притаманні особі
злочинця; в) як протидіяти злочинності. Уявляється, що у «ланцюгу»
цих трьох проблем саме друга є тією «ланкою», за яку слід взятися
для того, щоб знайти розв’язання двох інших. Тому саме стосовно
проблеми, «які властивості притаманні особі злочинця», і слід розпочинати пошук нової кримінологічної доктрини.
Відомо, що результат наукового дослідження визначається тим
методологічним інструментарієм, яким користується дослідник.
Наразі у кримінології накопичилися проблеми, розв’язання яких
можливе лише за допомогою нового методологічного інструментарію.
На нашу думку, плідним для наукового дослідження у даному
випадку може бути використання так званого принципу соціального
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натуралізму1. Застосування його у кримінологічних дослідженнях з
1990 р. дало змогу по-новому вирішувати проблеми кримінології.
Відповідно до цього принципу соціальні явища, у тому числі й людські вчинки, слід розглядати як такі, що існують за законами природи. Для всього сущого Природа є Найвищим Законодавцем. Це випливає з ідеї природної цілісності світу, відповідно до якої все, що існує
на світі, має існувати за законами природи. Сказане стосується
фізичних, біологічних і соціальних феноменів однаковою мірою.
У світлі зазначеної ідеї і має вирішуватися основне питання сучасного
світогляду, яке можна сформулювати так: «Чи є соціальне природним?». На основі правильного вирішення цього світоглядного питання має засновуватися будь-яка доктрина у соціальних науках, у тому
числі й у юриспруденції та кримінології2.
В історії юриспруденції приклади вирішення питання «Чи є соціальне природним?» можна знайти, зокрема, у працях Гуго Гроція.
Очевидно, що Г. Гроцій вирішував це питання таким чином, що
вважав соціальне природним. Такий висновок випливає з його тези:
«Багато хто до цього часу, — писав він, — намагався надати цій галузі (юриспруденції. — О. К.) наукову форму, але ніхто не зміг цього
зробити, та й, по правді кажучи, це й неможливо було здійснити
інакше, як… відокремивши те, що виникло внаслідок установлення,
від того, що виникає з самої природи»3. Дослідження контексту, з
якого випливає зазначена теза, свідчить про те, що Г. Гроцій вживав
термін «природа» у даному випадку у розумінні «соціальна природа».

1

Докл. про принцип соціального натуралізму див., зокрема: Костенко О. М.
Основне питання правознавства і кримінології з позиції соціального натуралізму // Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т. 10: Юридична думка
незалежної України. — К., 2005. — С.658–675; Костенко О. М. Принцип натуралізму в юридичній науці і кримінології // Правова система України: теорія і практика. — К., 1993. — С.390–392.
2 Щодо проблеми «Чи є соціальне природним?» див., наприклад: Костенко О. М.
Соціальний натуралізм — світогляд майбутнього // Вісник Національної академії
наук України. — 2006. — № 10. — С. 33–38; Костенко О. М. Універсальний натуралізм — підґрунтя наукової культури нового типу // Вісник Національної академії наук України. — 2007. — №10. — С. 37–43; Костенко О. М. Як вийти на шлях
соціального прогресу. 10 тез до дискусії щодо антикризової реформи соціальних
наук // Вісник Національної академії наук України. — 2009. — №1. — С. 78–86.
3 Гроций Гуго. О праве войны и мира. — М., 1956. — С. 52.
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Природність соціального і, зокрема, існування законів соціальної
природи, допускає і Джон Локк, який доходить висновку: «Зобо
в’язання закону природи не перестають існувати в суспільстві, вони
лише в багатьох випадках чіткіше виражені, і відповідно до людських
законів вони супроводжуються відомими покараннями, для того,
щоб примусити їх виконувати. Таким чином, закон природи виступає як вічне керівництво для всіх людей, для законодавців такою ж
мірою, як і для інших. Ті закони, які вони створюють для спрямування дій інших людей, мають, так само, як і їхні власні дії і дії інших
людей, відповідати закону природи…»1.
Таким чином, у поглядах як Г. Гроція, так і Дж. Локка можна знайти підтвердження гіпотези про існування соціальної природи, яка
існує за власними законами — законами соціальної природи. Ідея існування законів соціальної природи є надзвичайно продуктивною і
прогресивною. Вона є інструментом для протидії позитивістському
світогляду, який відкриває шлях для різноманітних проявів соціальної сваволі і соціальних ілюзій.
Виходячи з ідеї існування «законів соціальної природи», що
включають, зокрема, закони природного права, слід розв’язувати
фундаметальні питання юриспруденції і кримінології.
Протилежна позиція є проявом позитивізму, який виводить ідею
злочину як «продукту» волі і свідомості людей, ігноруючи таким
чином існування законів соціальної природи.
Криміногенні причини у «механізмі» вчинення злочину згідно з
«соціально-натуралістичною» методологією реалізується через
комплекс сваволі та ілюзій, а решта чинників можуть відігравати
лише роль умов, що сприяють прояву причинного комплексу сваволі і ілюзій у вигляді злочину. На цьому має засновуватися розробка
нової концепції протидії злочинності, яка полягає в застосуванні
адекватних «технологій» по усуненню як причин, так і умов, що
породжують це явище.
Відповідно до «соціально-натуралістичної» методології причинами злочинів завжди є чинники, що формують у особи комплекс сваволі і ілюзій, тобто соціопатизують особи, а усі інші чинники, що
беруть участь у породженні злочину, відіграють роль умов, що спри1

Локк Дж. Сочинения в трех томах. — М., 1988. — Т. 3. — С. 341.
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яють злочинному прояву комплексу сваволі і ілюзій. Умовами
можуть бути як соціальні, так і біологічні чинники.
Отже, причини будь-якого злочину завжди соціальні — це чинники, які формують у особи комплекс сваволі й ілюзій (тобто соціопатизують особу), а біологічні чинники можуть відігравати лише роль
умов, які сприяють прояву комплексу сваволі і ілюзій у вигляді злочину.
Поняття «соціопатичної особи» як «особи з комплексом сваволі і
ілюзій» має не лише теоретичне, а й практичне значення. Воно націлює практику на радикальний спосіб протидії злочинності: а саме на
усунення комплексу сваволі і ілюзій, що вражає соціальну особу як
корінь будь-якої соціальної патології, у тому числі кримінальної поведінки. Усувати цей корінь відповідно до принципу соціального натуралізму можна лише формуючи у людей стан узгодженості їх волі і
свідомості із законами соціальної природи. Такий стан називається
соціальною культурою людини. Усе, що сприяє формуванню соціальної
культури людини, сприяє тим самим створенню у неї імунітету проти
комплексу сваволі і ілюзій — кореня усякого зла, у тому числі й злочинності. Виходячи з цього, афоризм Ч. Беккаріа «Краще попередити
злочин, щоб не бути вимушеним карати за нього» можна перефразовувати так: «Краще шляхом формування у людей соціальної культури усувати
у них комплекс сваволі і ілюзій, ніж карати за прояв цього комплексу у
вигляді злочину». Звичайно, формування соціальної культури, будучи
радикальним засобом протидії злочинності, не виключає застосування покарання (репресії) за вчинені злочини як паліативу.
На нашу думку, протидія злочинності має здійснюватися за формулою: «формування у людей соціальної культури плюс репресія за
вчинені злочини». Зазначена формула є основою для так званої
«культурно-репресивної концепції протидії злочинності», що розробляється за допомогою принципу соціального натуралізму у кримінології (зокрема, в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького
Національної академії наук України і відповідно до програмних
вимог щодо наукових досліджень у рамках Національної академії
правових наук України).
Згідно з цією концепцією соціальний прогрес забезпечується
тоді, коли у суспільстві розвивається соціальна (антикриміногенна)
культура, що є основою кримінологічної безпеки як складової наці208
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ональної безпеки. Інакше у протидії злочинності буде гіпертрофована роль покарання, що перешкоджатиме соціальному прогресу (саме
це і має місце у протидії злочинності, наприклад при тоталітаризмі).
Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що принцип
соціального натуралізму може бути придатним як для подолання «хвороби» позитивізму, яка уразила вітчизняну кримінологію, так і для
розвитку нової доктрини у кримінології — так званої соціально-натуралістичної доктрини, яка може стати основою для модернізації протидії злочинності, що має сприяти забезпеченню соціального прогресу в Україні. Ця доктрина має, зокрема, потенціал для подолання
позитивізму в державній політиці протидії злочинності, що протидію
злочинності зводить до маніпуляції засобами кримінальної юстиції.
Місія сучасної кримінології, заснованої на соціально-натуралістичній доктрині, полягає у подоланні кримінологічного позитивізму, що породжує волюнтаризм і утопізм у протидії злочинності.
Практичне значення «соціально-натуралістичної» кримінології
полягає також у тому, що вона, засновуючись на принципі соціального натуралізму, сприятиме розвитку концепцій, що спрямовуватимуть практику протидії злочинності в напрямі узгодження поведінки
людей із законами соціальної природи (у тому числі із законами природного права). Для цього з її допомогою можуть розроблятися,
зокрема, концепції «кримінологічної безпеки», «кримінологічної
глобалістики», «кримінологічної футурології», «поєднання репресивних і нерепресивних засобів у протидії злочинності», «моральних
засобів протидії злочинності», «антикримінальної культури», «ролі
кримінальної юстиції у протидії злочинності», «критеріїв для законодавчої криміналізації і декриміналізації діянь» тощо1.
1

Докл. про це див., зокрема: Костенко О. М. Проблема №1 — злочинність //
День. — 2009. — 10 квіт. — № 62; Костенко О. М. Корупція як проблема політичної
кримінології // Правова держава. — 2003. — Вип. 14. — С. 386–390; Костенко О. М.
Проблеми кримінального права, кримінології та кримінальної юстиції // Правова
держава. — 2004. — Спец. випуск. — С. 135–168; Костенко А. Н. Терроризм как
нарушение природного права человека на безопасность // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави. Інформаційно-аналітичний бюлетень. — 2007. —
№ 1. — С. 131–36; Костенко А. Н. О криминологических основаниях реформы
уголовной юстиции в Украине // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: Зб. наук. ст. — Одеса. — 2008. — С. 20–26; Костенко А. Н. Об основах «натуралистической» криминологии (концепция модернизации криминологии в свете
209

Правова держава  Випуск 25

Отже, нова кримінологія XXI ст. має, на нашу думку, засновуватися на «соціально-натуралістичній» доктрині, яка спрямовує пошук
засобів розв’язання фундаментальних проблем протидії злочинності
саме у сфері пізнання законів соціальної природи для узгодження з
ними волі і свідомості якомога більшого числа людей, тобто для формування у них соціальної (антикримінальної) культури, що і є радикальним засобом протидії злочинності, без якого самі по собі репресивні засоби не можуть бути ефективними, маючи лише паліативний
характер.
Однією з сучасних тенденцій розвитку кримінальної юстиції
України є розширення числа спеціальних суб’єктів злочину. Так, у
результаті прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення» від 7 квітня 2011 р. № 3207-VI Україні з’явився
новий тип спеціальних суб’єктів злочину — особи, що здійснюють
професійну діяльність у сфері надання публічних послуг.
Серед внесених цим законом змін, зокрема, слід вказати на зміну
назви розділу XVII Особливої частини КК — на «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг», а також на доповнення даного розділу статтями 3652
«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» та 3684 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги».
У результаті цих змін сформувався новий спеціальний суб’єкт
злочину — особа, що здійснює професійну діяльність, пов’язану з
наданням публічних послуг, за умови, що така особа не є державним
службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування.
З аналізу вищевказаних статей КК слід зробити висновок, що
подібну професійну діяльність здійснюють: аудитори, нотаріуси,
оцінювачі, інші особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі
послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання
цих функцій).
социального натурализма) // Российский криминологический взгляд. — 2009. —
№ 4. — С. 272–280.
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Також серед тенденцій розвитку кримінальної юстиції слід відзначити фактичне запровадження кримінальної відповідальності
юридичних осіб приватного права. Так, 23 травня 2013 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» № 314-VII. 18 червня 2013 р. Закон було
повернено за підписом Президента України. Відповідно до п. 1 прикінцевих положень, закон набирає чинності з 1 вересня 2014 р. Тобто
вже через рік (якщо набрання чинності Законом не буде відкладено)
в українській правовій реальності постане новий інститут — кримінальна відповідальність юридичних осіб, хоч і у формі «квазікримінальної відповідальності», коли юридична особа визнається
суб’єктом відповідальності, але не є суб’єктом злочину.
Відповідно до ст. 963 КК України в редакції цього Закону підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінальноправового характеру є вчинення її уповноваженою особою: 1) від
імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 209, 306, частиною першою і другою статті 3683,
частиною першою і другою статті 3684, статтями 369, 3692 цього
Кодексу; 2) від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258–2585 цього Кодексу.
У ст. 964 КК у редакції даного Закону вказується, що заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що
повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а
також міжнародних організацій.
Власне, щодо самого списку злочинів, за вчинення яких пропонується застосовувати дані заходи кримінально-правового характеру, нарікань нема, адже дані злочини часто вчиняються за допомогою юридичних осіб приватного права (банків, інших кредитних
установ, фіктивних компаній тощо).
Водночас слід зауважити таке. Ринок «тіньових» фінансових
послуг існуватиме доти, доки існуватимуть кошти, нажиті завідомо
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незаконним шляхом. З набранням чинності даним Законом не
важко спрогнозувати різке зростання кількості фірм (як правило,
товариств з обмеженою відповідальністю) «на один день», спеціально створених на проведення однієї чи декількох незаконних операцій. Зменшення мінімального розміру такого статутного капіталу
ТОВ у 2009 р. та повне зняття його обмежень у 2011 р. чималою
мірою сприятиме тому, що реальною власністю цих фірм буде печатка та папка зі статутними документами, а у якості керівника та засновників будуть підставні особи. Таким чином, прийняття Закону
може мати наслідки у вигляді зростання фактичної кількості випадків фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) при «дрібнішанні» обсягу незаконних операцій у кожному конкретному випадку. Це, на нашу думку, ускладнить правоохоронну діяльність у
даному напрямі.
Іншим — протилежним — аспектом запровадження кримінальної
відповідальності юридичних осіб приватного права неминуче стане
зростання кількості випадків протизаконної протидії господарській
діяльності. Вищезгаданим законом органам кримінальної юстиції
фактично надано додаткові повноваження по перевірці юридичних
осіб приватного права. При низькому рівні загальної і правової культури, що існує наразі в нашій державі, у тому числі й серед працівників органів кримінальної юстиції, будь-яка, навіть найкорисніша
норма може бути використана для протизаконного тиску на юридичних осіб, в т. ч. для здійснення рейдерства.
Таким чином, очевидно, що сучасний етап розвитку кримінально-правової політики України характеризується доповненням
Кримінального кодексу новими статтями, зміною існуючих статей,
заміною усталених понять, які використовуються у законі, а також
приведенням національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів. Протидія корупції визнана одним із пріоритетних напрямів кримінально-правової політики України. Усі зазначені
процеси викликають значний науковий інтерес, який, у тому числі,
зумовлений необхідністю розв’язання проблем практичного застосування законодавства, що зазнало істотних змін. Проблема корупції у кримінально-правовій науці традиційно пов’язана зі службовими злочинами. Водночас значна частина корупційних злочинів може
бути вчинена лише у співучасті. Визначення ролі співучасті на етапі
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реформування кримінального закону для забезпечення належної
законодавчої бази у сфері протидії корупції в Україні потребує особливої уваги.
Предметом вдосконалення кримінального законодавства в частині відповідальності за корупційні злочини та інших його положень,
які тією чи іншою мірою мають антикорупційне спрямування, є
кримінально-правові норми, які: встановлюють загальні засади кримінальної відповідальності; передбачають відповідальність за надання-одержання неправомірної вигоди, за вчинення злочинів у сфері
службової та іншої професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг; визначають інститут співучасті та відповідальність, у тому числі різні форми організованої злочинної діяльності.
У ст. 8 «Криміналізація корупції» Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності корупційні діяння визнаються
різновидом транснаціональної організованої злочинності. Отже,
поняття співучасті, організованої злочинності і корупції тісним
чином пов’язані. У КК України не закріплено ні визначення поняття
корупції, ні організованої злочинності. Тому спільною основою кримінально-правової протидії як корупції, так і організованій злочинності є норми інституту співучасті у злочині.
Майже будь-який із умисних злочинів, передбачених розділом ХVІІ Особливої частини КК України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг», може бути вчинено у співучасті. Окремі злочини
можуть вчинятися лише як групові: чинний КК України передбачає
склади злочинів, об’єктивна сторона яких вимагає діяльності двох і
більше осіб. У кримінально-правовій літературі такі випадки часто
називають «необхідною співучастю». Необхідна співучасть передбачає, що вчинення злочину у співучасті є обов’язковою ознакою
основного складу злочину, на відміну від складів злочинів, де таке
спільне вчинення злочину є кваліфікуючою ознакою. Поняття можливої співучасті вживається щодо кваліфікованих складів злочинів,
передбачених в Особливій частині КК України і стосується Загальної
частині КК.
Однак у вітчизняній теорії кримінального права розглянутий
поділ співучасті не знайшов підтримки науковців, хоча, на наш
погляд, такі терміни доволі точно відображають сутність і специфіку
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тих злочинів, які можуть бути вчинені лише спільно двома суб’єктами.
Поняття «необхідної співучасті» узгоджується із концепцією рольового
розподілу відповідальності, яка ґрунтується на положенні, що саме
завдання здійснення спільної діяльності задає вимоги необхідного
рольового розподілу серед учасників єдиного злочину1.
Особливим випадком необхідної співучасті є надання-одержання
неправомірної вигоди, що за своєю соціально-правовою природою є
неподільним та єдиним суспільно небезпечним діянням, закріпленим у кримінальному законі у двох складах (зважаючи на особливості суб’єкта вчинення злочину). Надання та одержання неправомірної
вигоди в об’єктивній дійсності є взаємопов’язаними елементами
корупції як соціально-правового явища. І надання неправомірної
вигоди, і одержання неправомірної вигоди є необхідними складовими вчинення конкретного акту корупції.
У сучасній юридичній науці йдеться також про колективну злочинну діяльність як кримінально-правовому категорію, адекватну
співучасті. Поняття «колективний злочин» застосовують щодо стійких форм співучасті у злочині, а також щодо стихійних спільних злочинних дій. Так, Сціпіон Сігеле виділяє два види колективних злочинів: ті, що вчиняються мафією, і ті, що вчиняються натовпом2.
Тому на сучасному етапі в межах кримінального-правових і кримінологічних проблем інституту співучасті особливого значення набуває
дослідження злочинних дій натовпу. Натовп — це різновид групової
діяльності, якому притаманні загальні закономірності розвитку
будь-якої спільної діяльності. Однак є і певні специфічні особливості. Поведінка людей у натовпі практично не передбачувана. Найбільш
виразним проявом скупчення великої кількості людей, що спільно
вчиняють злочинні дії, зазначеним у КК України, є масові заворушення (ст. 294 КК). Масові заворушення визначаються як порушення громадського порядку натовпом, що безчинствує. Від простого
наслідування розвивається масовий психоз, коли індивідуальні дії

1 Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність: Монографія /
НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Луганськ: РВВ
ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. — С. 539–540.
2 Сципион Сигеле. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии. — М.:
КСП+, 1998. — С. 30.
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усвідомлюються лише на рівні рухів тіла, а здатність усвідомлювати
моральну і правову оцінку вчинюваного тимчасово втрачається.
Отже, недостатньо вивченим є механізм формування психології
людей, більшість з яких і не думали про вчинення злочинів, однак,
опинившись у певній ситуації, брали спільну участь у вчинені кримінального правопорушення. Сьогодні у юридичній науці натовп
вивчається лише фрагментарно в межах досліджень співучасті у злочині.
Масові заворушення посягають на громадську безпеку і громадський порядок. В умовах сучасного українського державотворення
питання про роль народу у цьому процесі стає все більш актуальним,
зокрема його мирної участі в державотворчих процесах у формі
масових мирних акцій. Одним із аспектів державотворення є участь
громадян у мирних акціях, зібраннях, мітингах. Суспільно-політична
криза в Україні актуалізувала цю проблему. Події листопада 2013 —
лютого 2014 рр. засвідчили, що масові мирні акції громадян містять
у собі великі ризики перетворення на неконтрольовані протиправні
дії натовпу. У цих процесах надзвичайно велику роль відіграють
певні особи, дії яких заздалегідь спрямовані на трансформацію мирного зібрання у злочинний натовп. Актуалізується проблема відповідальності не лише організатора масових заворушень, а й такого
специфічного різновиду спільної злочинної діяльності, не передбаченого у КК України серед видів співучасників, як провокатор злочинних дій при проведенні мирних акцій громадян. Слід вирішити
питання про диференціацію категорій «організатор» і «провокатор»
масових заворушень. Провокація за правовою природою подібна до
такої форми співучасті, як підбурювання до злочину, однак всі ці
поняття не є тотожними за змістом.
Все наведене свідчить про теоретичну і практичну значущість
подальшого здійснення наукових досліджень поняття, форм та видів
співучасті у злочині з урахуванням сучасних тенденцій розвитку кримінальних правопорушень в Україні, що сприятиме вдосконаленню
протидії органами кримінальної юстиції найбільш небезпечним
формам злочинності.
Отже, проблема корупції існує в усіх сферах без винятку. Дуже
часто корупційний характер мають злочини, пов’язані із незаконним
переміщенням предметів через державний (митний) кордон України.
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Це пов’язано з тим, що в більшості випадків незаконне переміщення
ряду предметів, щодо яких встановлені певні правила переміщення
через кордон, вчиняється із допомогою службових осіб, діяльність
яких пов’язана із охороною державного кордону чи перевіркою
предметів, що через нього переміщуються.
В першу чергу до таких злочинів належить контрабанда (ст. 201
КК України), а також інші переміщення через кордон, такі як: ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199); експорт та імпорт
дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та
сировини для їх виробництва (ст. 203); незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (ст. 268); ввезення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ст. 300);
ввезення порнографічних предметів (ст. 301); контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
(ст. 305), а також порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю
(ст. 333). І особливо високим рівнем суспільної небезпечності вирізняються злочини, що вчиняються службовими особами з використанням свого службового становища. Недарма в деяких статтях
Особливої частини КК України вчинення злочинів, передбачених
цими нормами, службовою особою з використанням свого службового становища є кваліфікуючою ознакою.
Враховуючи специфіку такого суб’єкта, як службова особа, що
використовує своє службове становище для вчинення певних протиправних діянь, передбачених кримінальним законодавством, засоби
протидії цим злочинам відрізняються від таких засобів щодо інших
злочинів, які вчиняються загальним суб’єктом. І, зрозуміло, що за
вчинення такого діяння службова особа, очевидно, отримає певну
винагороду. Тому перед органами кримінальної юстиції стоїть
завдання виробити найбільш ефективні засоби протидії службовим
злочинам, зокрема корупційного характеру в цій сфері.
Насамперед потрібно внести зміни у відповідні норми КК
України, що встановлюють відповідальність за вказані злочини,
пов’язані із незаконним переміщенням предметів через державний
(митний) кордон України, встановивши у цих нормах кваліфікуючі
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ознаки, такі, як вчинення відповідного злочину службовою особою з
використанням свого службового становища.
Надзвичайно високий рівень корупції притаманний і вітчизняній
системі правосуддя. Тому в сучасних умовах розвитку Української
держави та суспільства важливе значення має підвищення рівня кримінально-правової охорони правосуддя, оскільки останнім часом
правосуддя, яке повинно виступати гарантом справедливості у суспільстві, перетворюється на інструмент вчинення свавілля.
Щоб запобігти такому перетворенню, пропонується культивувати
соціальну культуру серед громадян у поєднанні з застосуванням
передбаченого законодавством примусу до тих з них, які не піддаються такому культивуванню і все ж чинять свавілля1. Важливе значення у цьому напрямі відіграє кримінальна юстиція, зокрема,
«активна кримінальна юстиція» (замість наявної сьогодні «пасивної
кримінальної юстиції»).
Слід зазначити, що право на справедливе та незалежне правосуддя
є одним із найцінніших надбань суспільства. Громадська довіра й
повага до судової влади — це гарантія ефективної роботи судової системи. Члени суспільства розглядають поведінку суддів як невід’ємну
складову довіри до судів, а відтак і держави загалом. Наявність такої
довіри передбачає існування певних засобів, що забезпечують відповідальність суддів, які не виправдовують такої довіри і перетворюються на інструмент свавілля. Одним із таких засобів є кримінально-правова охорона правосуддя, при здійсненні якої потрібно дотримуватися
принципу незалежності суддів з метою захисту їх від необґрунтованого
кримінально-правового переслідування.
Зважаючи на орієнтацією України на європейські шляхи розвит
ку, приєднанням до низки міжнародно-правових актів важливим
для підвищення кримінально-правової охорони правосуддя є приклади сучасного зарубіжного кримінального законодавства та норми
міжнародно-правових актів.
Для підвищення протидії корупції у сфері правосуддя потрібно
зважати на принципи протидії корупції, які пропонують науковці, та
принципи, що сформульовані у міжнародно-правових документах,
1 Костенко О. М., Нагребельний В. П. Правосуддя — основа правової і демократичної держави // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 1. — С. 3–7.
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які повинні реалізовуватися із урахуванням особливостей національного законодавства та особливостей корупції в Україні (корупції
кризового типу). Особливу увагу слід звернути на принципи, наведені у Резолюції (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи вiд 06.11.1997 р.
«Про двадцять принципів боротьби з корупцією», зокрема: 1) проводити ефективні заходи для попередження корупції і у зв’язку з цим
підвищувати суспільне розуміння та культуру громадян:
а) здійснювати антикорупційне просвітництво і підвищення антикорупційної активності громадян шляхом забезпечення поширення в суспільстві інформації про причини та умови, що сприяють корупції,
корупційні технології та соціальні (політичні, економічні, правові,
моральні) наслідки корупції; б) здійснювати протидію корупції шляхом розвитку соціальної, тобто політичної, економічної, правової,
моральної культури громадян (Принцип перший Резолюції);
2) гарантувати визнання національної та міжнародної корупції кримінальною (Принцип другий Резолюції); 3) обмежувати імунітет від
розслідування, судового розгляду чи виконання судових рішень
щодо відповідальності винних осіб за корупційні діяння до ступеня,
що необхідний у демократичному суспільстві (Принцип шостий
Резолюції) тощо.
Враховуючи особливості національного законодавства про кримінальну відповідальність та зважаючи на норми кримінальних кодексів деяких зарубіжних країн, з метою уникнення небажаної конкуренції норм у КК України при встановленні відповідальності суддів
за одержання неправомірної вигоди (хабара) окремою нормою, пропонуємо диференціювати відповідальність суддів за постановлення
завідомо неправосудного рішення залежно від судового провадження (кримінального, цивільного, адміністративного чи господарського), у якому постановлено таке рішення та з урахуваннях ступеня
тяжкості суспільно-небезпечних наслідків, що спричиненні неправосудним рішенням.
Беручи до уваги норми Європейської хартії про Закон «Про статус
суддів» (Рада Європи, Лісабон, 1998 р.), пропонується притягувати
суддів до кримінальної відповідальності за службову недбалість,
тобто невиконання або неналежне виконання своїх службових
обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної
шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окре218
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мих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам
окремих юридичних осіб.
Також, зважаючи на Висновок «Оцінювання роботи суддів»
(Перша експертна комісія Міжнародної асоціації суддів, Софок,
1 жовтня 2006 р.), з метою уникнення випадків необґрунтованого
передчасного порушення кримінальної справи щодо суддів, питання
про їх порушення за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного акта, у тому числі за неправомірну вигоду (хабар), слід
вирішувати лише після скасування судових рішень у встановленому
законом порядку. При цьому притягнення до кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного акта
можливе не лише тоді, коли останній вирішує справу по суті, а й у
випадках, коли він не вирішує справу по суті, але спричинив тяжкі
наслідки або був вчинений з корисливих мотивів чи з інших особистих інтересів.
Підсумовуючи, варто зазначити, що реалізація діяльності щодо
протидії злочинам у сфері правосуддя може бути ефективною у
випадку дотримання доктрини протидії злочинності, яка виражається формулою: «соціальна культура громадян плюс кримінальна
юстиція». Виходячи з цієї доктрини, існує така закономірність:
«Кримінальна юстиція є ефективною настільки, наскільки розвинутою є соціальна культура громадян, під якою розуміється політична,
економічна, правова, моральна культура громадян»1.
Наведене свідчить, що в Україні спостерігається криза державної
антикорупційної політики та кримінальної юстиції в антикорупційній сфері, а також неефективність традиційних моделей протидії
корупційній злочинності. Цілком зрозуміло, що досконале антикорупційне законодавство не є панацеєю від корупції і що недостатньо
протидіяти корупції виключно кримінально-правовими засобами.
Хоч яким ідеальним було б законодавство, воно не принесе жодних
змін у суспільстві, якщо не буде належним чином застосовуватися.
Важливими умовами якісної зміни ситуації в цій сфері є, безумовно,
наявність політичної волі і реальна не вибіркова протидія корупції.
Також слід враховувати, що в ситуації, що склалася, протидіяти
1 Костенко О. М., Нагребельний В. П. Правосуддя — основа правової і демократичної держави // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 1. — С. 3–7.
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корупції належним чином можна, маючи розвинуті інститути громадянського суспільства.
Розробник теорії універсального натуралізму О. Костенко справедливо звертає увагу на ідею інструментальної функції закону.
Законодавство, на його думку, є не більш ніж інструментом (хорошим чи поганим) у руках людей, які його застосовують. Закон діє
лише тоді, коли його застосовують люди. Закон діє лише так, як його
застосовують люди. Від того, яка воля і свідомість людини, залежить,
як діятиме закон1, у тому числі й кримінальний. Отже, визначальним
чинником у створенні правового порядку є наявність необхідного
рівня правової культури громадян2.
Слід погодитися також і з дослідником проблем корупції
М. Мельником у тому, що дію будь-якого закону визначають три
головні компоненти: його зміст (правова якість); умови застосування (політична, правова, соціальна ситуація в державі); механізм
застосування (спосіб реалізації, який використовується правозастосовними органами). Два останні компоненти можуть як сприяти
правильному застосуванню закону, так і перешкоджати цьому3.
Як зазначено в Національній антикорупційній стратегії на 2011–
2015 рр., толерантність та відсутність критичного ставлення суспільства до проявів корупції є однією з основних причин поширення
корупції в Україні. Парадоксально, але, з іншого боку, в соціумі спостерігається зростаючий запит на дієву протидію корупції, незважаючи на те, що надання неправомірної вигоди службовій особі часто
сприймається як ефективний і малоризикований спосіб розв’язання
певних проблем.
У зв’язку з цим актуалізуються заходи з оптимізації кримінальноправової політики у цій сфері, зокрема: уніфікація санкцій як за
надання, так і за одержання неправомірної вигоди; введення кратності (втричі) штрафу, залежно від суми наданої/одержаної неправомірної вигоди; введення кримінальної відповідальності за незаконну
участь службових осіб у підприємницькій діяльності; приведення у
1 Костенко О. М. Культура і закон — у протидії злу: Монографія. — К.: Атіка,
2008. — С. 259–260.
2 Там само. — С. 88.
3 Мельник М. І. Об’єктивну оцінку новому КПК дасть його застосування //
Дзеркало тижня. — 2012. — № 16. — С. 12–13.
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відповідність до міжнародних стандартів статті «Незаконне збагачення» КК України. У зазначеному контексті позитивним слід
визнати запровадження в Україні з 1 вересня 2014 р. кримінальної
відповідальності юридичних осіб за окремі корупційні злочини.
Таким чином, у сучасних умовах складної криміногенної обстановки у нашій країні зусилля науки і практики спрямовані на пошук
ефективних шляхів усунення впливу злочинності на життя суспільства. Варто враховувати, що сьогодні злочинність в Україні є злочинністю кризового типу. Це означає, що злочинність породжується
соціальною кризою і сама ж її поглиблює. За такого типу злочинності всі реформи, які могли б забезпечити соціальний прогрес, зводяться нанівець1. У зв’язку з цим очевидним стає те, що розв’язати
складну проблему боротьби зі злочинністю в Україні стане можливим лише тоді, коли протидія цьому негативному соціальному явищу
ґрунтуватиметься на новій соціально-натуралістичній доктрині2, яка
існує в сучасній кримінології.
Так, протягом останніх років за допомогою методологічного
інструментарію цієї доктрини розв’язуються проблеми, які існують у
сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема
протидія службовій екологічній злочинності. Суспільна небезпечність службових злочинів у сфері охорони довкілля полягає в тому,
що ці злочини вчиняються особами, на яких насамперед лежить
обов’язок дотримання природоохоронного законодавства. Свавілля
службових осіб при вчиненні екологічних злочинів породжує зневіру
населення в ефективності екологічної політики держави та протидії
службовим злочинам у цій сфері.
Через призму культурно-репресивної концепції протидії злочинності3 (одна з прогресивних концепцій соціально-натуралістичної
доктрини) встановлено, що до причин зазначеної категорії злочинів
1 Правова доктрина України: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін., за заг.
ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. — Х.: Право, 2013. — Т. 5. — С. 497.
2 Правова доктрина України: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін., за заг.
ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. — Х.: Право, 2013. — Т. 5. — С. 496.
3 Правова система України: історія, стан та перспективи: Кримінально-правові
науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / За заг. ред.
В. В. Сташиса. — Х.: Право, 2008. — Т. 5. — С. 176.
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належать чинники, які зумовлюють відсутність у особи належного
рівня еколого-правової культури як складової соціальної, у здійсненні службових обов’язків щодо охорони довкілля. Відсутність
належного рівня еколого-правової культури спричинила виникнення у службових осіб в екологічній сфері комплексу сваволі та ілюзій1.
Сваволя особи, яка вчинила ці злочини, проявляється у тому, що
особа порушує покладені на неї службові обов’язки з охорони
довкілля, внаслідок чого заподіюється шкода порядку суспільних
відносин, який забезпечує охорону навколишнього природного
середовища, охорону та використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. А ілюзія виявляється у тому, що у службових осіб сформувалося уявлення про допустимість (можливість)
порушення службових обов’язків з дотримання норм природоохоронного законодавства. Таким чином, наявний комплекс сваволі й
ілюзій у дослідженої категорії осіб породжує професійну некомпетентність, легковажно-безвідповідальне ставлення до службових
обов’язків у екологічній сфері.
На наше переконання, еколого-правова культура службових осіб,
у тому числі й громадян, допоможе посилити роль екологічної складової в соціально-економічному розвитку нашої країни. Саме еколого-правова культура дасть змогу службовим особам враховувати
екологічні наслідки під час прийняття відповідних рішень, забезпечувати екологічну безпеку і екологічну рівновагу, здійснювати прозорий моніторинг навколишнього природного середовища, сумлінно виконувати обов’язки, пов’язані з формуванням та реалізацією
екологічної політики2.
На сучасному етапі серед недоліків у протидії службовій екологічній злочинності актуальним є наявність корупції у природоохоронній сфері, зокрема серед суб’єктів екологоохоронної діяльності3.
Тому один із продуктивних способів протидії корумпованості служ1

Докл. про загальнотеоретичні основи «комплексу сваволі та ілюзій» див.:
Костенко О. М. Культура і закон у протидії злу: Монографія. — К.: Атіка, 2008. —
С. 78.
2 Козлюк Л. Г. Шляхи зниження рівня службової злочинності у сфері охорони
довкілля // Правова держава. Щорічник наукових праць. — К. : Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. — Вип. 24. — С. 350.
3 Козлюк Л. Г. Важливий аспект протидії корумпованій службовій діяльності в
екологічній сфері // Правова система України: сучасний стан та актуальні про222
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бової діяльності в екологічній сфері полягає у необхідності усунення
можливості розв’язання громадянами та суб’єктами господарювання екологічних проблем корупційним шляхом. Щоб цього не допустити, необхідно формувати антикорупційну екологічну культуру
громадян як гарантію службової екологічної культури. Адже антикорупційна екологічна культура допоможе сформувати і здійснювати успішну діяльність, спрямовану на зменшення корупційної активності як громадян, так і службових осіб у сфері екології.
Слід зазначити, що визначальним у протидії службовим злочинам
у сфері охорони довкілля має стати еколого-правова культура службових осіб, а також екологічна культура громадян та суб’єктів протидії цим злочинам, а інші заходи є більш чи менш досконалими. Адже
низький рівень еколого-правової культури та викликана цим екологічна некомпетентність службових осіб у сфері охорони довкілля
становлять загрозу національним екологічним інтересам і національній безпеці України.
Надзвичайно актуальним є і дослідження основ теорії судової
влади. Методологічним базисом цієї роботи є концепції судового
права. Доктринальною основою судової влади України має виступити теорія судової влади, яка комплексно обстоюватиме судову владу
в її системному взаємозв’язку, відповідно до статики та динаміки дії
і розвитку права1. Теорія судової влади має забезпечити концептуальне підґрунтя для судового права як перспективного наукового
напряму, що розкриватиме найважливіші принципи взаємовідносин
судової влади з іншими органами публічної влади; досліджуватиме
критерії балансу між судом як органом державної влади та судом як
інститутом громадянського суспільства. Для забезпечення максимальної доступності, зрозумілості та ефективності судових процедур
у рамках судового права мають бути виокремленні як спільні, так і
особливі риси різних форм судочинства і, відповідно, ті інститути,
принципи, процедури, що є спільними — мають бути приведені до
блеми: Зб. матеріалів II Всеукр. наук-прак. конф. (Івано-Франківськ, 24–25 травня 201 р.). — Івано-Франківськ: Видавник Голіней О.М., 2013. — С. 138.
1 Прилуцький С. В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя.
Держава): Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, 2012. — 317 с.; Прилуцький С. В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні: Дис... д. ю. н. — К., 2013. —
448 с.
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взаємної узгодженості та уніфікованості. Такий підхід сприятиме
найбільш повній реалізації прав і свобод людини у сфері судового
захисту, ефективному дотриманню процесуальних гарантій, полегшенню доступу до правосуддя та підвищенню його ефективності.
Правову природу суду доцільно розкривати як соціальний та
публічно-правовий феномен. Право на судовий захист має додержавний характер, а в основі суду лежить соціоантропологічна здатність людини до складних форм логічного мислення шляхом сприйняття інформації, її аналізу та критичного судження. Слід говорити
про зовнішній та внутрішній аспекти соціальної природи суду, витоки якої полягають у тому, що спірне питання між членами суспільства було предметом колективного вирішення відповідно до первісних норм та звичаїв, спільної моралі; водночас внутрішній прояв
суду полягає у здатності особи відчути провину за свої дії як перед
окремими членами суспільства, так і перед усім суспільством загалом. Саме внутрішній «суд», що виражається у відчутті провини та
каяття за свої вчинки, — головна мета суду як явища не тільки соціального та публічного, а й індивідуального.
Визначено правові засади, що забезпечують баланс між державою
та громадянським суспільством у процесі організації та здійснення
судової влади. У питаннях організації судової влади такий компроміс
досягається шляхом громадянського контролю у формі безпосередньої участі представників суспільства при здійсненні правосуддя;
правозахисній діяльності адвокатури як самостійного інституту громадянського суспільства у механізмі судочинства; відкритості та
доступності правосуддя (гласність та відкритість судочинства),
доступності ЗМІ до судової інформації та її об’єктивного висвітлення; участі суспільства у процесі формування суддівського корпусу.
Спираючись на функціональний підхід у розумінні організації
державної влади, визначено місце та роль суду в державному механізмі, його взаємозв’язок з іншими складовими публічної влади.
Обґрунтовується позиція про те, що утвердження суду як дійсного
«охоронця публічного миру та злагоди», незалежного та неупередженого арбітра між народом (людиною) та державою (державним
апаратом) має унормовуватися на найвищому рівні правового регулювання, шляхом прийняття відповідного конституційного акта про
судову владу. Слід констатувати наявність двох суб’єктів організації
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та здійснення державної влади: з одного боку, це народ (політичне
суспільство) як єдине джерело публічної влади, а з другого — державний апарат, на який покладається виконання різноманітних функцій, зокрема законодавчої, виконавчої, судової та ін.
У цьому сенсі Конституція за своєю правовою природою є втіленням суспільного договору (контракту) між народом та державним
апаратом стосовно найважливіших питань їх взаємовідносин та
організації. Одним із таких питань є утворення суду як незалежного
арбітра між народом та державою (державним апаратом) щодо
дотримання цього договору і захисту суверенітету народу від політичної чи юридичної анархії, зловживань чи узурпації влади з боку
окремих органів державної влади, соціальних груп чи політичних
партій.
Отже, сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції та кримінології в Україні лежать насамперед у площині розвитку соціальнонатуралістичної методології. На противагу позитивізму, що вже не
здатен задовольнити потреби теорії та практики протидії злочинності, слід розвивати соціально-натуралістичну доктрину, яка може
стати основою для модернізації протидії злочинності з метою забезпечення соціального прогресу в Україні. Подолання органами кримінальної юстиції корупції, яка пронизує всі сфери життєдіяльності
пересічного українського громадянина, є умовою подолання глибокої суспільно-політичної кризи в Україні.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ГАЛУЗІ КОСМІЧНОГО ПРАВА
Започаткування космічно-правових досліджень в Україні
Наприкінці минулого століття під егідою Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького вперше в Україні було започатковано
наукові дослідження у галузі космічного права. Точкою відліку цього
процесу стало спільне рішення Національної академії наук України,
Російської академії наук, Національного космічного агентства
України (нині — Державне космічне агентство) та Російського аерокосмічного агентства від 2 червня 1998 р. щодо створення при
Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Міжнародного центру космічного права (МЦКП) — єдиного спеціалізованого осередку космічно-правової науки на пострадянських
теренах. Створення такого підрозділу було пов’язане з розпадом
СРСР, космічна діяльність якого мала жорстко централізований
загальносоюзний характер, управлялась із єдиного центру, на базі
єдиного загальносоюзного законодавства. У 90-х роках ХХ ст. виникла потреба у створенні принципово нових правових засад поділу
космічної власності колишньої союзної держави та управління тими
частинами ракетно-космічного комплексу, які опинились на території новостворених держав, чому мала сприяти новостворена наукова структура.
З самого початку діяльності МЦКП було укомплектовано науковими кадрами Інституту, переважно фахівцями еколого-правового
спрямування. На цей підрозділ було покладено різнобічні завдання,
з одного боку, пов’язані зі сприянням становленню космічного
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права як галузі національного права, з другого — з науковим супроводом правозастосовної діяльності у відповідній сфері. А у червні
2011 р. для підсилення наукової складової космічно-правового спрямування в структурі Інституту держави і права було створено самостійний відділ проблем космічного права, рік потому реорганізований у відділ проблем космічного та екологічного права.
Сьогодні космічно-правові дослідження фахівців Інституту широко відомі в світових професійних колах; науковці Інституту беруть
участь у міжнародних творчих колективах з підготовки наукових
видань з міжнародного та національного космічного права, виступають з доповідями на світових аерокосмічних форумах, укладають
договори про співпрацю з відповідними структурами зарубіжних
країн, виступають міжнародними експертами Управління ООН з
питань космосу та входять до складу делегації України в Комітеті
ООН з питань мирного використання космічного права та його
Юридичного підкомітету. Видання Інституту та МЦКП космічноправової спрямованості (монографічно-навчальна література, статті,
збірники та коментарі законодавства, матеріали наукових форумів)
виходять не лише українською, а й російською, англійською, французькою мовами, що робить їх доступними для широкого кола читачів як в Україні, так і за кордоном. У 2011 р. курс космічного права
було започатковано в Київському університеті права НАН України,
де викладання забезпечується співробітниками відповідного відділу
Інституту.
Саме Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
сьогодні належить науковий пріоритет у розробленні правових засад:
регіонального співробітництва в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях; розв'язання конфліктів, що виникають у відповідній сфері; убезпечення космічної діяльності від різного роду загроз; екологічних аспектів цієї діяльності.
Космічно-правові дослідження Інституту виникли та розвиваються не на голому місці. Вони базуються на попередніх досягненнях у розвитку міжнародного та національного космічного права, на
світовій космічно-правовій доктрині, в створенні якої, починаючи з
середини минулого століття, брали участь науковці та практики
багатьох країн світу.
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Основні етапи формування міжнародного космічного права
Термін «космічне право» в міжнародно-правовому лексиконі є
порівняно новим, він виник лише у другій половині ХХ ст. Його
поява була пов’язана з початком освоєння космічного простору, а
космічній ері земної цивілізації — лише трохи більше ніж півстоліття: перший запуск штучного супутника Землі було здійснено
Радянським Союзом 4 жовтня 1957 р. А починаючи з наступного,
1958 р., Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято низку резолюцій з питань використання космічного простору1.
Комплексно вихідні принципи космічної діяльності було сформульовано в Декларації правових принципів, що регулюють діяльність
держав із дослідження та використання космічного простору, прийнятій резолюцією 1962 (ХVІІІ) 13 грудня 1963 р.2.
А вже в 1967 р. Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято та
відкрито для підписання Договір про принципи діяльності держав з
дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла (далі — Договір про космос)3. У ньому отримали
нормативне закріплення та певний розвиток принципи, раніше
сформульовані в Декларації. В узагальненому вигляді ці принципи
зводяться до таких основних:
— принцип свободи дослідження та використання космічного
простору;
— здійснення космічної діяльності в інтересах усіх країн, незалежно від ступеня їх економічного та наукового розвитку, а космічний простір є надбанням усього людства;
1

Див., зокрема, Резолюція 1348 (ХІІІ) «Питання використання космічного простору в мирних цілях». A/Res/1348 (XVIII) [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/750/14/
IMG/NR075014.pdf; Резолюція 1472 (ХІV) «Міжнародне співробітництво в галузі
мирного використання космічного простору». A/RES/1472 (XIV) [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/
GEN/NR0/145/41/IMG/NR014541.pdf; Резолюція 1721 (XVI) «Міжнародне співробітництво у використанні космічного простору в мирних цілях». A/RES/1721
(XVI) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/RESOLUTION/GEN/NR0/170/20/IMG/NR017020.pdf
2 Договоры Организации Объединенных Наций и принципы, касающиеся космического пространства, и соответствующие резолюции / ООН. — Нью-Йорк,
2008. — С. 45–46.
3 Там само. — С. 3–9.
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— космічний простір, Місяць та інші небесні тіла не підлягають
національному привласненню ні шляхом проголошення на них
суверенітету, ні шляхом використання чи окупації, ні будь-якими
іншими засобами;
— діяльність щодо дослідження і використання космічного простору повинна здійснюватися згідно з міжнародним правом, включаючи Статут ООН;
— принцип демілітаризації космічного простору;
— космонавти є посланцями людства в космосі; у випадку аварії,
катастрофи чи посадки на території іншої держави або у відкритому
морі їм повинна надаватись допомога, здійснюватись їх рятування;
космонавти та об’єкти, запущені в космічний простір, повинні повер
татися державі, до реєстру якої занесено їх космічний корабель;
— принцип міжнародної відповідальності держав за всю діяльність у космічному просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла,
незалежно від того, чи здійснюється вона урядовими органами, чи
неурядовими юридичними особами;
— принцип міжнародного співробітництва, взаємодопомоги, взаємності, консультацій, врахування інтересів всіх інших держав при
дослідженні та використанні космічного простору;
— принцип захисту космічного довкілля від забруднення і земного довкілля — від потрапляння позаземних речовин та ін.
Протягом наступного десятиліття підвалини цієї галузі міжнародного права було практично сформовано ще чотирма основними
договорами ООН з питань космосу. Це такі документи, як: Угода про
рятування космонавтів, повернення космонавтів та повернення
об’єктів, запущених у космічний простір (Угода про рятування),
1968 р.1, Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами (Конвенція про відповідальність), 1972 р.2,
Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір (Конвенція про реєстрацію), 1975 р.3, Угода про діяльність дер-

1

Договоры Организации Объединенных Наций и принципы, касающиеся космического пространства, и соответствующие резолюции / ООН. — Нью-Йорк,
2008. — С. 10–14.
2 Там само. — С. 15–24.
3 Там само. — С. 25–30.
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жав на Місяці та інших небесних тілах (Угода про Місяць), 1979 р.1
Таким чином, основні правові інститути космічного права було
закріплено в п’яти міжнародних договорах ООН, що й на сьогодні
залишаються дороговказами для держав, які здійснюють дослідження та використання космічного простору. Ці договори отримали
назву «першої генерації міжнародного космічного права»2. Всі принципи міжнародного космічного права, напрацьовані світовою спільнотою і зафіксовані в договорах, прийнятих Генеральною Асамблеєю
ООН протягом 60–70-х років ХХ ст., можуть бути охарактеризовані
як справедливі, збалансовані в частині дотримання інтересів усіх
держав світу, як тих, що беруть безпосередню участь у дослідженні та
використанні космічного простору (т.зв. космічних держав), так і
тих, що використовують наслідки космічної діяльності, або яких ці
наслідки прямо чи непрямо зачіпають («некосмічні» держави).
Загалом у сучасній космічно-правовій доктрині прийнято розрізняти три етапи в становленні та розвитку космічного права3. Після
вищеозначеного першого етапу, який інколи називають своєрідною
«кавалеристською атакою» на міжнародне право і який мав на меті
розроблення договірної основи космічної діяльності держав4, у
80–90-х роках ХХ ст. розпочався другий етап, що характеризувався
помітним «пом’якшенням» підходів до міжнародно-правового регулювання космічної діяльності. У цей період резолюціями Генеральної
Асамблеї ООН, тобто актами «м’якого права», було сформовано
другу генерацію міжнародного космічного права. Було прийнято:
1

Договоры Организации Объединенных Наций и принципы, касающиеся космического пространства, и соответствующие резолюции / ООН. — Нью-Йорк,
2008. — С. 31–41.
2 Yasuaki Hashimoto. The Status of Astronauts Towards The Second Generation of
Space Law. — The National Institute for Defence Studies, 2-1 Naka Meguro 2-chome,
Meguro-ku, Tokyo 153 JAPAN. — 1993; Stephan Hobe. International Space law in its
first half century // Cовременные проблемы международного космического
права. — М., 2008. — С.131.
3 Benko M., Schrogl K.-U. Space law. Current problems and perspectives for future
regulation. Introduction. — Utrecht. — 2005. — P. 1; Hobe S. International Space law
in its first half century // Proceedings of the forty-ninth colloquium on the law of outer
space. — Washington. — 2007. — P. 374–377.
4 Жуков Г. П., Капустин А. Я. Предисловие // Современные проблемы международного космического права / Под ред. Г.П. Жукова, А.Я. Капустина. — М.,
2008. — С. 10.
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Принципи використання державами штучних супутників Землі для
міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення, 1982 р.1,
Принципи, що стосуються дистанційного зондування Землі із космічного простору, 1986 р.2, Принципи використання ядерних джерел
енергії в космічному просторі, 1992 р.3, Декларація щодо міжнародного співробітництва в дослідженні та використанні космічного простору на благо і в інтересах всіх держав, з особливим врахуванням
інтересів країн, що розвиваються, 1996 р.4
Нарешті, на межі тисячоліть розпочався третій етап у розвитку
космічного права. Передумови для нього було створено, по-перше,
переоцінкою ролі та значення космонавтики в житті суспільства. Із
«екзотичної» галузі, що зосереджувала свою діяльність на дослідженні космічного простору, вона дуже швидко перетворилась на галузь,
здатну на високому технологічному рівні вирішувати суто «земні»
проблеми суспільного розвитку. Серед них насамперед супутникові
телекомунікації, глобальні навігаційні супутникові системи, дистанційне зондування Землі та космічний моніторинг, космічна метеорологія, проблеми природокористування, запобігання і ліквідації
наслідків стихійних лих, інформаційні технології, космічна медицина та охорона здоров’я, управління кліматом, забезпечення державних інтересів у галузі оборони тощо.
Диверсифікація космічної діяльності закономірно призвела й до
розширення кола її суб’єктів. Аксіома часів прийняття п’яти базових
міжнародних космічних договорів: «діяльність у космосі є прерогативою держав» поступилася місцем тенденції широкого залучення
до відповідної сфери недержавних юридичних осіб, а також міжнародних неурядових організацій. Зазначені процеси не можуть не знаходити свого відображення в праві. Саме право як основний регулятор суспільних відносин, з одного боку, покликане надавати
упорядкованості процесам, що відбуваються, закріплювати суспільні
відносини, що вже склалися (регулятивна функція права), з другого
1

Договоры Организации Объединенных Наций и принципы, касающиеся космического пространства, и соответствующие резолюции / ООН. — Нью-Йорк. —
2008. — С. 48–51.

2
3

4

Там само. — С. 52–56.
Там само. — С. 57–65.

Там само. — С. 66–68.
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ж — прогнозувати і навіть стимулювати їх подальший розвиток (прогностична функція права та функція випереджаючого регулювання).
Швидка комерціалізація космічної діяльності сприяла перенесенню центру регулювання цієї галузі з міжнародно-правового на національний рівень. Що ж стосується міжнародного космічного права,
сьогодні людство переживає етап його переосмислення. З формально-юридичного погляду, цей етап можна було б визначити як стагнацію у відповідній галузі, адже протягом останніх п’ятнадцяти років
практично не відбулося жодної серйозної події, яку можна охарактеризувати як прогресивний розвиток відповідної галузі. А дві–три
космічно-правові резолюції Генеральної Асамблеї ООН можна
радше віднести до актів тлумачення вже чинних норм міжнародних
договорів, ніж до актів міжнародного правотворення1.
Таке становище пов’язане не з відсутністю потреби в прогресивному розвиткові відповідної галузі міжнародного права, а скоріше —
з відмінністю у підходах різних груп держав до базових засад регулювання космічної діяльності, що не дає змоги досягти консенсусу
щодо подальших шляхів удосконалення міжнародного космічного
права, про що докладніше буде нижче.
Становлення та розвиток доктринальних космічно-правових
досліджень у ХХ ст.
Міжнародне космічне право формувалось під впливом численних
наукових досліджень вітчизняних (радянських) та зарубіжних правознавців. Головним осередком формулювання наукових ідей і принципів став Комітет ООН з питань дослідження та використання
космічного простору в мирних цілях (Комітет з космосу) і особливо
його Юридичний підкомітет2.
На наукових позиціях, покладених у 60–70-х роках в основу норм
«новонародженого» міжнародного космічного права, не могли не
1

Див., зокрема: Резолюція 59/115 від 10 грудня 2004 р. «Застосування концепції
«держави запуску» // Договоры Организации Объединенных Наций и принципы,
касающиеся космического пространства / ООН. — Нью-Йорк. — 2008. —
С. 77–78; Резолюція 62/101 від 17 грудня 2007 р. «Рекомендації щодо вдосконалення практики реєстрації космічних об’єктів державами і міжнародними міжурядовими організаціями» // Там само. — С.79–83.
2 Для успішного виконання покладених на нього завдань Комітет з космосу в
1962 р. створив два підкомітети — Юридичний і Науково-технічний.
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відбитися ті політичні процеси, що в ті часи домінували в світі. Адже
на цей період припадає пік т. зв. холодної війни. А під час обговорення майбутнього правового режиму діяльності в космосі, у його освоєнні брали участь лише дві держави — СРСР та США. Саме навколо
них формувались позиції міжнародної спільноти щодо правових
принципів відповідної діяльності. І, як не парадоксально, завдяки
саме холодній війні і приблизному паритетові, який встановився в
60-х роках ХХ ст. між колишнім СРСР і США в частині освоєння
космосу, й були напрацьовані відповідні справедливі принципи космічної діяльності. Адже в умовах жорсткої конкуренції жодна з двох
наддержав не була на сто відсотків упевнена, що зможе першою дістатися космосу та небесних тіл і таким чином отримати пріоритет у її
освоєнні. Саме тому в Юридичному підкомітеті Комітету ООН з
мирного використання космічного простору було досягнуто консенсус з приводу закріплення основоположних принципів міжнародного космічного права. І якими б не були мотивація та передумови
розроблення міжнародних договорів по космосу першої генерації, їх
головними постулатами стали забезпечення безпеки, впорядкованості космічної діяльності, справедливий розподіл її наслідків. Саме
ці етично вивірені принципи забезпечили Договору про космос
реноме найуспішнішого продукту нормотворчості в рамках ООН1.
Крім вироблення концептуальних засад майбутнього космічного
права під егідою Комітету ООН з космосу, космічно-правові дослідження паралельно здійснювались під егідою провідних світових
університетів, наукових установ, а також визначними юристамипрактиками того часу. Розвитку космічно-правової науки сприяло й
створення 4 вересня 1951 р. у Лондоні професійної неурядової організації — Міжнародної астронавтичної федерації (МАФ)2, під егідою

1

Жуков Г. П. 40 лет Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела // Современные проблемы международного космического права. —
М., 2008. — С. 82.
2 History of the IAF // International Astronautical Federation. Connecting space
people. — Home page [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.
iafastro.net/?id=92
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якої почали скликатися щорічні міжнародні астронавтичні конгреси, що тривають до цього часу1.
Аналіз витоків космічно-правової науки був би неповним, якби
ми не згадали тих науковців і юристів-практиків, які ще до початку
космічної ери вже робили перші наукові припущення, висували
гіпотези можливих напрямів розвитку космічного права. Серед
таких фахівців слід назвати насамперед Е. Лауде (1910 р.), В. Мандла
(1932 р.), А. Кларка (1946 р.), А. Мейєра та інших, які здебільшого в
процесі повітряно-правових досліджень доходили думки про те, що
для регулювання нових правовідносин, які можуть виникнути в
зв’язку зі специфічними особливостями космічних польотів (сере
довище, швидкість, висота), виникне потреба й у новому праві2.
З кінця 50-х років ХХ ст. окремі вчені та практики міжнародних
відносин усвідомили необхідність космічно-правових досліджень і
організації відповідної освіти фахівців-правознавців. Серед тих, хто
робив перші кроки в справі започаткування космічно-правових
досліджень, у світі відзначились дві видатні постаті — посол
Аргентини Альдо Армандо Кокка3 і французький професор міжнародного права Ежен Пепен4. Так, саме послу А. А. Кокку належить
ідея введення в міжнародно-правовий обіг принципу «спільного
надбання людства»5, що отримав свою першу реалізацію в міжнародному морському праві, будучи згодом перенесеним і до міжнародного космічного права6.
1

Остатній 64-й конгрес МАФ відбувся у 2013 р. у Китаї, грант на участь у якому,
разом із почесним званням «Майбутній космічний лідер» від МАФ отримала
молодший науковий співробітник Інституту О. С. Стельмах / 64-th International
Astronautical Congress, 23–27 september 2013 Beijing, China. Home [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.iac2013.org/dct/page/1
2 Международное космическое право: Учебник / Отв. ред. Г. П. Жуков,
Ю. М. Колосов. — М., 1999. — С. 28–35.
3 Aldo Armando Cocca. Los Primeros Estudios Juridicos en la Universidad de
Cordoba. — Buenos-Aires, 1950.
4 Eugène Pépin. Géographie de la circulation aérienne // Revue de la géographie de
Lyon. — Année 1957. Volume 32. — Numéro 32–3. — P. 264–265.
5 Gabriel Lafferranderie. Faut-il toujours enseigner le droit de l’espace? // German
Journal of Air and Space Law. — 2006. — ZLW 56. Jg. 4. — Р. 519.
6 Докл. про витоки космічно-правової науки див.: Малишева Н. Р. Доктрина космічного права та основні тенденції її розвитку // Правова доктрина України:
У 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського
права / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — С. 798–809.
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Суттєвий внесок у розвиток доктрини космічного права було зроблено й радянською науковою школою, що, зважаючи на особливості галузі, тривалий час зосереджувалася виключно в Москві. Найбільш
помітною постаттю в цьому ряду був Є. Коровін, під керівництвом
якого в межах Академії наук СРСР у 1959 р. була створена і до 1965 р.
активно діяла Комісія з правових питань міжпланетного простору.
В роботі Комісії брали участь такі визначні вчені в галузі міжнародного права, як Г. Жуков, Ю. Колосов, Г. Задорожний, В. Верещетін,
Е. Василевська-Жукова, Ф. Ковальов, І. Чепров та ін.
Одночасно дослідження з космічного права починають проводитись в Інституті держави і права АН СРСР, де під керівництвом
Г. Жукова вже в 1961 р. створюється проблемна група з космічного
права, до якої, крім нього, увійшли Е. Василевська-Жукова та
П. Лукін1. З початку 80-х років до плеяди вищеназваних вчених долучаються нові науковці: О. Каменецька, А. Парадов, Р. Деканозов,
Г. Даниленко, А. Терехов, А. Рубанов, В. Липунов та ін. Можна сміливо стверджувати, що в 60–80-х роках ХХ ст. радянська, а фактично
«московська» школа міжнародного космічного права була однією з
найпотужніших у світі. Так, радянською школою міжнародного космічного права були глибоко розроблені питання міжнародного співробітництва в освоєнні космосу і ролі та місця ООН у регламентації
космічної діяльності, правових заходів запобігання перенесенню
гонки озброєнь на космос і демілітаризації космічного простору, правового статусу космічних об’єктів та космонавтів, особливості реалізації принципу непривласнення Місяця та інших небесних тіл2. У цей
1 Докл.: Жуков Г. П. Наука международного космического права // Международное

космическое право: Учебник / Отв. ред. Г. П. Жуков, Ю. М. Колосов. — М.,
1999. — С. 18–28.
2 Див., зокрема: Коровин Е.А. О международном режиме космического пространства // Международная жизнь. — 1959. — № 1; Задорожный Г. П. Атом, космос,
мировая политика. — М., 1958; Ковалев Ф.Н., Чепров И. И. Искусственные спутники Земли и международное право // Советский ежегодник международного
права. — М., 1958; Осницкая Г. А. К вопросу о межпланетном праве // Советское
государство и право. — 1958. — № 7; Жуков Г. П. Космос и международные отношения. — М., 1961; Космос и международное право / Под ред. Е. А.Коровина. —
М., 1962; Космос и международное сотрудничество / Под ред. Г. П. Жукова. — М.,
1963; Осницкая Г. А. Освоение космоса и международное право. — М., 1962;
Жуков Г. П. Космическое право. — М., 1966; Колосов Ю. М. Борьба за мирный космос. — М., 1968 и др.
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період були запропоновані продуктивні підходи до розмежування
повітряного та космічного просторів1, розроблено концепцію «зоряного миру», вироблені ключові підходи до недопущення забруднення
космосу. Аналізуються теоретичні проблеми міжнародного співробітництва, доводиться необхідність створення Всесвітньої космічної
організації, обмеження застосування ядерних джерел енергії у космосі, аналізується правовий режим пілотованої космонавтики, а також
правовий статус навколоземних космічних станцій2.
Таким чином, у монографічних, навчальних та науково-популярних виданнях радянських учених 60–70-х років ХХ ст. досліджувалась низка доктринальних проблем, які згодом ставали ключовими
при виробленні правового режиму космічної діяльності під егідою
Комітету ООН з космосу та інших міжнародних організацій. Завжди
активна позиція радянської делегації в Комітеті ООН з космосу й
обох його підкомітетах завжди відігравала вирішальну або суттєву
роль при обговоренні та прийнятті рішень з ключових питань правової регламентації космічної діяльності.
Найбільш визнаними осередками науки та освіти в галузі космічного права, крім СРСР3, вже в 60–70-х роках ХХ ст. стають Арген
тина4 та Сполучені Штати Америки5, де наукові дослідження почи1

Даниленко Г. М. Граница между воздушным и космическим пространством в
современном международном праве // Советское государство и право. — 1984. —
№ 9.
2 Докл. див. Малишева Н. Р. Доктрина космічного права та основні тенденції її
розвитку // Правова доктрина України: У 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. —
С. 804–813.
3 У Московському університеті Дружби народів відповідний курс було введено
профессором Г. П. Жуковим в 1965 р. (Жуков Г. П. Преподавание международного космического права в России. — Статус, применение и прогрессивное развитие
международного и национального космического права. — С. 114).
4 Зародження й поширення космічно-правової науки та освіти в Аргентині й деяких інших країнах Латинської Америки було пов’язане з ім’ям А. А. Кокка, а трохи
згодом — ще й Маурін Вілліямс (Ensenanza del derecho international aplicado al
espacio ultraterrestre y las communicacionnes espaciales. — Buenos Aires. — 1972. —
UNESCO-CONTE).
5 Джоанна И. Г. Образование в области аэрокосмического права в Университете
Миссисипи. — Статус, применение и прогрессивное развитие международного и
национального космического права. — С. 118, Lafferanderie G. Faut-il toujours
enseigner le droit de l’espace? // German Journal of Air and Space Law. — 2006. —
ZLW 56. Jg. 4. — Р. 520.
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нають здійснюватись, а освітянські курси міжнародного космічного
права вводяться на юридичних факультетах багатьох університетів
або як частина курсів міжнародного публічного права, або як самостійні.
У цей же період у різних куточках світу починають виникати
інститути та центри, що спеціалізуються на космічному праві. Так,
Університет МакГілл (Канада) став першим у світі навчальним
закладом, де з 1963 р. було введено курс космічного права (як
опційний)1, а трохи пізніше створено Інститут повітряного та космічного права2. У другій половині 60-х років Національний центр
дистанційного зондування Землі і космічного права створюється в
Університеті Міссісіпі (США)3. У 70–80-х роках ХХ ст. спеціалізовані наукові космічно-правові центри виникають в інших куточках
світу: в Кьольні (ФРН) — Інститут повітряного і космічного права; у
Лейдені (Нідерланди) — Міжнародний інститут повітряного і космічного права; у Парижі (Франція) — Інститут космічного права і
телекомунікацій Університету Париж-11. Значний внесок у розвиток
космічно-правової науки та освіти зробив Європейський центр космічного права, що був утворений у 1989 р. за ініціативою
Європейського космічного агентства4. Нарешті, в 1998 р., як зазначалось, у Києві при Інституті держави і права НАН України створюється Міжнародний центр космічного права, а в 2011 р. — відділ
космічного права цього ж Інституту.

1 Насправді до цього часу не вщухає суперечка між цим Університетом і
Університетом Міссісіпі (США) стосовно першості введення відповідного курсу
(точної офіційної інформації щодо початку викладання відповідного курсу проф.
Горовом немає).
2 Рам Джаху, Пауль Стефан Демпси. Институт воздушного и космического права
Университета McGill: воспитание нового поколения космических юристов //
Статус, применение и прогрессивное развитие международного и национального
космического права. — С. 105–117.
3 Перші центри космічного права в США з’явилися в другій половині 60-х років
в Університеті Міссісіпі і були пов’язані з ім’ям д-ра Стефана Горова (Gorove,
Steven (Editor). The Teaching of Space Law around the World. L.Q.C. Lamar Society
of International Law. Monograph Series. — W. 4, University of Mississipi Center,
1983).
4 Див. офіційний сайт ЄЦКП [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.esa.
int/.../SEMPZMGHZTD_0.html
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З середини 80-х майже до кінця 90-х років ХХ ст. не тільки в
Радянському Союзі та в державах, що утворились після його розпаду,
а й скрізь у світі спостерігається зниження інтересу до космічно-правової проблематики. Якщо переглянути матеріали колоквіумів, симпозіумів, семінарів, що відбувалися в галузі космічного права в цей
період, то можна констатувати майже повну відсутність свіжих ідей,
що могли б спонукати до прогресивного розвитку відповідної галузі
міжнародного права.
Певне пожвавлення наукових досліджень космічно-правової проблематики спостерігається на межі ХХ та ХХІ ст. Поштовх їм був
даний Третьою всесвітньою конференцією ООН з космічного
права — ЮНІСПЕЙС–ІІІ (Відень–1999), що відбулася під егідою
Комітету ООН з космосу і мала найбільше значення для розвитку
доктрини космічного права, оскільки висунула на порядок денний
низку питань, що потребували подальшого теоретичного опрацювання і правового опосередкування. Це й питання охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів; значення
космічних досліджень для забезпечення безпеки, розвитку і добробуту людства; захисту космічного простору; забезпечення доступу
держав, що розвиваються, до космічних досліджень і їх результатів;
окремим блоком уперше розглядались питання космічної науки та
освіти, аналізувалися можливості освіти в космічній галузі, поліпшення і координації навчальних програм з космічної науки та технології. ЮНІСПЕЙС–ІІІ також закликала до створення комплексної
глобальної системи попередження і пом'якшення наслідків стихійних лих і надання у зв'язку з цим взаємодопомоги на основі використання космічної техніки та ін. Після ЮНІСПЕЙС–ІІІ можна констатувати суттєве зростання у світі інтересу до космічної діяльності в
цілому і до розвитку космічного права зокрема.
Віддаючи належне високій якості міжнародних договорів з питань
космічної діяльності першої генерації, не можна не зазначити, що за
півстоліття, що минуло відтоді, відбулися суттєві зрушення як в
обсязі, так і в спрямованості космічної діяльності. Така діяльність
змінює свою спрямованість, дедалі більше схиляючись до її прикладних видів. Упродовж останніх 20–25 років більше двох десятків держав створили і продовжують розвивати національне космічне законодавство. Однак залишається низка проблем, які чекають
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розв’язання в контексті прогресивного розвитку міжнародного космічного права, його співвідношення з національними правовими
системами. Саме вони визначатимуть майбутню спрямованість наукових космічно-правових досліджень Інституту. Зупинимось на деяких з них.
Доктрина демілітаризації космосу та її розвиток у ХХ ст.
Статтею 4 Договору про космос закріплено обов’язок держав не
виводити на орбіту навколо Землі будь-які об’єкти з ядерною зброєю
чи будь-якими іншими видами зброї масового знищення, не встановлювати таку зброю на небесних тілах і не розміщувати його в космічному просторі іншим чином. Місяць та інші небесні тіла використовуються всіма державами — учасницями Договору виключно в
мирних цілях. Заборонено створення на небесних тілах військових
баз, споруд і укріплень, випробування будь-яких типів зброї і проведення військових маневрів (виділено мною. — Н. М.).
Таким чином, Договором про космос проголошено принцип не
повної, а часткової демілітаризації космічного простору (від ядерної
зброї та будь-яких інших видів зброї масового знищення: хімічної,
біологічної та подібних за руйнівною силою озброєнь), але повної
демілітаризації Місяця та інших небесних тіл (їх використання державами лише в мирних цілях, заборона випробування тут будь-яких
типів зброї).
Відповідна двоїстість принципу демілітаризації космосу вже справила й продовжує справляти негативний вплив на розвиток космічної діяльності, зокрема її військової складової.
Так, ще у липні 1982 р. Президент США Рональд Рейган проголосив програму воєнізації космічного простору, а саме — видав директиву, відповідно до якої зусилля США щодо освоєння космосу на
наступне десятиліття мали бути орієнтовані на створення і розгортання на навколоземній орбіті низки нових систем озброєнь.
Нова сторінка мілітаризації космосу була також пов’язана зі
Сполученими Штатами Америки, де в 2006 р. Президентом Бушем
було підписано документ під назвою «Національна космічна політика», який перекреслив Концепцію мирного використання космічного простору, затверджену в 1996 р. адміністрацією Президента Білла
Клінтона. Космос було оголошено «зоною інтересів США», «одним
із найголовніших компонентів системи забезпечення економічної і
239

Правова держава  Випуск 25

національної безпеки країни». Документом обґрунтовується право
Вашингтона перешкоджати проникненню в космос країн, що «становлять загрозу для національних інтересів США»; передбачено
низку заходів, які повною мірою вписуються в рамки мілітаризації
космічного простору.
Позиція США, на жаль, не стала унікальною. Так, 12 січня 2007 р.
Китаєм проведено успішне випробування балістичної ракети середнього радіусу дії, якою було збито китайський же метеорологічний
супутник «Фен Юнь–1С» («Вітер і хмара»). У відповідь на офіційні
протести багатьох держав китайська сторона небезпідставно посилалась на відсутність норми міжнародного права, яка нею була порушена, адже в космічному просторі заборонене використання лише
ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення, а застосована
Китаєм протисупутникова балістична ракета не належить до жодної
з цих категорій. Вважаємо, що подібні небезпечні сигнали повинні
прискорити розроблення міжнародно-правового інструменту, який
би поставив однозначний заслон мілітаризації космосу і безумовно
сприяв посиленню міжнародно-правового режиму безпеки космічного простору.
Делімітація повітряного та космічного просторів
як основа розмежування режимів авіаційної та космічної діяльності
Близько трьох десятиліть під егідою Комітету ООН з космосу розглядається питання делімітації повітряного та космічного простору.
Це питання складне, а необхідність його вирішення пов’язане з тим,
що, з одного боку, не існує природної межі між повітрям та космосом; а потреба її визначення зумовлена різницею в правових режимах повітряного простору, з одного боку, і космічного — з другого.
Суттєва різниця між цими двома типами середовищ виражається в
тому, що повітряний простір поділяється на національний (що знаходиться під суверенітетом конкретної держави) та міжнародний, а
космічний є неподільним, знаходиться «у загальному користуванні»,
а його дослідження і використання здійснюється на благо і в інтересах усього людства. Для космосу, на відміну від повітряного простору, встановлено заборону на розміщення ядерної зброї та всіх інших
видів зброї масового знищення. Необхідність делімітації між двома
типами середовищ здебільшого пов’язують із правовою специфікою
космічної діяльності, з одного боку, і авіаційної — з другого. Для
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космічних об’єктів встановлено єдиний міжнародний реєстр
(Конвенція про реєстрацію), тоді як реєстрація повітряних суден
здійснюється лише на національному рівні. Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті авіаційної діяльності
приватних юридичних осіб, що перебувають під її юрисдикцією,
одночасно вона несе відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті національної космічної діяльності, незалежно від того, яким
суб’єктом така шкода заподіяна (Конвенція про відповідальність)
тощо1.
Невирішеність до цього часу питання пов’язана передусім з наявністю двох протилежних підходів держав до його розв’язання —
територіального (просторового) та функціонального. Прихильники
першого вважають, що слід на міжнародно-правовому рівні чітко
визначити верхню межу повітряного простору, яка одночасно буде й
нижньою межею космічного простору2, а їх опоненти не бачать
потреби у визначенні такої межі, розмежовуючи космічну й авіаційну діяльність залежно від функціонального призначення літального
апарату. Відсутність міжнародно-правового регулювання відповідного питання призвела до того, що держави в рамках свого національного законодавства почали самостійно визначати лімітаційні
межі відповідних просторів, що є шкідливою і навіть небезпечною
тенденцією.
Вважаємо, що проблема делімітації цих двох середовищ потребує
свого концептуального опрацювання на доктринальному рівні з урахуванням всіх сучасних реалій, зокрема, розвитку суборбітальної
космонавтики.
Навколоземний космічний простір — спільне надбання людства
чи його «сміттєзвалище»?
Прийнято вважати, що міжнародне космічне право створювалось
в т.зв. доекологічну еру, коли проблема охорони довкілля ще не
набула сьогоднішньої гостроти, а тому вважалась другорядною, пев1 Международное космическое право. — М., 1999. — С. 58–59.
2 Ще в 1979 р. СРСР вніс у Комітет ООН з космосу документ під назвою «Проект

основних положень резолюції Генеральної Асамблеї ООН з питання розмежування повітряного і космічного простору і правового статусу космічного простору, в
якому проходять орбіти геостаціонарних супутників», в якому пропонувалась
нижня межа космічного простору з висоти 100–110 км над рівнем океану.
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ним чином «екзотичною»; такою, що не потребувала вжиття першочергових заходів. З цим пов’язана відсутність системного регулювання на міжнародно-правовому рівні всіх екологічних проблем, які
можуть виникати в процесі дослідження та використання космічного простору.
Тому закріплення ст. 9 Договору про космос принципу уникнення шкідливого забруднення Місяця та інших небесних тіл, а також
несприятливих змін земного середовища внаслідок доставки позаземної речовини вважається кульмінацією перспективного космічно-правового регулювання.
На межі ХХ–ХХІ ст., однак, виникла велика кількість екологічних проблем космічної діяльності, що потребують відображення в
праві. Це й проблеми еколого-правового статусу космонавтів та
інших учасників космічних польотів, й питання забруднення внаслідок космічної діяльності довкілля Землі, і проблеми радіаційного
забруднення, пов’язані з використанням ядерних джерел енергії в
космосі, і низка інших. Серед них в останнє десятиріччя на перший
план вийшла проблема т.зв. космічного сміття.
За роки розвитку світової космонавтики було проведено понад
5 тис. запусків, у результаті в космос було запущено приблизно 8 тис.
космічних об’єктів1; з них наразі в космічному просторі функціонують (тобто виконують корисні функції, які відповідають їх цільовому
призначенню) трохи більше 300 об’єктів. Інші припинили своє існування, перетворившись на «космічне сміття». Частина таких відпрацьованих об’єктів повертається на Землю, спалюється в навколоземній атмосфері або затоплюється в океані; інша частина виводиться з
робочої орбіти, але залишається в космосі на невизначений термін,
або знищується шляхом вибуху (фрагментації). У результаті замість
одного діючого об’єкта на орбіті залишається велика кількість уламків. Саме ця частина об’єктів і становить загрозу для космічного
середовища, саме вони створюють перешкоду для нормального
функціонування діючих об’єктів.
За роки розвитку практичної космонавтики на орбіті здійснено
понад 200 вибухів, у результаті яких було утворено 13 тис. об’єктів
космічного сміття розміром більше 10 см, 200 тис. об’єктів — між 1 і
1

Огородов Дм. Права на космос // Вокруг света. — 2008. — № 7.
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10 см і більше 35 млн — між 0,1 і 1 см. У цьому контексті варто зазначити, що тільки вищезгаданий експеримент Китаю по знищенню
свого супутника за допомогою протисупутникової ракети призвів до
утворення 40 тис. уламків розміром від 1 до 10 см і кількох десятків
мільйонів — менше одного сантиметра1.
Проблеми поводження з таким космічним «сміттям» на сьогодні
обговорюються переважно на науково-правовому рівні: напрацьовується понятійний апарат відповідної сфери, дискутуються проблеми
регулювання космічного руху, оскільки вже зареєстровані випадки
зіткнень космічних об’єктів з фрагментами «сміття». Важливим для
реалізації Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду,
заподіяну космічними об’єктами, є вирішення проблеми реєстрації
об’єктів космічного «сміття» й ідентифікація держави реєстрації.
Ряд офіційних документів щодо цього прийнято на рівні
Європейського космічного агентства2. Це, зокрема, документ «Євро
пейське співробітництво з космічної стандартизації»3. Міжагентський
комітет з космічного сміття в 2007 р. затвердив Керівні настанови з
мінімізації космічного сміття4, де зроблена спроба дати визначення
«космічного сміття». Документ з аналогічною назвою було прийнято
й під егідою Комітету з космічних досліджень (КОСПАР) — міждисциплінарного органу Міжнародної ради з питань космічної науки5.
Обидва ці документи, однак, мають для держав лише індикативний
характер, до рівня затвердження резолюцією ГА ООН ні ці документи, ні жоден інший з тих, що в останні роки розглядалися під егідою
різних міжнародних структур, поки не дійшли.
Проблема залишається «білою плямою» сучасного міжнародного
космічного права і створює серйозну загрозу безпеці реалізації кос1
2

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki
Див. European Space Agency. Home page [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.esa.int
3 European Cooperation for Space Standartization, ECSS [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ecss.nl/
4 Руководящие принципы Комитета по использованию космического пространства в мирных целях по предупреждению образования космического мусора
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/space_debris.shtml; www.iadc-online.org
5 Planetary Protection Policy (COSPAR), 2002 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://cosparhq.cnes.fr/Scistr/Policy.htm.
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мічних проектів і програм, у тому числі пілотованій космонавтиці.
Існує й низка інших проблем, які чекають наукового дослідження
для того, щоб космічний простір у недалекому майбутньому не став
«сміттєзвалищем» відпрацьованих елементів минулої космічної
діяльності.
Необхідність доктринального опрацювання правового статусу
космічних туристів
На зламі тисячоліть із швидкою комерціалізацією космонавтики
на арену космічної діяльності почали активно виходити приватні
структури. Не обминула ця тенденція і пілотованої космонавтики.
Термін «космічний туризм» став уперше використовуватись у зв’язку
з Міжнародною космічною станцією (МКС) в значенні польотів у
космос чи на навколоземну космічну орбіту в розважальних чи пізнавальних цілях, що фінансуються із власних коштів чи інших приватних
джерел. Перші вісім туристів здійснили подорожі на Російський сегмент МКС вже в ХХІ ст.1 за допомогою російських космічних кораблів «Союз». І хоча кількість тих, хто вже відвідав космос у розважальних цілях і на власні кошти, поки вимірюється одиницями,
бажаючих здійснити космічну подорож уже зараз налічується кілька
сотень2. Можна при цьому прогнозувати, що ринок послуг з космічного туризму стрімко зростатиме, а види послуг, що при цьому
будуть пропонуватися, урізноманітняться. Так, зокрема, вже зараз
окремими комерційними структурами різних країн світу розробляються проекти створення власних космічних кораблів для «туризму»
і «орбітальних готелів» для довготривалого перебування туристів на
навколоземній орбіті3.
Розвиток космічного туризму, яким рухають прагнення людей до
нового і небаченого, у доктринально-правовій площині викликає
чимало запитань. Перше і головне серед них: чи достатнім є міжнародно-правовий режим, закріплений чинними міжнародними дого1
2

Вісім перших польотів космічних туристів було здійснено у 2001–2009 рр.
Йдеться лише про осіб, які офіційно виявили бажання стати космічними туристами, внісши відповідну заставу. Так, за даними британської компанії «Virgin
Galactic», що планує надавати послуги з подорожей на навколоземну орбіту, придбанням космічних «путівок» зацікавилося вже понад 300 осіб.
3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.linternaute.com/actualite/
voyager/05/tourisme-espace/tourisme-spatial.shtml
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ворами ООН з космосу, для забезпечення «туристичної» діяльності в
космосі?
Для відповіді на це запитання важливо з’ясувати, чи є космічні
туристи космонавтами (астронавтами) в розумінні чинного міжнародного космічного права, а значить, чи поширюються на них
(якщо так, то якою мірою) норми, що регламентують правовий
статус космонавтів? Чи потребує правовий режим космічних туристів спеціального регулювання; якщо так, то на якому рівні: міжнародно-правовому чи національно-правовому? В яких напрямах
слід здійснювати правове регулювання статусу космічних туристів і
режиму космічно-туристичної діяльності як такої?
Роблячи попередні висновки, зазначимо, що відповідно до чинних норм міжнародного космічного права космічні туристи не
можуть повною мірою бути віднесені до категорії космонавтів, водночас під час космічних польотів вони мають ряд спільних ознак, що
дає підстави поширювати на туристів правовий режим космонавтів
як посланців людства в космосі.
Цієї констатації, однак, недостатньо, щоб визнати правовий
режим космічних туристів адекватним вимогам часу і таким, що знімає всі питання, пов’язані з регулюванням цього виду діяльності.
Вдосконалення відповідного правового режиму вимагає на доктринальному рівні визначитись також з низкою проблем, пов’язаних
з неоднорідністю діяльності, яка сьогодні підпадає під категорію
«космічний туризм». Вже зараз можна виділити два різних з технічного та правового поглядів види цієї діяльності: 1) власне «космічний» туризм, з допомогою якого можна, зокрема, дістатися на МКС,
а космічний корабель запускається з космодрому ракетоносіями;
2) суборбітальні короткочасні подорожі, що є менш дорогими1, а
тому більш доступними; такий туризм планується широко розвивати
найближчим часом, переважно з допомогою високотехнологічних
реактивних літаків, що запускатимуться з аеродромів або т.зв. космічних портів. Другий з виділених тут видів діяльності, хоча й підпадає за своєю спрямованістю під ознаки космічного туризму і офі1

Вартість «путівки» на таку подорож сягає 200–300 тис. доларів США, тоді як
туристичне відвідання МКС сьогодні коштує 20–35 млн доларів США. — Див.,
зокрема [Електронний ресурс]. — Режим доступу: ww.russianspain.com/news/
article553.html.
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ційно саме так називається, однак викликає сумніви з точки зору
режиму міжнародно-правового регулювання, якому має бути підпорядкований: режиму космічного чи повітряного права. Різними є й
режими відповідальності за шкоду, заподіяну такими об’єктами:
космічними — абсолютна відповідальність, передбачена Конвенцією
про відповідальність (1972 р.), а авіаційними — відповідальність,
передбачена Конвенцією про збитки, завдані іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні (Рим, 7 жовтня 1952 р.)1.
Оновленої регламентації в контексті космічного туризму потребує як повітряне, так і космічне право. Оскільки суборбітальні
польоти «туристів» переважно здійснюються в повітряному просторі, а вихід у космічний простір при цьому відбувається на короткий
проміжок часу, ніби «транзитом», то така діяльність має підпадати
під визначення «авіаційної», тобто такої, що перебуває під юрисдикцією держави, над територією якої вона проходить. Тому на цю
діяльність має поширюватись весь масив як міжнародного повітряного права, так і національного повітряного законодавства відповідної держави, під юрисдикцією якої дана діяльність відбувається.
Водночас, зважаючи на специфіку суборбітальних польотів, слід на
національному рівні передбачити регулювання особливостей цих
польотів як таких, що пов’язані з підвищеним ризиком. Не можна
виключити й застосування до деяких правовідносин, які можуть тут
виникнути, й норм космічного права (наприклад, правовідносини
щодо рятування космонавтів у разі екстремальних обставин).
У випадку ж з туризмом на МКС, або в інших випадках, коли
туристи перебувають на космічному кораблі, який виводиться на
навколоземну орбіту або далі в космічний простір з допомогою ракети-носія, слід застосовувати до відповідних об’єктів режим космічних, з поширенням на такі польоти дії норм міжнародного космічного права.
На сьогодні «білими плямами» в праві залишаються також питання, пов’язані з розподілом відповідальності між туристом, туроператором та виконавцем відповідної послуги, гарантуванням безпеки
космічних туристів, критеріями відбору, особливостями передпо1

Україна не є стороною цієї Конвенції. Див. Статус Конвенції ІКАО.
Міжнародний документ вiд 01.11.2001[Електронний ресурс]. — Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
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льотної підготовки тощо. Ці питання виходять і на більш широкий
контекст, пов’язаний з місцем і роллю держави в особі її уповноважених органів щодо забезпечення відповідної діяльності та контролю за її здійсненням.
Антропоцентризм міжнародного космічного права
в контексті існування гіпотетичних позаземних цивілізацій
Міжнародне космічне право регулює діяльність за просторовими
межами традиційної життєдіяльності людської цивілізації: планети
Земля та повітряного простору навколо неї. Діяльність з дослідження
та використання космічного простору — це певною мірою посягання
на інші, маловивчені світи. У початковий період освоєння космосу і
пов’язаного з ним виникнення космічного права люди ще не могли
достеменно знати, чи єдині ми у Всесвіті. Та й у теперішній час — це
лише презумпція, що базується на тому, що ні в нашій Сонячній системі, ні за її межами землянами поки що не було виявлено жодного
реального підтвердження життєдіяльності. Саме тому міжнародне
космічне право, як першої, так і другої генерації, абсолютно антропоцентричне; воно виходить з того, що людська цивілізація є єдиною у
Всесвіті. Єдиним винятком з цього загального правила можна з певною мірою умовності вважати положення параграфа 3 ст. 5 Угоди про
Місяць: «…держави-учасниці невідкладно інформують Генерального
секретаря, а також громадськість і міжнародне наукове співтовариство
про ознаки будь-якого виду органічного життя».
Загалом, розглядаючи під відповідним кутом зору основні міжнародно-правові принципи космічного права, можна побачити, що
жоден з них не «пристосований» до умов можливої зустрічі з позаземними цивілізаціями. Ці потенційні відносини ніби «винесено за
дужки» міжнародного космічного права. І зовсім іншого значення
набуває закріплений ст. 1 Договору про космос підхід до космосу як
спільного надбання людства (виділено мною. — Н. М.). Базове припущення тут: весь космічний простір — це велика безхазяйна територія, а людство — хазяїн Всесвіту. Така позиція здатна була б піти далі,
відкривши нову сторінку колонізації, а саме — вихід процесу привласнення безхазяйних територій за межі Землі та його перенесення
в космічний простір. На щастя, цього не сталося, і знов-таки завдяки
приблизному паритету сил СРСР та США у 60–70-х роках ХХ ст. і їх
обопільним побоюванням стосовно права першого. Принцип непри247
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власнення Місяця та інших небесних тіл, закріплений у цей період
міжнародним космічним правом, звісно був спрямований на неотримання жодною з «земних» держав права колонізації космосу.
Водночас непрямо цей принцип можна визнати також регулятором
відносин між землянами й потенційними позаземними цивілізаціями. Чи долучилась доктрина до відповідних аспектів можливого розвитку міжнародного космічного права?
Дуже обережні перші кроки вченими були зроблені, ще починаючи
з другої половини ХХ ст. Так, у постановочному сенсі з’являлись
передбачення виникнення в майбутньому міжпланетного права
(Е. Хейлі), космічного метаправа (Е. Фазан, С. Малков1, І. Андрушко2).
Під егідою Міжнародної академії астронавтики та Міжнародного
інституту космічного права напрацьована Декларація правових
принципів, що стосується діяльності, яка настає після виявлення
позаземних цивілізацій (1989 р.). І хоча ця Декларація має суто науковий, а не нормативний характер, в доктринальній площині вона
може бути покладена в основу правотворчих робіт у відповідному
напрямі і навіть спонукати до перегляду деяких вихідних принципів
міжнародного космічного права.
Межі дії міжнародного космічного права та заповнення його прогалин
національним космічним законодавством
На жаль, доводиться констатувати, що міжнародне космічне
право, що сформувалось у 60–70-х роках ХХ ст., у ХХІ ст. вже не в
змозі виконувати функції випереджаючого регулювання. Більше
того, ця галузь міжнародного права сьогодні не встигає вчасно пристосуватися до бурхливих змін у регульованих космічних відносинах.
Адже механізми напрацювання нових міжнародно-правових інструментів під егідою ООН є настільки ж складними, наскільки й інертними. Наразі можна навіть вести мову про своєрідну кризу міжнародного космічного права, коли кількість суб’єктів космічної
діяльності невпинно зростає, предмет її суттєво розширюється, а
міжнародно-правове регулювання космічної діяльності набуло
«законсервованого» характеру, більше того, кількість держав, що
1
2

Малков С. П. Международное космическое право. — СПб., 2002. — С. 326.
Андрушко І. П. Космічне право України: проблеми становлення та розвитку. —
К., 2006.
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визнали обов’язковість базових норм і принципів цієї діяльності,
практично стабілізувалася на рівні 80-х років минулого століття1.
У цих умовах національно-правові системи виявилися більш
динамічними і здатними швидше реагувати на потреби сьогодення.
Як результат — численні питання, поставлені практикою розвитку
сучасної космонавтики, почали вирішуватись з використанням можливостей національного законодавства, у різних куточках планети
почало з’являтись і швидко розвиватись національне космічне
право2. На сьогодні вже більше 20 держав світу мають певним чином
сформоване національне космічне законодавство3.
Більше того, за браком адекватного міжнародно-правового регулювання відповідної діяльності в національному законодавстві
починають вирішуватись і деякі питання явно не національного
рівня: делімітації повітряного та космічного просторів4, підходів до
вирішення спорів щодо прав інтелектуальної власності5, викорис1 Дані щодо приєднання держав світу до основних міжнародних актів з космосу за

останні роки див.: Малишева Н. Р. Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національному правовому контекстах // Вісник Академії правових
наук України. — 2003. — № 1–2.
2 Ми тут розглядаємо загальну тенденцію, абстрагуючись від того факту, що в
деяких країнах, насамперед у США, мала місце зворотна хронологічна послідовність розвитку космічного законодавства, а саме: від національного до міжнародного космічного права, що було пов’язано, по-перше, з початком розвитку американської космонавтики одразу як комерційної галузі національної економіки, а
по-друге, її появу у той період, коли ще не існувало міжнародного космічного
права (кінець 50-х років ХХ ст.). Звідси — і відчутний вплив американської правової доктрини на розвиток міжнародного космічного права 60–70-х років.
3 Космическое законодательство стран мира. Тематическое собрание (на русском
и английском языках) / Под ред. Н. Р. Малышевой Ю. С. Шемшученко. — К.,
2001. — Т. 1: Общие вопросы космической деятельности. Государственное регулирование. — 448 с.
4 Див.: Закон Австралії «Про космічну діяльність і для цілей, з нею пов’язаних»
№ 123 від 21.12. 1998 р. // Космическое законодательство стран мира.
Тематическое собрание (на русском и английском языках) / Под ред.
Н. Р. Малышевой Ю. С. Шемшученко. — Т. 1. — С. 165–223; Закон Республики
Казахстан от 6.01. 2012 г. «О космической деятельности» [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: kazcosmos.gov.kz/ru/.../zakon-o-kosm-deyat.ht.
5 Закон Російської Федерації «Про космічну діяльність» від 20 серпня 1993 р.
№ 5663-1 (з наступними змінами) // Космическое законодательство стран мира.
Тематическое собрание (на русском и английском языках) / Под ред.
Н. Р. Малышевой Ю. С. Шемшученко. — Т. 1. — С. 89–111; Кодекс Сполучених
Штатів Америки. Розділ 35. Патенти. Частина ІІ. Патентоспроможність винахо249
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тання ресурсів Місяця та інших небесних тіл, демілітаризації космосу1 тощо. Чи залишиться ця тенденція домінуючою в найближчому й
віддаленому майбутньому? Чи можна провести вододіл між сферою
регулювання національного і міжнародного космічного права?
Видається, що відповіді на поставлені питання значною мірою залежать від того, як скоро відбудуться етапні зміни в розвитку міжнародного космічного права.
Одночасно слід зазначити, що певні орієнтири стосовно меж дії
національного та міжнародного сегментів у космічному праві сформульовані вже сьогодні.
Так, базові договори з космосу містять ряд прямих вказівок щодо
дії норм національного права при регулюванні космічної діяльності.
Ключове значення при цьому має ст. VI Договору з космосу, згідно з
якою держави несуть міжнародну відповідальність за національну
діяльність у космічному просторі‚ включаючи Місяць та інші небесні
тіла, незалежно від того, провадиться вона урядовими органами чи
неурядовими юридичними особами і за забезпечення того‚ щоб національна діяльність провадилася згідно з положеннями, що містяться в
цьому Договорі. Діяльність неурядових юридичних осіб у космічному
просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла, має здійснюватися
з дозволу і під постійним наглядом відповідної держави — учасниці
Договору. Саме ця норма міжнародного космічного права потребує
імплементації й розвитку в національному законодавстві. Саме на
цьому стику: «державна відповідальність — приватна діяльність» —
пласт найбільш широкої національної регламентації у відповідній
сфері. Саме звідси сягають витоки таких правових інститутів національного космічного права як ліцензування суб’єктів космічної діяльності, реєстрація космічних об’єктів, сертифікація космічної техніки,
страхування (особисте, майнове й відповідальності перед третіми особами), державна реєстрація і нагляд за укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб’єктами космічної діяльності, а
також в необхідних випадках — державне забезпечення виконання
відповідних зобов’язань, державний нагляд за безпекою польотів та
інших форм використання космічної техніки, державний нагляд за
дів та видача патентів. — Глава 10. Патентоспроможність винаходів // Там
само. — С. 329.
1 Національна космічна політика США — 2006.
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нерозповсюдженням ракетних технологій. І саме ці інститути в національному космічному праві слід першочергово розвивати, забезпечуючи при цьому баланс різнопланових інтересів: державних, приватних, політичних, економічних, при забезпеченні примату інтересів
сталого збалансованого суспільного розвитку.
Договір з космосу, а саме його ст. VIII, містить ще один дороговказ для розвитку національного космічного права: національна
юрисдикція і контроль над космічним об’єктом і над будь-яким екіпажем цього об’єкта під час їх перебування в космічному просторі
зберігається за державою, до реєстру якої занесено космічний об’єкт.
Усі суспільні відносини, які при цьому виникають, підлягають національному регулюванню. Право власності на космічні об’єкти і їх
складові частини, що запущені в космічний простір, у тому числі
знаходяться на космічному тілі, також відповідно до ст. VIII Договору
з космосу підлягають регулюванню національним правом держави,
до реєстру якої занесено відповідний об’єкт. Слід підкреслити, що
поширення національного правового регулювання на відповідні відносини відображає суттєву специфіку космічного права порівняно з
іншими галузями внутрішнього права держав. Ця специфіка
пов’язана з тим, що на відміну від інших галузей внутрішнього права
національне космічне право не обмежує сферу своєї дії територіальними межами держави, поширюючись на всяку діяльність із дослідження і використання космічного простору, незалежно від її дислокації: на Землі (на території відповідної держави), в повітряному
просторі (цієї держави чи в такому, що підпадає під національний
суверенітет інших держав або над відкритим морем), а також у космічному просторі (який має статус непривласнення і загальнолюдського надбання). Ця особливість сфери дії національного космічного права говорить про те, що її не можна розмежовувати з
міжнародним космічним правом за територіальною ознакою здійснення космічної діяльності. Безумовно, схема ст. VIII Договору з
космосу сьогодні видається спрощеною і такою, що успішно застосовується лише до суто національних космічних проектів, яких сьогодні стає все менше. Однак це не означає, що питання статусу космічного майна і всього комплексу майнових відносин у процесі
здійснення космічної діяльності можна виключати з напрямів розвитку національного сегменту космічного права.
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До предмета національного космічного права повинні бути віднесені й деякі інші питання: правового статусу космонавтів (астронавтів), правового режиму космодромів та іншої наземної космічної
інфраструктури, інтелектуальної власності тощо. За умови охоплення національним правом держав вказаних аспектів регулювання
космічної діяльності, а також наявності широкої джерельної бази на
чолі з головним нормативно-правовим актом у відповідній сфері
можна вести мову про формування у внутрішніх правових системах
держав самостійної галузі — космічного права. На думку І. Андрушка,
така галузь на сьогодні практично сформувалась і в Україні1.
Наявність прогалин у міжнародному космічному праві й заповнен
ня їх національним законодавством найбільш розвинених космічних
держав світу з наступним поширенням їх регулюючого впливу на
міжнародно-правові відносини не може розглядатися як перспективний шлях розв’язання нагальних космічно-правових проблем,
крім того, це неетично і несправедливо щодо інших держав, причому
як космічних, так і некосмічних. І це є одним із найважливіших аргументів для початку розроблення третьої генерації міжнародного космічного права.
Шляхи прогресивного розвитку міжнародного космічного права:
зміцнення чинних принципів чи втрата вже здобутого?
Наявність великої кількості нерозв’язаних проблем міжнародного космічного права висувають на передній план проблему виведення цієї перспективної галузі міжнародного права з кризи, надання
«нового дихання» процесу її розвитку. Назрілим є початок нормотворчих робіт у напрямі створення третьої генерації міжнародного
космічного права. На нашу думку, цього можна досягти шляхом
започаткування широкомасштабного процесу кодифікації міжнародного космічного права на зразок того, що вже було зроблено
чверть століття тому в міжнародному морському праві. Ідея необхідності розроблення всеосяжної Конвенції з космічного права не нова,
вона вже неодноразово звучала в Юридичному підкомітеті Комітету
ООН з космосу, в тому числі з боку делегації України. Ідея підтриму1

Шляхи формування національного космічного права України // Вісник
Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Науково-теоретичний
журнал. — 2001. — Вип. 2. — С. 34–43.
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ється значною частиною держав — членів Комітету. Дана пропозиція, однак, має протидію з боку делегацій США, Канади, Австралії,
держав ЄС. Аргументація цих делегацій полягає тому, що початок
розроблення такої Конвенції означатиме призупинення і навіть
повне припинення процесу приєднання до чинних міжнародних
договорів з космосу, який і без того йде дуже повільно. Водночас
висловлюються побоювання, що в ході кодифікації можна втратити
ряд важливих принципів і норм, які стали надбанням важких баталій
і компромісних підходів 60–70-х років. І цей останній аргумент не є
безпідставним.
На нашу думку, процес кодифікації міжнародного космічного
права все ж треба починати. Водночас ці роботи не повинні вплинути на процес приєднання до базових договорів з космосу, вони
мають відбуватись паралельно.
Основу всеосяжної Конвенції з космічного права, його «хребет»
повинні скласти базові міжнародні договори з космосу, звичайно, в
кодифікованому вигляді. Кодифікація означатиме усунення дублюючих положень, що текстуально переходили з одного договору в
інший, а також розширення правової регламентації тих позицій, які
в нині існуючому вигляді вже не задовольняють потреб сьогодення.
Кодифікаційні роботи матимуть на меті також встановлення уніфікованої космічно-правової термінології, яка забезпечить одноманітне вживання термінів всіма державами-учасницями.
Крім суто систематизаційних робіт, розроблення всеосяжної
Конвенції з космічного права має на меті врегулювання тих аспектів
космічної діяльності, які поки що залишаються поза межами правового регулювання, або врегульовані лише схематично. Це, зокрема,
питання охорони довкілля в процесі використання й дослідження
космічного простору; це й нове, але вже актуальне питання регулювання космічного руху, яке набуває зростаючого значення у зв’язку з
геометричним збільшенням об’єктів, що запускаються в космічний
простір; це й питання міжнародно-правового запобігання поширенню «космічного сміття» і відповідальності за шкоду, яка може ним
завдаватися, та ін.
Дуже важливо, однак, у процесі таких робіт не втратити ті базові
принципи, які сьогодні становлять підвалини міжнародного космічного права.
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Без сумніву, в концептуальному опрацюванні шляхів і особливостей прогресивного розвитку міжнародного космічного права, а
також становлення та вдосконалення національного космічного
законодавства в сучасних умовах непересічною має стати роль доктринальних досліджень з космічного права, центром яких в Україні є
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ДОКТРИНИ
В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
У міжнародному праві термін «доктрина» вживається переважно у
двох незалежних один від одного значеннях: перше визначається
п. 1 «d» ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН (далі — МС ООН),
згідно з яким Суд при вирішенні справ може застосовувати «доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного права різних
націй як допоміжний засіб для визначення правових норм»; та друге,
що характеризує цей термін з погляду позиції суб’єктів міжнародних
відносин з політичних питань, які часто є вираженням їх зовнішньої
політики і можуть мати міжнародно-правові наслідки.
Праці юристів відіграли значну роль у становленні міжнародного права. Навіть сам термін «міжнародне право» запропонований
юристом і філософом І. Бентамом. Це пояснюється тим, що практично до другої половини ХІХ ст. міжнародне право було майже
закритою для суспільств системою, функціонування якої, як і міжнародних відносин загалом, було сферою повноважень виключно
абсолютних правителів держав та їх дипломатичних агентів. В умовах обмеженого впливу суспільства на міжнародні відносини знання про міжнародне право зосереджувалися в працях юристів, які
широко використовувалися практикою як доказ існування тих або
інших його норм, побудованих на відповідному теоретичному підґрунті. Тому тривалий час міжнародне право розвивалося під впливом філософських теорій, доктринальних за своїм характером, у
яких узагальнювалася практика взаємовідносин держав та тенденції її спрямування.
Отже, історія міжнародного права, починаючи з ХІV ст., є історією його доктрини, створеної в рамках відповідних шкіл. Насам
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перед це італійська школа, представлена постглосаторами Бартолом
(1314–1357) і Балдусом (1327–1400), яка розглядала міжнародне
право водночас як універсальне і природне право, що застосовується між незалежними володарями та вільними спільностями; іспанська школа, яка, виражаючи наприкінці ХV — на початку ХVI ст.
провідну роль Іспанії в західній системі держав і, підтримуючи
постглосаторів, в особі Віторія (близько 1480–1546), обстоювала
дійсність універсалізму міжнародного права, а саме, що воно застосовується як між Іспанією та індіанськими спільностями в Америці,
так і між християнськими державами; англо-голландська школа
єлизаветинської Англії, представлена Джентілі (1552–1608), протестантським юристом італійського походження, для якого міжнародне право було не просто моральним стандартом поведінки держав, а реалізацією сукупності норм, що дійсно застосовувалися між
державами. А голландець Гроцій (1583–1645), спираючись на праці
Джентілі, визнав суверенну державу як основу міжнародного права,
обґрунтувавши це природним правом, римським правом і державною практикою. Важливе значення для утвердження в практиці цієї
концепції міжнародного права належить Вестфальському миру
1648 р., який підбив підсумок 30-річної війни між протестантськими та римо-католицькими країнами Західної Європи. Він ознаменував нову епоху в розвитку міжнародного права, позбавленого з
цього часу верховенства як католицької церкви, так і влади імператора Священної римської імперії; натуралістична школа в особі
континентальних натуралістів, які, слідуючи за Пуфендорфом
(1632–1694), цілком ідентифікували міжнародне право з природним правом. Останнє, однак, було у них настільки невизначеним,
що не мало будь-якого практичного значення; позитивістська
школа, представлена Зьочем (1590–1660), подібно англійцю
Селдону, заклала підвалини позититивізму в міжнародному праві.
Не заперечуючи існування природного права, Зьоч, спираючись на
практику європейських держав, провів чітку межу між природним і
позитивним міжнародним правом. Подальший розвиток цей підхід
отримав у голландця Бейнскерсгука (1673–1743) та німця Мозера
(1701–1785). Значною вадою цього типу позитивізму була невизначеність морального фактору в процесі застосування державами норм
міжнародного права та еклектична школа, яка увійшла в науковий
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вжиток під назвою «гроціанської» школи. В особі таких своїх видатних представників, як Вольф (1679–1754) і Ваттель (1714–1764) у ній
зроблена спроба встановити «золоту середину між натуралізмом та
позитивізмом, беручи до уваги як природне право, так і позитивне
право»…, що було «технікою вісімнадцятого століття, яка збереглася
до наших днів»1. Цей метод, однак, страждає суб’єктивізмом унаслідок того, що його прихильники схильні трактувати міжнародне
право з позицій власного розуміння його «джерел». Отже, саме вплив
доктрини на розвиток міжнародного права в якості традиції й знайшов відображення в системі його джерел, встановлених спочатку в
Статуті Постійної палати міжнародного правосуддя (далі — ППМС)
і перенесених потім без будь-яких змін до п. 1 «d» ст. 38 Статуту МС
ООН.
З розвитком міжнародно-правової практики держав, виникненням у міжнародній системі міжнародних організацій функціонального характеру та розширенням діяльності міжнародного арбітражу
звернення до доктрини як засобу встановлення існування норм міжнародного права та їх тлумачення стало вельми обмеженим. Вже на
початку ХХ ст. значно змінився характер дипломатії, яка в особі Ліги
Націй та інших міжнародних міжурядових організацій набула форми
колективної дипломатії, ставши значно більш відкритою для громадськості. Цьому передувала зміна в західних суспільствах ролі народів,
які виявилися втягнутими у міжнародні відносини через представницькі інститути буржуазної демократії та інформаційні канали.
У сукупності ці чинники й стали причиною того, що, як зазначає
Л. Оппенгейм, «посилання на авторитет вчених як на доказ міжнародного права природно мали виявити тенденцію до зменшення»2.
Доктрина, однак, ні в теорії, ні на практиці ніколи не розглядалася
як самостійне джерело міжнародного права, завжди виступаючи
додатковим засобом для визначення його норм. Внаслідок цього,
констатує А. Фердросс, «судове рішення ніколи не може спиратися
виключно на окреме попереднє рішення або на доктрину. Воно
1 Schwarzenberger G. A Manual of International Law / Fifth ed. — London, 1967. —
P. 21.
2 Оппенгейм Л. Международное право. Т. І: Мир. Полутом І. Перевод с 6-го англ.
изд., дополненного Г. Лаутерпахтом / Под ред. и с предисловием проф.
С. Б. Крылова. — М., 1948. — С. 52.
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може використати попереднє рішення і доктрину, з тим щоб встановити ще недостатньо забезпечену норму міжнародного права»1.
Не є джерелом міжнародного права також і колективна думка
юристів різних країн, хоча вплив її на розвиток міжнародного права,
особливо на стадії правотворчості, може бути важливим саме з точки
зору її доктринального значення. Маються на увазі кодифікаційні
акти міжнародних неурядових організацій юристів, таких як
Асоціація міжнародного права, Інститут міжнародного права, певним чином Міжнародний Комітет Червоного Хреста та ін. Але це не
означає, що праці юристів-міжнародників тією або іншою мірою є
складовою процесу міжнародної правотворчості. З цього питання,
навіть в епоху «холодної війни», юристи висловлювали одностайну
думку, згідно з якою доктрина міжнародного права не може бути
засобом створення норм права, а відіграє лише ту допоміжну роль,
яка визначена в п. 1 «d» ст. 38 Статуту МС ООН. Г. Тункін, поділяючи цілком цю позицію, у свою чергу, підкріплює її авторитетом
Х. Уолдока. За його словами, останній виходить з того, що «навіть
Міжнародний суд ООН у своїх постановах ніколи не посилався на
доктрину міжнародного права, хоча, як правильно він вважає, це не
означає, що доктрина не справляє впливу на ці постанови»2.
Крім того, в історії філософської думки існує категорія загальнонаціональних і соціальних теорій (доктрин), які значною мірою
вплинули на еволюцію самої держави, що супроводжувалося системними змінами в міжнародному праві. До них, у послідовності їх
виникнення, можна віднести: вчення Ж. Бодена про суверенітет;
політичну думку Маккіавелі, Гоббса, Спінози про верховенство волі
абсолютного суверена в міжнародних відносинах та законність звернення його до війни; принцип рівноваги як обмеження суверенітету
монарха; ідеї міжнародної солідарності як усвідомлення існування
спільних інтересів суверенних держав, на якому базується соціологічний факт існування міжнародного права; принцип національності або національного суверенітету як противага суверенітету монарха; теорія соціалістичної держави, що співіснує в міжнародній
1 Фердросс А. Международное право / Пер. с нем. под ред. и с предисловием проф.

Г. И. Тункина. — М., 1959. — С. 164.
Тункин Г. И. Теория международного права. — М., 2000. — С. 166.
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системі з різними соціально-економічними та політичними моделями розвитку1.
У другому значенні доктрина виступає як зовнішньополітична
позиція держави в процесі визначення та реалізації нею її зовнішньої
політики. До таких доктрин можна віднести доктрину Драго, доктрину Кальво, доктрину Монро, доктрину Стімсона, доктрину ізоляціонізму напередодні Другої світової війни (США); доктрину
Єстрада (Мексика); доктрину Тобара (Еквадор); доктрину Брежнєва
(СРСР); доктрину Буша (США) та ін., здійснення яких мало міжнародно-правові наслідки.
Характерною рисою доктринального підходу держав у сфері
зовнішньої політики є обтяженість їх націоналізмом, насамперед це
стосується великих держав. «Доктрина міжнародного права, —
зазначає І. Лукашук, — завжди страждала націоналізмом. З цим
доводиться рахуватися і сьогодні»2. Націоналізм як політична категорія є порівняно новим явищем, притаманним системі національних держав, що виникла у другій половині ХІХ ст. Він був невідомий
містам-полісам Стародавньої Греції, Римській імперії та середньовічній державі.
Виникнувши у період абсолютизму, націоналізм став могутньою
силою в результаті буржуазних революцій, в яких буржуазія, здобувши в межах держави владу, вивела свої інтереси на національний
рівень. Цей особистий, егоїстичний інтерес був поєднаний з патріотизмом, і у свідомості даної спільноти людей з’явилося переконання,
що лише через таку єдність можна розраховувати на індивідуальну
безпеку у світі, в якому інші держави так само піклуються про свою
безпеку, намагаючись забезпечити та розширити свої особливі
інтереси. У результаті політичні доктрини могли дати юридичне
виправдання національної політики, що намагалася захистити державу від економічної або збройної агресії з боку зовнішнього світу
або навіть вжити агресивних дій проти інших держав. Як підкреслюють Н. Пальмер, Ч. Перкінс, «принцип або правило, згідно з якими
держави мають сумлінно розвивати свою національну міць, немину1 Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Ален Пелле. Международное публичное право. —

К., 2000. — Т. 1. — С. 20–22, 27–28.
Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: Учебник. 3-е изд. — М.,
2010. — С. 120.
2
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че слідує за енергійними зусиллями націоналізму… Кожний, хто
живе в джунглях, має тримати порох сухим»1. Отже, національний
інтерес уособлюється з користю, слугуючи моральним критерієм для
поведінки держави.
В історію філософії цей доктринальний підхід увійшов під назвою
утилітаризму, творцем якого був І. Бентам. «Якщо в минулому утвердження та розвиток національних індивідуальностей було гуманізацією, то сучасний націоналізм є дегуманізацією та бестіалізацією
людських суспільств. Це є поворотом від категорій культурних історичних до категорій зоологічних»2.
ХІХ ст. взагалі характеризується в сучасній історії як «епоха націоналізму, в якій власні інтереси остаточно взяли гору в міжнародних
відносинах. А оптимістичний погляд на те, що людина стала цивілізованою, щоб звернутися до руйнівної зброї для вирішення міжнародних спорів, була грубо зруйнована катастрофою світової війни»3.
Буржуазний світ, що породив націю та національну державу, неминуче продукує шовінізм та свавілля в міжнародних відносинах.
У найновіший історії націоналізм використовується також як ідеологічне підґрунтя в боротьбі різних цивілізацій за панування у світі.
Ця боротьба, однак, не є продуктом лише буржуазної епохи. Вона
завжди була притаманна й іншим історичним епохам, у результаті
якої одні цивілізації підіймалися, тоді як інші підкорялися їм або
зовсім сходили з історичної сцени.
Поширення у світі націоналізму пов’язано також з глобалізацією
міжнародних відносин, яка загострює боротьбу за світове панування.
У глобалізованому світі, який, як і націоналізм, став реальністю
також у другій половині ХІХ ст., особливо небезпечним для справи
миру є порушення в міжнародному співтоваристві балансу сил
(інтересів), що створює спокусу взяти гору над суперниками в цивілізаційній боротьбі. Для досягнення цього світові сили часто зверта-

1 Palmer. N. D. and Perkins H. C. International Relations. The World Community in
Transition. — Cambridge, 1953. — P. 35.
2 Бердяев Н. А. Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей
эпохи // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. — М., 1994. — С. 345.
3 Svarlein Oscar. An Introduction to the Law оf Nations. — New York, Toronto,
London, 1955. — P. 40.
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ються до крайніх методів боротьби, не спиняючись перед скоєнням
найтяжчих злочинів проти народів і людства в цілому.
Все це й змусило народи нищити один одного у двох світових
війнах. І для цього широко використовувалися політичні доктрини,
які несли в собі руйнівні для міжнародного співтовариства та міжнародного права цілі. Саме такою була доктрина «життєвого простору» (lebensraum) Гітлера, сформульована ним у маніфесті націоналсоціалізму «Моя боротьба». У ній йшлося не лише про повернення
територій, яких Німеччина була позбавлена після Першої світової
війни, а й анексію територій на Сході, передусім територій СРСР і
особливо територій України та Білорусі. З цієї доктрини випливало
також, що Європа, як і в часи Наполеона, підпорядковується, тільки,
навпаки, Німеччині, яка мала встановити в ній, а в перспективі
також у світі новий порядок. Що це був за порядок, світ скоро дізнався — віроломна агресія проти народів та концтабори з газовими
камерами для масового знищення людей різних національностей.
У цей час західні демократії — Англія, Франція та США своєю
політикою умиротворення Гітлера направляли його на Схід проти
СРСР, домагаючись втягти їх у смертельний поєдинок. І заради
цього вони цинічно принесли в жертву Чехословаччину і фактично
Польщу, сприяючи тим самим здійсненню цієї людиноненависницької доктрини. Відомий англійський військовий історик Б. Гарт
визнає цей факт: «Англійські урядові кола доброзичливо ставилися
до прагнення Гітлера здобути життєвий простір і давали йому зрозуміти це… Збереглася стенограма бесіди розмови Голіфакса з Гітлером.
Голіфакс дав Гітлеру зрозуміти, що Англія не перешкоджатиме йому
в Східній Європі»1. Однак його критика англійського уряду, який
цією політикою ледве не довів до катастрофи саму Англію, подається
лише як помилка. У дійсності це була свідома політика правлячих кіл
Англії, що мала доктринальне значення, якою керувалася в цей період її зовнішня політика2. Існувала і згода щодо цієї доктрини уряду
Франції, і вона заплатила за це розгромом своєї армії та окупацією
ворогом країни, що було небувалим в її історії національним приниженням.
1
2

Гарт Б. Л. История второй мировой войны / Пер. с англ. — М., 2012. — С. 20.
Там само. — С. 21–30.
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Нова історична епоха, в яку людство вступило після розпаду
СРСР, не тільки не додала стабільності міжнародним відносинам,
яка загалом існувала в попередній період, фіксуючи відповідну рівновагу світових сил, встановлену в результаті Другої світової війни, а
й зробила їх настільки хиткими, що в черговий раз в історії людства
нехтуються основоположні міжнародно-правові принципи у сфері
миру і безпеки, загрожуючи існуючому міжнародному порядку. Захід
на чолі зі США, вважаючи себе переможцем у протистоянні з СРСР
і користуючись зручним для себе, як йому здається, моментом, веде
боротьбу за світове панування, застосовуючи для цього відкритий
або прихований примус щодо інших держав і народів, не церемонячись, у разі необхідності, навіть зі своїми європейськими союзниками. Югославія, Ірак, Афганістан, Лівія стали жертвами безпосереднього застосування США сили, і така загроза існує щодо Сирії, тоді
як в Єгипті, Ємені, Тунісі та інших арабських країнах розпалюється
внутрішнє протистояння, що інспірується ззовні.
Ця політика привнесення хаосу в міжнародні відносини має змусити міжнародне співтовариство погодитися на силові акції США,
позбавляючи суверенні народи їх захисту на основі міжнародного
права. Головним супротивником цієї нової експансії Заходу, як і в
попередні епохи, залишається православна цивілізація, насамперед
в особі Росії. Це протистояння не між капіталізмом і комунізмом (зі
зникненням СРСР ця проблема втратила актуальність щонайменше
в традиційному вимірі), а протистояння в контексті концепції
Тойнбі «виклик — і — відповідь», що характеризується як «боротьба
цивілізацій»1. І немає значення, в яких історичних формах виступає
православна цивілізація, — у формі Московської держави, Російської
імперії, СРСР або РФ.
Історичне коріння цього протистояння сягає у глибину століть, а
саме у ХІ ст., коли глибокий розкол між ієрархами Риму та
Константинополя завершився створенням західного і православного
суспільств з власними цивілізаційними шляхами культурно-історичного розвитку. Жертвою цього протистояння може стати Україна, в
якій від часу незалежності розігрується сценарій втягування країни в
культурно-історичне середовище латинського світу, який є чужим
1

Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991. — С. 106 и сл.
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для більшості її населення. Особливо тривожними в цьому відношенні є наслідки подій, що мали місце, починаючи з грудня 2013 р. —
квітня 2014 р. у Києві. Хотілося б застерегти від ймовірності поглиблення цивілізаційного розколу в Україні, що прямо загрожує її
територіальній цілісності та існуванню як незалежної держави. Втрата
Криму є результатом цього розколу, яким скористалася Росія.
Подальше загострення становища в країні внаслідок цього протистояння може призвести до повного хаосу у відносинах між різними
регіонами з непередбачуваними наслідками для миру в Європі та
світу в цілому. В цих умовах ідея єдності України має бути найважливішою цінністю для всіх здорових сил суспільства, спроможних протистояти дедалі зростаючій агресивності націоналізму, особливо
його крайній формі — неонацизму. Необхідно позбутися вкрай
небезпечних для існування незалежної України ілюзій, що Захід
допоможе розв’язати наші проблеми, які є результатом багаторічних
псевдореформ, та взагалі в умовах кризи Західної цивілізації це
неможливо за визначенням.
Зазначені зміни в міжнародній системі створюють загрозу миру та
безпеки щодо будь-якого регіону глобалізованого світу. В цих умовах
заборона застосування сили, встановлена у Статуті ООН, відверто
нехтується США та їх західними союзниками, що нагадує стан міжнародних відносин, який склався напередодні Другої світової війни.
У зв’язку з цим чимало дослідників констатують падіння авторитету
міжнародного права.
А. Карті, англійський філософ права, узагальнюючи їх думки стосовно цього факту, зазначає: «Міжнародне право більше не визнається західними державами в якості узди на використання сили.
Вони віддають перевагу тому, що називають міжнародною справедливістю, яка веде до виродження, а не розвитку міжнародного права.
Існуюча криза визнання міжнародного права, яка не обмежується
лише деякими стурбованостями «постмодернового» юридичного
духу, належить до значно поширеної відмови у визнанні для міжнародного права будь-якого місця у світовій спільноті»1. З цього
випливає висновок, що підхід до міжнародного права у своєму позитивному вираженні видається лише юридичною технікою, «інстру1

Carty Anthony. Philosophy of International Law. — Edinburg, 2007. — P. IX.
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ментальною» або «процедурною структурою»1, позбавленою будьякого соціального значення. Більше того, ці структури мають
розумітися, виходячи з свідомості індивідів або груп індивідів, що
належать до певних культурно-історичних суспільств2. «Міжнародне
право, — підкреслює П. Еллот, — не визнає всезагального соціального процесу, який формує реальність, а визнає лише взаємодію
урядів державних суспільств, як нібито вони становлять незалежний
та природний соціальний процес»3. Такий підхід є вираженням теорії позитивізму в її крайній формі, початок якій поклали Декарт і
Гоббс (епістемологічний позитивізм). Таким чином, загальнолюдський об’єктивний соціальний процес (спільні інтереси народів)
підміняється однобічним соціальним процесом (особливим інтересом), відокремленим від міжнародного права, заснованого на спільній правосвідомості народів. Для міжнародного права залишається
сфера юридичного позитивізму, обтяжена вузьким нормативізмом,
догматика якого визначається логікою та цінностями ліберальних
ідей політичного порядку глобалізованого світу (відданість фінансовому капіталу транснаціональних корпорацій та формальним ознакам плюралістичної демократії, правам людини, верховенству права
тощо). При цьому ігнорується багатоманітність світу, що виражається передусім у культурно-історичних цінностях основних людських
цивілізацій. У результаті звеличується західна цивілізаційна модель
за рахунок інших цивілізацій, хоча сама вона перебуває сьогодні в
найглибшій за всю свою історію соціально-духовній та економічній
кризі. На цій сумнівній основі США вважають, що вони несуть головну відповідальність за міжнародний мир і безпеку у світі, наголошуючи на цьому в кожній критичній ситуації, що нерідко стає такою
не без їх участі.
Востаннє США в особі президента Барака Обами заявили про
таку відповідальність у зв’язку з подіями навколо Сирії, зумовивши
її «виключністю американської нації». До того ж юридичний позитивізм є найбільш послідовним заперечувальником природного права,
претендуючи на монополію в науці міжнародного права. Він є також
1
2

Carty Anthony. Philosophy of International Law. — Edinburg, 2007. — P. 18.
Carty Anthony. Why Theory? — The Implication for International Law Teaching //
Theory and International Law. — London, 1991. — P. 77.
3 Carty Anthony. Philosophy … — P. 9.
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протилежністю традиційному позитивізму, що визнає згоду держав у
міжнародному співтоваристві основою дотримання і розвитку міжнародного права. Тим самим США намагаються створити для себе
нічим необмежений політичний простір, в якому зручно (без конкурентів) конструювати зовнішньополітичні доктрини і приймати всупереч міжнародному праву односторонні рішення як складові міжнародної практики.
Певну стурбованість цим доктринальним підходом до міжнародних відносин і міжнародного права висловлює так звана критична
школа міжнародного права, що виникла у США після 1945 р., отримавши в даний час поширення також у Європі. Вона відзначається
евристичним підходом, прагнучи в межах юридичного позитивізму
віднайти засоби розуміння зовнішньополітичної практики західних
держав на чолі зі США та певним чином впливати на неї, звертаючись до творчої ролі інтелектуальної праці юристів-міжнародників.
Цей творчий підхід, що виходить виключно із західних цінностей,
передбачає його вплив на міжнародні відносини поза згодою всіх або
більшості держав, на якій базується міжнародне право з часу
Вестфальського миру 1648 р. і який посилено після Другої світової
війни системою колективної безпеки ООН, та зосередження зусиль
більше на нормах права в дії. Він асоціюється особливо з Дж. Кеннеді
та М. Коскіенніені, які ставлять за мету воскресити в міжнародному
праві роль доктрини, хоча б у маргінальному, вузькому значенні1.
Висловлюється також судження, що інтелектуальна складова професійної діяльності юристів-міжнародників передбачає моральну
відповідальність за розробку ідей та формування міжнародно-правової позиції. Але жодного критерію такої відповідальності не сформульовано, що робить категорію моральності цієї школи суто декларативною. Ставиться також завдання вивести з «постмодернової
летаргії Європу»2. Це завдання, однак, розуміється не в світлі її самостійного розвитку, а лише як докладання більших зусиль у досягненні спільних цілей Європи та США в сучасний період. Загалом же цей
евристичний підхід визначається «як інтелектуальне завдання, в
якому єдиним сувереном юриста визнається існування його або її
1
2

Carty Anthony. Philosophy of International Law. — Edinburg, 2007. — P. VII, 8.
Ibid. — P. VIII, 128–137.
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власної інтелектуальної свідомості»1. Така свідомість фактично
виступає у формі, не обтяженій ні мораллю, ні будь-якими почуттями добра чи любові до людей як таких. Її завдання — творити керовану США/Європою зовнішньополітичну реальність, яка відповідає
їх суб’єктивним уявленням та навіть відчуттям про неї. Отже, природа цієї інтелектуальної свідомості характеризується упередженістю
внаслідок того, що такий інтелектуалізм має досліджувати реальність
не як пізнання її такою, яка вона є в дійсності, а на основі уявлення
про неї із заздалегідь визначених суб’єктивних підходів та оцінок.
Саме в межах такої інтелектуальної свідомості, що базується на
формально визначених методологічних підходах юридичного позитивізму до вивчення міжнародних відносин, ставиться проблема відродження в міжнародному праві доктрини з наданням їй значення,
яке вона мала до епохи Ваттеля. Це стосується історичного періоду
Європи, коли «середньовічна і класична римська концепція права як
структура права розуму… визначала поведінку відповідно до обставин, що застосовувалися до природних осіб»2, тобто до дії права в
умовах відсутності системи суверенних держав, що виникала в
результаті Вестфальського миру 1648 р. Насправді ж, це є спробою
світової фінансової закуліси створити доктринальну основу для дискреційного нав’язування народам і людству в цілому своїх стандартів
поведінки, які відповідають їх власним, егоїстичним інтересам, і для
цього необхідно усунути суверенітет держав як головну перешкоду
на цьому шляху.
З позиції методології юридичного позитивізму, критична школа й
з’ясовує витоки американсько-англійського юнілетерєлізму (односторонність прийняття рішень), який визначає сьогодні зовнішню
політику альянсу США — Англія, побудовану на застосуванні сили,
і цій політиці автоматично слідує весь західний світ. Її прелюдією
було застосування сили проти Югославії, що призвело до розпаду
цієї країни з відторгненням від Сербії споконвічної території Косово.
Наступними були Ірак, Афганістан, Лівія та інші арабські країни,
ввергнуті подібними діями в стан хаосу. Сьогодні її черговою жертвою стала Сирія, що веде збройну боротьбу з так званою опозицією,
1
2

Carty Anthony. Philosophy of International Law. — Edinburg, 2007. — P. VIIІ.
Ibid. — P. 17.
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яка фактично складається з терористичних угруповань, серед яких
чимало найманців. Не минула цього й Україна. Це новий тип війни
Заходу, метою якої є повалення законного уряду і яка може бути
застосована до будь-якого неугодного режиму.
Факти, які досліджуються в рамках критичної школи, виявляють
логіку цих дій у світлі широкого історичного контексту імперських
традицій США та Англії як основи побудови нової соціальної реальності (нового світового порядку), яка, на думку її творців, мала бути
створена після розвалу СРСР1. Саме інтелектуальний потенціал
даних творців має забезпечити обґрунтування цієї експансіоністської політики, виходячи з позицій «відверто імперіалістичної антропології…, яка притаманна більшій частині європейського і американського менталітетів еліти»2. Так, вторгнення 20 березня 2003 р.
американсько-англійських інтервенціоністських сил до Іраку стало
тією рубіжною подією, на якій у доктринальному значенні відпрацьовувалася геостратегічна теорія і практика створення нової соціальної реальності, позбавленої міжнародного права. Водночас така
інтервенціоністська практика мала привнести у свідомість народів
синдром страху, а саме неминучість застосування сили проти того,
хто наважиться чинити опір цій новій реальності.
Англієць А. Карті, один із провідних представників критичної
школи, не поділяючи крайнощів цієї інтервенціоністської теорії і
практики, дає оцінку війни в Іраку «як продовження реальності мовчазного колоніалізму та расизму парадигми ліберально-гуманістичного міжнародного порядку»3. Він спирається на дослідження політичного редактора «New Statesman’s» Джона Кампфнера та
колишнього співробітника «Chаtham House» (BIAA) Марка Куртіса,
що зібрали історичні свідчення інституціональної практики британської держави щодо вторгнення в інші країни, яка подається як
необхідність її продовження в сучасний період4.
А. Карті звертається також до досліджень Роберта Купера, найближчого радника прем’єр-міністра Англії Тоні Блера, в якому, за
його оцінкою, визнається «навмисне і систематичне заперечення
1
2
3
4

Cooper R. The Breaking of Nation. — London, 2004. — P. 11 and ff.
Carty Anthony. Philosophy… — P. 134.
Ibid. — P. 128.
Carty Anthony. Philosophy… — P. 128, 129.
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британським урядом міжнародного права Статуту ООН щодо використання сили…і як цей ключовий радник Блера, який формує урядове мислення, … підіймає завісу існування в даний час зобов’язання,
що стосується застосування доктрини превентивного або упереджувального удару (doctrine of preventive attack, or pre-emption).
Визначальним для розуміння цієї доктрини є те, як з її допомогою
створюється конструкція загрози, згідно з якою «Британія допускає
зіткнення з ворогом у поняттях найкраще знайомих забарвленнями,
що походять від її колоніальної спадщини»1.
Визначальним для здійснення доктрини превентивного удару було
те, що аргументи на користь її застосування альянсом США — Англія
проти суверенної держави призначалися не міжнародному співтовариству (воно ігнорувалося в світлі політики створення нової міжнародної реальності), а їх парламентам, тобто в межах виключно внутрішньополітичної відповідальності цих держав. Головним аргументом
для вторгнення в Ірак, що став типовим у зовнішньополітичній практиці альянсу США — Англія, було прийняття доктрини про існуючу
щодо них «загрозу від Саддама Хуссейна», щоб виправдати війну.
В реальному вимірі це означало, що уряди США та Англії діють спільно в межах доктрини превентивного або упереджувального удару2.
При цьому англійський міністр іноземних справ Джек Строу
заявив, що ні він, ні прем’єр-міністр Тоні Блер ніколи не зв’язували
цю загрозу зі словами «безпосередня» (immediate) або «притаманна»
(immanent). Вона виходила лише з припущення, що Саддам Хуссейн
не виконав резолюцій Ради Безпеки ООН (678, 687, 1441), згідно з
якими Ірак зобов’язувався припинити розробку програм зброї масового знищення (хімічної, біологічної та ядерної). При цьому жодних
доказів про порушення Іраком зазначених зобов’язань надано не
було. Не підтвердилося також існування або розробка цих видів зброї
після вторгнення інтервенціоністських сил США та Англії до цієї
країни. Надуманими виявилися й звинувачення Блера у зв’язках
іракського режиму з Аль-Каїдою3. Це було відвертим політтехнологічним трюкацтвом, поданим у світлі нової реальності, творимим
1Carty Anthony. Philosophy… — P.
2 Ibid. — P. 129–130.
3 Curtis Mark. Unpeople, Britain’s

P. 54, 63.
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урядовою елітою. Саме на брехні та обдурюванні з’явилася стратегія
вторгнення в Ірак, яка відтоді набула значення зовнішньополітичної
доктрини альянсу США — Англія. Відповідно будь-який неугодний
режим суверенної держави, звинувачений у загрозі безпеці США та
Англії, може стати об’єктом застосування доктрини упереджувального удару.
Про грубе порушення основоположних норм міжнародного права
з боку альянсу США — Англія свідчить і насильницька зміна іракського режиму, яка супроводжувалася стратою Саддама Хуссейна.
Саме зміна режиму була головною метою вторгнення інтервенціоністських сил до Іраку, а не пошук там міфічної зброї масового знищення. Про це Блер зізнався одразу ж після вторгнення в Ірак1, хоча
раніше про це не було сказано жодного слова. Оскільки ці дії не відповідали міжнародному праву, останнє було просто проігноровано.
Так, у липні 2003 р. англійський уряд, відповідаючи на запитання
Комітету оборони Палати громад, протиставив безпеку Англії міжнародному праву, висловився таким чином: «Ми завжди діятимемо
відповідно до юридичних зобов’язань, але також ефективно захищатимемо народ Сполученого Королівства та інтереси і забезпечуватимемо мир і стабільність»2.
У «Білій книзі» міністра оборони Англії, представленій у грудні
2003 р. Палаті громад під назвою «Забезпечення безпеки у світі, що
змінюється», підготовленої на розвиток іншого його документа
«Огляд стратегії оборони» 1998 р., говориться: «У світі постхолодної
війни ми маємо бути готовими йти на кризу, щоб вона не прийшла
до нас»3. Отже, стосовно міжнародних відносин у західній доктрині
з’явився новий термін «постхолодна війна», що характеризує цивілізаційне протистояння Заходу проти всього іншого світу.
5 березня 2004 р. Т. Блер, виправдовуючи доктрину «превентивного удару» або «превентивної війни», оскаржував положення
Статуту ООН, у якому звернення до сили обмежується лише самообороною у випадку збройної агресії, тлумачачи поняття «вторгнен1

Curtis Mark. Unpeople, Britain’s Secret Human Rights Abuses. — London, 2004. —
P. 38.
2 Цит. за кн.: Ibid. — Р. 39.
3 www.mod.uk.
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ня» (invasion) у широкому контексті1. Такий висновок Блер виправдовує тим, що «стриманість не працює перед глобальною загрозою, з
якою ми стикаємося. Терористи не прагнуть бути стриманими.
Держави, які незаконно поширюють або набувають зброю масового
знищення, чинять так само, щоб уникнути стриманості. Я не кажу,
продовжує він, що кожна ситуація призводить до воєнної дії. Але,
без сумніву, ми маємо обов’язок та право запобігати матеріалізації
загрози; і ми, безумовно, несемо відповідальність за те, щоб діяти,
коли населення нації підкоряється такому режиму, як режим
Саддама…»2. Ця зовнішньополітична лінія англійського уряду, спрямована на повалення неугодних режимів, проводиться й в інших
його документах, опублікованих у 2003 р., особливо в Білій книзі
«Позиція безпеки у світі, що змінюється»3.
М. Куртіс дає оцінку цього документа в контексті попередніх джерел цього міністерства, які спираються на «Огляд стратегічної оборони» 1998 р., в якому зазначається: «Ми будемо все більше загрожувати тим, хто не поводиться так, як ми говоримо, з перспективою
застосування сили»4. Як зазначає А. Карті, «цілком зрозуміло, що
загроза і використання сили вчергове стають складовою національної політики Сполученого Королівства»5.
Джифф Хун, міністр оборони Англії, в офіційному документі
цього відомства заявив, що «засновані на силі операції» (effects–
based operations) означають, що збройні сили слугують політичним та
стратегічним цілям… Наша традиційна перевага тепер дає нам більший вибір у тому, «як ми забезпечуємо результат, який ми бажаємо
досягти…»6.
У зв’язку із зобов’язанням Блера перед Бушем щодо вторгнення в
Ірак, взятим у місті Кроуфорд (Техас), Роберт Купер 7 квітня 2002 р.
опублікував у газеті «Observer» статтю під відверто експансіоністською назвою «Чому нам все ще потрібні імперії?». Червоною ниткою в ній проводиться думка, що «поза постмодерного континенту
1
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Наводиться з праці: Curtis Mark. Unpeople… — Р. 40.
www.pm.gov.uk/output/Page5461.asp.
www.mod.uk.WhitePaper/. — P. 1.
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Carty Anthony. Philosophy… — P. 132.
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Європи нам потрібно повернутися до більш жорстких методів попередньої епохи — сили, упереджувального удару, обдурювання…»1.
А. Карті підкреслює: «Купер є тим дипломатом, якого вважають
головним творцем «теоретичної структури» воєнної безпеки зовнішньої політики Блера»2. У своїй книзі «The Breaking Nations» (Руйну
вання націй) він запропонував точну парадигму втручання
(intervention) на гуманістичних підставах розвинутої країни у внутрішні справи країни, що розвивається. Він цинічно посилається на
гуманність, що має бути твердо зв’язана з проблемами безпеки, яку
Купер розуміє у постсучасних поняттях безтурботної якості приватного життя індивідів згідно з їх власним розвитком. Визнаючи формально існування міжнародного права, він прищеплює йому властивість «застарілості», посилаючись на нову реальність, що нагадує
епоху, в якій панувала «вищість», створена енергією західних колоніальних імперій3. У зв’язку з цим А. Карті звертає увагу на мову
Купера, що показує «як несподівано традиція колоніального європейського права проявляється щодо сучасних європейців»4.
Купер характеризує сучасні міжнародні відносини так: «Ми
маємо, вперше з ХІХ століття, terra nullius… І там, де держава занадто
слабка, вона є небезпечною і недержавні актори можуть стати надто
сильними. Якщо вони стануть украй небезпечними для авторитетних держав, щоб це терпіти, стає можливим захисний імперіалізм
(defensive imperialism). Якщо ж недержавні актори, особливо наркотичні, злочинні або терористичні синдикати звертаються до використання недержавних (саме досучасних) центрів для завдання ударів по більш упорядкованих частинах світу, тоді організовані держави,
врешті-решт, мають взяти на себе відповідальність»5. Виходячи з
такої суто суб’єктивної оцінки міжнародних відносин, він поділяє
міжнародне співтовариство на три частини: «досучасну» (premodern), «сучасну» (modern) та «постсучасну» (post-modern).
«Досучасний світ» охоплює обширну сферу, в якій держави втратили
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монополію на законне застосування сили1. Згідно з Купером цей світ
характеризується відсутністю достатньо ефективної держави, якій
притаманний постімперський хаос, як це має місце в Сомалі,
Афганістані, Ліберії тощо. Внаслідок цього «досучасна держава» не
відповідає критерію Вебера — мати законну монополію на використання сили, що робить таку державу об’єктом її застосування2.
За Купером, формування поняття «сучасний» стосується ООН, в
якій переважають досучасні держави. Це означає, що практично мова
сучасного ООН не застосовується стосовно сучасних держав. Тому
неправильно говорити про те, що в цьому значенні порушується
Статут ООН. Він просто концептуально не може застосовуватися3.
Сучасність ООН полягає в тому, що вона спирається на суверенітет
держави і що останній, у свою чергу, заснований на поділі внутрішньої та зовнішньої політики4. За словами Купера, сфера ООН є світом, у якому кінцевою гарантією безпеки залишається сила. І така
оцінка, на його думку, є істиною як для реалістичних концепцій
міжнародного співтовариства, що характеризують його управління з
позицій зіткнення інтересів, так і для ідеалістичних теорій, згідно з
якими анархія держав може бути замінена гегемонією світового
уряду або колективною системою безпеки5. Ці висновки Купера
супроводжуються явним перекрученням природи права ООН та його
механізмів: «Статут ООН підкреслює суверенітет держави, з одного
боку, та цілі підтримання порядку силою»6, що є не більше, ніж
нездійсненною мрією перетворити цю Організацію на силову структуру Заходу.
До «постсучасного» світу Купер відносить лише західні держави,
залишаючи поза ним усі інші держави міжнародного співтовариства,
у тому числі Росію та Китай, що представляють власні цивілізації.
Навіть у «сучасному» світі, підкреслює він, звернення до норм
Статуту ООН з приводу типових загроз безпеки є зайвим, оскільки
для їх подолання класичне міжнародне право не готове»7.
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Характеризуючи зміст доктрини «превентивної дії, сформульованої
в Національній стратегії безпеки США, Купер говорить, що вона
збіжна з традиційним значенням британської доктрини балансу
сил»1. Він наводить історичний приклад війни за іспанську спадщину (1701–1713), яка велася Англією з метою запобігти об’єднанню
французької корони з іспанською короною. На Англію ніхто не
нападав, але якщо б вона чекала, що дві корони створять нову наддержаву, то не було б можливості подолати її напад2. Саме Утрехтський
мир 1713 р., який завершив цю війну і під яким, поряд з Францією та
Іспанією, свої підписи поставили Англія та Нідерланди, проголосив,
що «мир і спокій християнського світу може бути відновлений справедливим балансом сили (justum potentiae equilibrium), який є найкращою і найбільш поважною основою взаємної дружби та міцної
злагоди»3.
Але розуміння Купером доктрини превентивного удару нічого
спільного не має з війною за іспанську спадщину, оскільки в ті часи
з боку Англії вона велася за свою власну безпеку на основі відновлення у Європі балансу сили. Тоді як сучасна доктрина США превентивного удару спрямована на отримання односторонніх переваг у
світі, виходячи з вищості західної цивілізації та виключності американської нації. Це наочно демонструється ним так: «Якщо б кожний
узяв на озброєння превентивну доктрину, світ перетворився б на
хаос… Система, в якій потребується превентивна дія, може бути стабільною лише за умови домінування однієї держави або концерту
держав. Тому доктрина упередження має бути доповнена доктриною
стійкої стратегічної переваги (doctrine of enduring strategic superiority),
і в дійсності це є головною темою Національної стратегії безпеки
США…»4. А. Карті справедливо зазначає, що, «не задовольняючись
запереченням доктрини міжнародного права, що стосується застосування сили, Купер нищить сутність верховенства права як стандарту
формального рівноправ’я»5.
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Купер звертається також до створення умов постсучасного спокою Європи, мотивуючи їх ліберальними цінностями, сила яких
полягає у «зверхності індивіда над колективом, приватного над
публічним та внутрішнього над іноземним. Це виражає себе в
постнаціональній сумісності, прозорості (особливо у сфері безпеки і
воєнних питаннях) та пріоритеті персонального розвитку індивіда
над химерою могутності та престижу держави. Ця європейська якість
життя ґрунтується на парасольці безпеки США, так само як забезпечується подібний спосіб життя в Японії та на значній частині
Американського континенту»1. Він констатує, що «все це значно
обмежує проведення необхідних європейських «гуманітарних» інтервенцій, тобто інтервенцій, зумовлених, у будь-якому випадку, головним чином потребами забезпечення якості європейського способу
життя. Можливо, хтось зможе приєднатися до постсучасного співробітництва Імперії Європа, долучившись коли-небудь до нього більш
широко»2. Однак, підкреслює він, привабливість постсучасної імперії як мрії може ніколи не збутися, і, поки це не станеться, «постсучасний простір має бути спроможним захистити себе»3. Купер
визнає, що американське домінування, не вкладаючись у рамки міжнародного права, не може розраховувати на узаконення цього стану.
Тому «має існувати віртуальна (virtual) монополія сили. У даний час
вона належить США і, зрозуміло, що США здійснюватимуть її у
власних інтересах»4.
Відповідно до вимог «постсучасного світу» має бути й реорганізована ООН, яка, на думку Купера, не втратила ще своєї легітимності5.
Але основною метою оновленої ООН має стати готовність регулярного ведення превентивних війн, щоб «поширювати демократію та
ліберальну державу як єдину форму правління, що може зробити світ
безпечним»6.
Оточення президента Буша і сам він представляли дії США щодо
заміщення міжнародного права доктриною упереджувального удару
1
2
3
4
5
6

Cooper Robert. The Breaking of Nations... — P. 161.
Ibid. — P.78.
Ibid. — P.79.
Ibid. — P.167.
Ibid. — P. 167.
Ibid. — P. 177.
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як інтелектуальне вираження релігійного інстинкту, позбавленого
ідеї юридичного процесу. Цей підхід розглядається ними в контексті
американської традиції, що пояснює в цілому «жорстокість історії
зовнішньої політики США»1.
Водночас у США існує критика нехтування юридичним процесом, яка не визнає відсутність його в релігійних віруваннях американців. Так, Р. Джавітт і Дж. Лоуренс характеризують правління
Буша як «так зване президентство віри» (faith presidency), тобто таке,
що обтяжене релігійним елементом, у якому відсутній міжнародний
юридичний процес. Вони пояснюють це помилковим тлумаченням
Старого Завіту християнської Біблії, що нібито й призводить до ігнорування самої ідеї юридичного процесу2. Але для юриста, зазначає
А. Краті, складним для сприйняття цього аргументу є те, що, надаючи значення протестантським релігіям в ознаках американської ідентичності, вони думають, що «виправлення помилкової теології є
суттєвим для поновлення місця міжнародного права в американській культурній ідентичності. Однак це не є частиною їх аргументу,
що «істинне міжнародне право відразу знову виявить релігійне
коріння»3, як це було йому притаманне в середньовіччі, а саме до
Гуго Гроція та Вестфальського миру 1648 р.
Інші ж, зокрема, Рон Саскін, будучи редактором «Sojorness» і
автором книги «Faith works» (Вчинки віри), у своїй статті «Without a
Doubt» (Поза сумнівом), опублікованій у 2004 р. у «New York Times
Magazine», також визначив діяльність Буша як «президентство,
засноване на вірі» (faith — based presidency), подаючи його правління
як «модель з нами або проти нас» (a wish — us — or — against — us
model)4. Він звертає увагу на те, що Буш, ознайомившись з цією книгою, сказав йому (січень 2002 р.), що він «зрозумів, чому Америка
потребує керівництва її духовенства». За словами Саскіна, «всупереч
визнаним фактам, президент говорить», що він спирається на свою

1
2

Carty Anthony. Philosophy… — P. 143.
Jewett Robert and Lawrence John Shelton. Captain America and the Crusade against
Evil.-Harvard, 2004. — P. 290.
3 Carty Anthony. Philosophy… — P. 143.
4 Цит. за: Carty Anthony. Philosophy… — P. 143–144.
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силу волі або свій інстинкт, щоб керувати державним кораблем, і за
це він молиться»1.
Відповідь на запитання, якою ж релігією керується Буш, Саскін
бачить у словах одного з помічників президента, висловлених у бесіді з ним: «Він сказав, що хлопці (guys), подібні мені (Саскіну. —
В. Д.), перебувають «у тому стані, який ми називаємо реально заснованим співтовариством», яке він визначив як спільноту людей, які
«вірять, що рішення прийдуть від вашого розсудливого вивчення
видимої реальності». Я кивнув і пробурмотів щось про принципи
освіченості та емпіризму. Він обірвав мене і сказав. «Це більше не
шлях світу, діяти реально будь-де… Ми тепер є імперією, і коли ми
діємо, ми створюємо нашу власну реальність. І поки ви розсудливо
вивчаєте цю реальність, як ви це робите, ми знову діємо, створюючи
інші нові реальності, які ви можете теж вивчати, і це є способом
уладнання подій. Ми є акторами історії, а ви, всі ви, займатиметися
тим, щоб вивчати те, що цей погляд і є «сутністю президентства
Буша»2.
Р. Джавітт і Дж. Ш. Лоуренс, звертаючись до специфіки інтелектуального контексту «президентства віри» Буша, намагаються
з’ясувати уявлення про його президентство, виходячи із значення
протестантських релігій як таких, що можуть, на їх думку, сприяти
відновленню місця міжнародного права в американській культурній
традиції і, отже, в міжнародному співтоваристві3. Як зазначає
А. Карті, «вони стверджують, що це «президентство віри», за певного
потурання широкої американської громадськості, більше вбирає
іудейсько-християнську традицію в американську ідентичність у
богоугодній манері, приписуючи собі чеснотливу ідентичність
нескінченності Бога, ніж розуміючи значення того, що трансцендентний та звинувачуючий Бог незалежно оспорює їх крайню обмеженість та неодноразову помилковість моральних обрань. Сутність
цих обрань є самоідолізація, що відвертає страх або небезпеку в
демонізації інших. Легковірний розгляд та відчування незалежного
факту, трансцендентність світу за власним «я» є першими умовами
незалежного процесу та верховенства права. Вони затемнюються
1
2
3

Carty Anthony. Philosophy… — P.144.
Цит. за: Ibid. — P. 144.
Jewett Robert and Lawrence John Shelton. Captain America... — P. 291–233.
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тим, що Джавітт і Лоуренс називають популярним фашизмом (pop
fascism), який вбирає в себе всі елементи права в американську
ідентичність»1. За їх словами, з практичної точки зору, популярний
фашизм означає, що «ми маємо простежити вплив біблійних моделей тріумфального Бога та його побідоносного народу як розуміння
в моральній структурі справедливості (right) вести до перемоги і
несправедливості (wrong) вести до поразки. Нам необхідно ретельно
досліджувати причини поразки та перевіряти психічний вплив неподоланних сумнівів щодо неї»2.
Звичайно, ця спроба з’ясувати характер «президентства віри»
далека від світоглядної основи віри в «трансцендентну справедливість» Бога, згідно з якою не можна заслужити його милість, заздалегідь вбачаючи себе невинними, що автоматично тягне визнання
винними всіх тих, хто не згоден зі «справедливістю невинних» і
покарання за це упереджувальним ударом. Це нагадує джихад вірних
проти невірних, характерний для ідеології ісламського фундаменталізму, проти якого нібито виступають США, запозичуючи у нього
методи боротьби. По суті, це є заперечення категорії моральності в
міжнародному праві, що означає повернення до «гоббсівської теорії
пізнання, в якій немає місця для самопізнання власного «Я», окрім
аналізу поширення (особливої) сили суверенного «я» (тобто геополітичного) до своєї вищої межі»3.
Отже, цей доктринальний підхід до міжнародних відносин та міжнародного права характеризує в нинішній період ставлення США до
людства як такого. Не кажучи вже про сучасне міжнародне право,
яке несумісне з поділом людей і народів на «чистих» і «нечистих» (це
нагадує його стан періоду колоніалізму з поділом народів на «цивілізовані» та «нецивілізовані»), він суперечить основоположним принципам людської моралі, що поступово утверджувалася протягом
тисячоліть і яка не може бути зруйнована будь-якою силою, що претендує на виключне становище у світі.
Ця доктрина не може принести їх творцям ні слави, ні користі і,
безумовно, зазнає краху, як це не раз було в історії з подібними доктринами внаслідок хибності їх цілей та нездійсненності за визначен1
2
3

Carty Anthony. Philosophy… — P. 143.
Jewett Robert and Lawrence John Shelton. Captain America… — P. 274–275.
Carty Anthony. Philosophy… — P. 222.
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ням. І цей процес вже розпочався: вперше «постсучасний світ» в
особі альянсу США — Англія та його запальної союзниці Франції
змушений був відступити від завдання вже підготовленого удару американських військових сил по Сирії. Так само США змушені були
наприкінці 2013 р. відмовитися від силової акції проти Ірану у
зв’язку зі здійсненням ним своєї ядерної програми, проігнорувавши
навіть величезний тиск на них з боку Ізраїлю.
Тим самим у світі з’являється «нова реальність», але зовсім не та,
на яку розраховувала фінансова закуліса, готуючи цей удар. Нова
реальність віддзеркалює зміни, що останнім часом відбулися в міжнародному співтоваристві. По-перше, це позиція більшості населення в самих США та Англії, яке, усвідомлюючи катастрофічні наслідки подібних дій в Іраку, Афганістані, Лівії тощо, висловилося проти
чергової воєнно-політичної авантюри своїх урядів. А по-друге, це
означає, що у світі відбувається невідпорний процес виникнення
нового балансу сил, що змусив цей альянс та Захід загалом повернутися в сирійському та іранському питаннях на позиції міжнародного
права і віднайти рішення в рамках Ради Безпеки ООН, як цього й
вимагає Статут ООН.
Цим самим був розвіяний міф західної пропаганди про неефективність ООН та політичну неспроможність постійних членів цієї
Ради приймати узгоджені рішення з підтримання миру і безпеки. Це
чутлива поразка тих, хто сповідує силу в міжнародних відносинах,
штучно прищеплюючи міжнародному праву властивість «застарілості». Вона свідчить про те, що період «постхолодної війни» може
коригуватися на користь миру і порядку, як і те, що період одноосібної гегемонії США у світі як єдиної наддержави завершується, або
принаймні не є вже незаперечним фактом. Звичайно, міжнародне
співтовариство ще не раз стикатиметься з рецидивами політики сили
з боку США та їх західних союзників, але для народів і багатьох держав переваги мирного розв’язання конфліктів на основі міжнародного права матимуть більшу привабливість, ніж внесення хаосу в
міжнародні відносини з непередбачуваними діями державних і
недержавних акторів.
Для забезпечення територіальної цілісності України і, отже, усунення загрози миру в Європі необхідна внутрішня і міжнародна
домовленість щодо створення в країні нового устрою на основі
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децентралізації влади та гарантування їй нейтрального статусу. Це
було б можливо за умови, на яку, однак, все ж важко розраховувати,
що США позбавляться ілюзій стосовно їх реальних можливостей
одностороннього домінування у світі. Останній за фактом став біполярним і безповоротно рухається до багатополярності. Тому в ім’я
збереження України як суверенної держави необхідний компроміс,
який би влаштував усіх глобальних гравців. Женевська заява від
17 квітня 2014 р., в якій представлені певним чином узгоджені підходи США, Росії, Європейського Союзу та України щодо деескалації
напруженості в країні та відновлення безпеки всіх громадян, надала
деяку надію про початок руху в цьому напрямкі.
Відхід зовнішньої політики США, як і Заходу в цілому, від міжнародного права, який у специфічній формі оспорюється критичною школою, не є новим явищем, притаманним лише «постсучасному світу». Цей процес, розпочавшись ще напередодні Другої світової
війни і поновлений з виникненням у світі «холодної війни», знайшов
втілення в теорії реалізму. Її класичні представники Є. Карр та
Г. Моргентау, не заперечуючи міжнародне право як таке, але, надаючи переважне значення так званим реальностям у міжнародних
відносинах, бачили в ньому обмежену роль. Згідно з цією концепцією міжнародне право неминуче виражає інтереси найбільш могутніх
держав, які, використовуючи це своє становище, тлумачать його на
свою користь1.
Після закінчення Другої світової війни реалісти, «особливо в перший період холодної війни», наводили аргументи проти тенденції з
боку західних держав обрати надмірно юридичний підхід до світової
політики»2. Фактично це означало незгоду з новим міжнародним
порядком, встановленим у Статуті ООН. У зв’язку з цим Джорж
Кеннан вже в ті часи вважав, що для більшості членів міжнародного
співтовариства необхідно мати ефективний юридичний режим,
подібний цінностям та позиціям, які притаманні США3.
1 Див.: Carr E. H. The Twenty Years Crisis 1919–1939. — London, 2003. — P. 219;
Morgenthau Hans T. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Place. 3rd. —
New York, 1965. — P. 285.
2 Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International Law and
International Relations. — Cambridge, 2007. — P. 16.
3 Див.: Kennan Georg F. American Diplomacy 1990–1950. — Chicago, 1951. —
P. 95–96.
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Водночас домінування в міжнародних відносинах теорії реалізму
співвідноситься з домінуванням у міжнародному праві теорії юридичного позитивізму. Ці дві найважливіші течії в сучасній західній
доктрині є «цілком сумісними»1. Доповнюючи, по суті, одна одну.
Як перша, так і друга теорія у здійсненні своїх цілей віддають перевагу структурним підходам (інституціоналізму), в яких пріоритетне
значення належить інтелектуальній еліті, що діє всупереч традиційним цінностям, притаманним західному суспільству, зокрема відданості юридичного процесу та ролі індивіда як особи з власним мисленням. Особливо останнє дедалі більше заміщується його
природним егоїзмом, доводячи цю притаманну людині властивість
до крайнього ступеня відчуженості від загальних інтересів суспільства і, отже, держави, яка перестає бути його центром. Власний егоїзм, що обертається виключно в матеріальній сфері, став смислом
життя західної людини, породжуючи як зневагу до самостійної
думки людини, так і недовіру до неї самої людини. Як зазначає
німецький теолог і філософ А. Швейцер, «організовані державні,
соціальні та релігійні об’єднання нашого часу намагаються змусити
індивіда не зосереджувати свої переконання на власному мисленні, а
приєднуватися до тем, які вони для нього визначили. Людина, яка
виходить з власного мислення і тому духовно вільна, уявляється їм
чимось незручним та таким, що тривожить. Вона не надає достатніх
гарантій того, що поводитиметься в даній організації належним
чином… Дух часу сприяє скептичному ставленню сучасної людини
до власного мислення, роблячи його сприятливішим до авторитарної істини»2.
Р. Купер, який персоніфікується з цим доктринальним підходом
до зовнішньої політики, формулює загальний принцип ведення
справ з незахідними державами, які, як зазначає А. Картер, «є несумісними з міжнародним правом Статуту ООН. Цей принцип засновується на відкрито імперіалістичній антропології, яку, не дивно, він
бачить властивою як більшій частині європейського, так і американ-

1

Simpson Gerry. The situation on the international legal front: the power of rules and
the rule of power // European Journal of International Law 11. — 2000. — P. 452.
2 Швейцер Альберт. «Я родился в период духовного упадка человечества» //
Кризис сознания. — М., 2009. — С. 6–7.
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ського менталітетів еліти»1. У результаті зовнішня політика вилучається з суспільних відносин держави, трансформуючись у «право»
еліти на її вироблення та здійснення.
У свою чергу, ідеї реалізму та юридичного позитивізму розглядаються в західній доктрині крізь призму лібералізму, який претендує
бути посередником між ними, піддаючи критиці першу за ігнорування міжнародного права, а другу — за недостатню його роль у сприянні міжнародному співробітництву. Лібералізм виставляє себе міждисциплінарною наукою, яка зв’язує ліберальні ідеї з ідеями реалізму
та прагматичного позитивізму на основі визнання виключної ролі
США в міжнародних відносинах та необхідності здійснення, виходячи з цієї їх характеристики, цілей «постсучасного світу», претендуючи на «узаконення глобального управління»2. Досягнення цього
ліберали, подібно реалістам та позитивістам, бачать у функціоналізмі, який у різні історичні періоди був представлений функціоналістською і неофункціоналістською теоріями та теорією взаємо
пов’язаного світу. Особливо остання розглядається як політика
складного та взаємопов’язаного світу, де недержавні актори та державна бюрократія діють через транснаціональні мережі та міжнародні інститути як складові глобалізованого світу. Погляд лібералів на ті
чи інші інститути (Лігу Націй, ООН, Організацію Північно
атлантичного договору тощо), хоча й відрізняються від поглядів реалістів та позитивістів, особливо в світлі їх критики морального релятивізму останніх, вони мають спільну основу, якою є однополярність
США та вплив цього чинника на міжнародний правопорядок.
Так, ліберальна теорія юридичного процесу протиставляється
сутності принципу позитивізму, згідно з яким право є і має бути відокремленим від моралі. Ліберали вважають, що це позбавляє право
його мети, що полягає в служінні соціальним цілям3. Однак теорія
юридичного процесу, по суті, також відкидає існуюче міжнародне
право, хоча й не такою мірою, як юридичний позитивізм, використовуючи привід, що воно однаково легалізує демократичні та тоталі1
2

Carty Anthony. The Philosophy… — P. 134.
Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International Law and Inter
national Relations. — Cambridge, 2007. — P. 83.
3 Див. докл. Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International Law. —
P. 88.
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тарні режими. Тому, на думку лібералів, необхідний прогресивний
розвиток міжнародного права, що має засновуватися на «міжнародних політико-утворюючих процесах» (international policy-making
processes)1. Ця теорія отримала розвиток в особі професорів Єльського
університету М. Макдугала, Г. Лассвела, М. Різмана, що створили
так звану Єльську або Нью-Хевенську школу. Вони розробили цей
політико-орієнтований підхід (politico-oriented approach) для внутрішнього права, виходячи зі спільних для західних суспільств цінностей. Це зумовило критичне ставлення лібералів до «удаваного
універсалізму» (make-believe universalism) традиційного міжнародного права, що будується лише на нормах, узгоджених державами2.
Подальший розвиток ліберальна теорія юридичного процесу
отримала по лінії визнання ціннісних характеристик міжнародного
права, а саме його ролі в підтриманні загального миру у світі, віддзеркалюючи паритет ядерних озброєнь двох наддержав, який склався у 60-х роках3; та в стабілізації міжнародних відносин як таких, що
продемонструвало розв’язання у 1962 р. кубинської ракетної кризи4.
У 90-х роках виникла нова ліберальна теорія, яка знову повернулася до ідеологічного коріння західного суспільства та заздалегідь на
перед визначеної мети. Це так званий республіканський лібералізм,
представлений в американській доктрині міжнародного права
Ф. Тесоном, Т. Френком та Анна-Марією Слотер, які відродили в
період «постхолодної війни» поняття моральної асиметрії між демократіями і недемократіями та використання проти останніх сили в
рамках «ліберального міжнародного права»5. Демократія еволюціонувала «від морального наказу до міжнародного юридичного
зобов’язання»6. Ліберальні демократії мають «обов’язок» використовувати силу для перешкоджання недемократіям у набутті зброї масо1 Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International Law. — P. 83.
2 Ibid.
3 Falk Richard A. New approaches to the study of International law // American Jornal

of International Law, 1961. — P. 477–482.

4 Henkin Louis. How Nations Behave. — New York, Washington, London, 1968. — P. 5,

180, 216–242, 257.
Teson Fernando R. The Kantian theory of international law //Colombia Law Review,
1992. — P. 89, 92.
6 Frank Thomas M. The emerging right to democratic governance // American Journal
of International Law, 1992. — P. 47, 90.
5
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вого знищення в рамках прагнення встановити у світі «новий транснаціональний ліберальний порядок»1. «Цікаво, там, де Фолк зіставляв
людську гідність та стратегію стабільності як конкуруючі цінності,
стверджуючи, що світ не може дозволити собі моральний релятивізм, зумовлений ризиком ядерної війни, нові ліберальні теорії міжнародних відносин не бачать такої напруженості»2.
Отже, новітня ліберальна теорія, як і практика ліберальних демократій, не є «поступливою стосовно міжнародного права»3. Вона, по
суті, відмовляється навіть від пояснювального підходу до нього,
зосереджуючись на необхідності надання йому наперед визначеної
ролі4. Теорія юридичного процесу намагається помістити міжнародне право в суто політичному контексті, в межах якого воно має створюватися та діяти. «Цей погляд відкидає поняття права лише як
неупереджене застосування норм. Міжнародне право повністю є
процесом прийняття рішення»5. В цьому правотворчому та правозастосовному процесах пояснення права, якщо і може мати місце,
заздалегідь підпорядковується прийнятим приписам, сформульованим виключно в політичних доктринах західних держав як належних
до «постсучасного світу».
У 90-ті роки з’явився конструктивізм — нова теорія як вираження
соціального конструювання світу. Вона отримала значне поширення
як у США, так і в Європі, зайнявши важливе місце в сучасній міжнародно-правовій доктрині Заходу. Це був виклик реалізму та лібералізму з їх раціональним підходом до світової політики, що виходить відповідно з розподілу сили та розподілу інтересів. Тоді як
раціоналісти допускають мінімальну роль ідей, обмежуючись
«дорожніми картами» і нормами, що керують діями держав, конструктивісти свою увагу зосереджують на соціальних структурах, що

1

Slaughter Anne-Marie. International law in world of liberal states // European
Journal of International Law, 1995. — P. 503– 25.
2 Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International Law… — P. 91.
3 Alvazez Tose E. Do liberal states behave better? critique of Slaughter’s liberal of
International Law, 2001.
4 Див.: Slaughter Anne-Marie. International law… — Р. 235.
5 Higgins Rosalyn. Policy, consideration and the international judicial process //
International and Comparative Law Quarterly, 1968. — P. 58.
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складаються, на їх думку, з ідентичностей, норм та широкої сфери
нормативних акторів світової політики1.
На філософію конструктивізму, який прагне з’ясувати, що змушує західний світ триматися разом, значною мірою вплинула соціологія Еміля Дюркгейма та Макса Вебера, які ще наприкінці ХІХ — у
першій половині ХХ ст. зверталися до ролі ідей у соціальному житті.
Для Дюркгейма це ідеї, що існують не в головах людей, а ті, що
характеризують соціальний світ зовні. Через соціальну взаємодію
вони трансформуються в соціальні факти, такі як мова, релігія вірування та моральні норми, і, встановлені як такі, набувають значення
соціальних фактів, впливаючи таким чином на поведінку держав та
інших акторів. Вебер, у свою чергу, в 40-х роках через розкриття казуальності соціальних фактів намагався з’ясувати вплив ідей на поведінку як самостійної сфери науки2. Конструктивісти виходять з того, що
люди в процесі мислення значною мірою визначають свої прагнення.
Звідси держави, які відчувають себе достатньо могутніми, прагнуть
діяти незалежно від своїх інструментальних можливостей.
Для конструктивістів інтерес походить від ідентичностей, що є
критерієм вибору дії в конкретних сферах та стосовно конкретних
акторів. На їх думку, соціальна складова світової політики містить
також норми, що є міжсуб’єктивними переконаннями соціального
та матеріального розуміння світу, вказуючи акторам, що вони можуть
і мають робити в даних обставинах. Міжсуб’єктивність цих переконань проявляється в тому, що вони поділяються людьми та суспільствами як соціальні факти. Вони є переконаннями не лише стосовно
соціальних норм і угод, але також стосовно фізичного світу та законів науки3. Таким чином, норми включають як переконання, що є
справедливим і правильним4, так і переконання, що є здійсненим та
1 Див.: Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International Law… —
P. 95.
2 Дискусія стосовно конструктивізму міститься в працях: Ruggue John Gerald.
What makes the world hang together? Neo-utilitarianism and the social constructivism
challenge // International Organization, 1998. — P. 857–861 та Kratochwil Friedrich.
The force of prescriptions, 1994. — P. 699–703.
3 Див.: Kratochwil Friedrich. Rules, Norms and Decisions: On the Conditions of
Practical and Legal Reasoning in International and Domestic Affairs. — Cambridge,
1989. — P. 21–24.
4 Див.: Tannenwald Nina. The Nuclear Taboo. — Cambridge, 2005. — P. 45.

284

Місце і роль доктрини в міжнародному праві

ефективним1. Конструктивісти вважають, що такі норми виходять
далеко за межі регулятивної ролі, діючи на більш глибокому утворюючому рівні, і тому вони мають особливе значення2.
Конструктивісти піддають критиці раціоналістичні теорії за крайню формалізацію їх підходів до забезпечення інтересів західних держав у світовій політиці. Як зазначають Д. Армстронг, Т. Фаррелл та
Х. Ламбер, «раціоналісти в міжнародних відносинах трактують
інтереси держав (та інших акторів) як фіксовані: саме щоб збільшити
безпеку та процвітання через самодопомогу (для реалістів); та через
інтенсивність взаємної допомоги (для лібералів). Конструктивісти
активізують значущість інтересів, стверджуючи, що вони походять
від ідентичностей… До тих пір, поки реалізм і лібералізм пропонують
пояснення, чому держави, заявляючи про свої інтереси та матеріальні можливості, обирають боротьбу або співробітництво одна з
одною, такі раціоналістичні теорії не можуть пояснити «зміст і джерело державних інтересів та соціальну фабрику світової політики»3.
Конструктивізм прагне визнати в міжнародних відносинах роль
як структури, так і агентства. Соціальні структури включають ідентичності та норми, що встановлюються акторами, їх соціальну ситуацію та сферу соціальної дії. Звертаючись до дії, сумісної з цими
ідентичностями та нормами, актори узаконюють та відтворюють
соціальну структуру питання, що є предметом обговорення. Конст
руктивісти вказують на процес, де актори соціалізуються в нормах,
які є його результатом. Він включає оволодіння елітою цими нормами, інституціоналізацію норм у дискурсі даного суспільства та його
культури. Особливе значення надається останньому елементу соціалізації, де актори визнають нові норми законними та автоматично
діючими4.

1

Див.: Eden Lynn. Whole World on Fire: Organization, Knowledge and Nuclear
Weapon Devastation. — New York, 2004.
2 Див.: Desslar David. What’s at stake in the agent — structure debate // International
Organization, 1989. — P. 454–456.
3 Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International Law … — P. 96.
4 Nye Joseph. Nuclear learning and us — soviet security regimes // International
Organization, 1987. — P. 371–402; Finnemore Martha and Sikind Kathyryn.
International norm dynamics and political change // International Organization,
1998. — P. 887–917.
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Більшість конструктивістів, особливо американських, належать
до так званих традиційних конструктивістів (conventional construc
tivists), які, пов’язуючи себе з соціальним підходом до вивчення світової політики, прагнуть дослідити казуальний вплив ідентичностей
та норм на поведінку. Іншу впливову групу конструктивістів становлять так звані критичні конструктивісти (critical constructivists), особливо європейські, які використовують критичні теорії міжнародних
відносин, поширюючи їх на міжнародне право. Вони заперечують
соціологічну науку з її об’єктивацією вивчення реальностей, зосереджуючись на власних оцінках фактів та перспективах, що випливають з них1. Один із провідних представників конструктивізму
М. Коскенніені, який, будучи спочатку прихильником традиційного
конструктивізму, що визнає процес встановлення нормативного
змісту міжнародного права в значенні казуальності, трансформував
ці свої погляди, наблизившись до позиції критичного конструктивізму, для якого перспектива міжнародного права бачиться як «форма,
обтяжена знанням» (a knowledge — laden form) соціальних відносин2.
Відповідно міжнародне право розглядається ним як «особливе відчуття (a particular sensibility) міжнародних питань, або як заздалегідь
визначені позиції та упередження щодо них»3. Він визначає «міжнародне відчуття» (international sensibility) як історичне можливе та
спрямоване на міжнародну реформу згідно з моделлю західної цивілізації та інституціональною сучасністю4. Коскенніені віддає перевагу концепції «відчуття» перед концепцією «ідей» тому, що перша,
на його думку, пропонує більш рухомий міжсуб’єктивний світ як
більш пристосований до суперечностей та змін5.
Однак більш толерантним до міжнародного права є підхід традиційного конструктивізму, який пропонує певною мірою зчеплення з
позитивізмом та теорією юридичного процесу6. Але і він страждає
1 Див.: Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International Law … —
P. 100.
2 Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International Law… — P. 100.
3 Koskenniemi Marti. The Gentle Civilizes of Nations: The Rise and Fall of International
Law. 1870–1960. — Cambridge, 2005. — P. 3.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Див. докл.: Armstrong David, Farrll Theo and Lambert Helene. International
Law… — P. 102.
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однобічністю внаслідок визнання аксіомою вищості західної цивілізації, що характеризує методологію традиційного конструктивізму
як об’єктивістську, і, отже, також як заздалегідь упереджену.
Теорії реалізму, ідеалізму та конструктивізму (критичний підхід),
хоча і різняться своєю методологією, виходять з вищості західної
цивілізації на чолі зі США, обґрунтовуючи звернення до сили необхідністю прищеплення незахідному світу ліберальних цінностей.
У цій крайньо радикальній та дискреційній моделі сучасних міжнародних відносин, обтяженої штучно створеним поняттям «постхолодної війни», позитивне міжнародне право проголошується «застарілим» і таким, що підлягає витисненню з міжнародної системи як
посереднім, так і прямим насиллям (violence). Об’єктом насилля
може бути будь-який актор міжнародних відносин, який не поділяє
цих цінностей, або вважається таким, незалежно від цивілізаційних
чинників власного буття. За висновком А. Карті, лібералізм у США
розглядається виключно з позиції західного споживацького суспільства, який являє собою «матеріалістично-гедоністичну культуру, що
вимагає мілітаризованого контролю планети для забезпечення безперервної експансії. Жадоба, суб’єктивний індивідуалізм є антропологічною основою для споживчої ринкової економіки, яка глобально утверджує себе через риторику прав людини та ліберальну
демократію. Легалізовані, щоб здійснюватися, права людини обставляються узаконенням риторики міжнародного правового порядку,
посиленого зверненням до гуманітарної інтервенції та підтвердженням права упереджувального удару проти урядів, які загрожують
іншим через «тероризм проти власного народу» та проти їх сусідів.
Іншими словами узаконення прав людини в даний час є вирішальним для перенесення вини за проблеми міжнародного хаосу за межі
західних суспільств та узаконення насилля проти незахідних
суспільств»1.
Зазначені теорії становлять філософську основу сучасних політичних доктрин Заходу, в яких лібералізму відводиться роль ідеологічного обґрунтування категорій сили та підкорення в міжнародних
відносинах. Ці доктрини базуються на дискреційній основі, що охоплює не лише безпосередньо сферу застосування сили в міжнарод1

Carty Anthony. Philosophy… — P. 194–195.
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них відносинах, а й практично весь спектр їх правового регулювання, включаючи основні джерела міжнародного права. До процесу
переосмислення останніх підключилися й деякі представники російської науки міжнародного права.
Так, Р. Каламкарян, звертаючись до концепції Г. Шварценбергера
«агентства з визначення права» як складової ст. 38 Статуту
Міжнародного суду ООН, надає доктринам учених значення, що
виходить за межі додаткового способу визначення норм права в правозастосовній діяльності цього Суду. Він вважає, що вони «за своїм
фактичним значенням більше, ніж просто додатковий засіб для
визначення правових норм… та за фактом винесеного головним
судовим органом ООН рішення про надання авторитетної думки
вченого певне правило поведінки держави може бути виявлено як
міжнародний звичай»1. Р. Каламкарян відносить цей підхід до «новацій, привнесених розвитком світової цивілізації в систему сучасних
міжнародних правовідносин, які суттєво «коригують» всю традиційну джерельну базу науки міжнародної юриспруденції»2.
Але у зазначеній концепції Г. Шварценбергера суди та вчені розглядаються виключно як додаткові агентства, тоді як основними
агентствами, згідно з його класифікацією, є суб’єкти міжнародного
права, які визначають договірні норми, звичаєві норми та загальні
принципи права. Переоцінка цих доктрин, так само як інших
агентств з визначення права, припускає свідомо або несвідомо, на
його думку, «еклектизм, що складає небезпеку»3.
Доктрини вчених як такі не можуть бути джерелом міжнародного
права, хоча б, як свідчить практика, внаслідок їх крайнього
суб’єктивізму, обтяженого, особливо в нинішній час, нерідко ідеологічними та іншими чинниками, що робить їх однобічними та
спрощеними для сприйняття об’єктивної реальності. Сам Г. Швар
ценбергер, виходячи зі змісту ст. 38 Статуту МС ООН, визнає це,
вказуючи на те, що важко зрозуміти, кого взагалі можна вважати
1 Каламкарян Р. А. Место доктрины наиболее квалифицированных специалистов
по публичному праву различных наций в источниковедческой базе современного
международного права // Государство и право. — 2006. — № 4. — С. 71.
2 Там само. — С. 72.
3 Schwazzenberger Georg. A manual of International Law / Fight ed. — London,
1962. — P. 40.
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найбільш кваліфікованими спеціалістами з публічного права різних
націй для визначення правових норм1. Виникає також питання щодо
поняття «світова цивілізація», якого в міжнародній системі ні в правовому, ні в будь-якому іншому значенні не існує.
Свого часу дискусії в Консультативному комітеті юристів 1920 р.
стосовно проекту п. 1 «d» ст. 38 Статуту ППМП (автор бельгієць
барон Де Камп) загалом збігалися з поглядами на його зміст англоамериканських юристів. Так, Е. Рут і Р. Філлімор у своєму коментарі
змісту цього пункту зазначали, що «суддя має використовувати авторитет судових рішень та доктрини юристів, що збіжні, лише як
додаткові та допоміжні засоби»2. Під час зазначеної дискусії
Р. Філлімор на запитання члена цього Комітету Річчі-Бустті прямо
заявив, що «доктрина та юриспруденція, без сумніву, не створюють
право; але вони допомагають у визначенні норм, які існують. Суддя
має проявити готовність використовувати як юриспруденцію, так і
доктрину, але вони повинні слугувати лише як роз’яснення»3.
Г. ван Хуф, аналізуючи вищевказаний підхід Г. Шварценбергера
до п. 1 «d» ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, зазначає, що «він
проводить розрізнення між правостворюючими процесами та правовизначальними агентствами», і ця відмінність між ними полягає в
тому, що останні не створюють (нового) права, але говорять, яке
право існує. Судові рішення не належать до першої категорії, вони
просто складають додаткові правовизначаючі агентства4 і «сьогодні
доктрина не користується навіть значенням категорії, рівної судовим
рішенням»5.
Руйнування існуючої джерельної бази міжнародного права негативно відбивається на авторитеті самого МС ООН, так само як
інших міжнародних судів, які дедалі частіше піддаються критиці за
доктринальну політизацію своїх рішень. А радикальність та упередженість теорій реалізму, ідеалізму та конструктивізму щодо міжнародного права взагалі підриває довіру до наукової думки як такої, що
1

Schwazzenberger Georg. A manual of International Law / Fight ed. — London,
1962. — P. 40
Цит. за: Hoof G. J. H. van. Refthin — Sources King the of International Law. —
Deventer, 1983. — P. 171–172.
3 Ibid. — Р. 172.
4 Ibid.
5 Ibid. — P. 177.
2
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є свідченням системної кризи американського глобалізму. Зведення
сили в ранг політики Заходу робить неможливим досягнення консенсуального значення правових норм, що є головною метою ст. 38
Статуту ООН. Але і сьогодні правом міжнародного співтовариства
продовжує залишатися позитивне міжнародне право, поєднане в
цьому Статуті з принципами справедливості, які мають, у разі необхідності, виправляти формалізм останнього. Воно продовжує регулювати, хоча й не виключно, міждержавні відносини, що будуються
на принципі суверенної рівності держав.
Отже, незважаючи на нігілізм західних країн на чолі зі США до
міжнародного права, який увійшов у нову фазу з розпадом СРСР,
воно залишається чинним насамперед як право ООН, у якому, безумовно, виражаються спільні інтереси народів у підтриманні миру і
порядку у світі. Але його функціонування безпосередньо залежить
від встановлення у світі нового балансу сил як єдиної можливості
запобігти апокаліпсису, що невпинно насувається на людство внаслідок існуючого способу життя людей, що відтворює хаос у міжнародних відносинах. І цей процес вже розпочався з виникнення у
Східній Азії та інших регіонах світу потужних економіко-політичних
центрів, спроможних обстоювати свої цивілізаційні цінності та
інтереси. Для людства це історичний шанс звернутися до винайдення нового способу життя людей, основою якого має стати поступове
заміщення свободи споживання свободою духу. Тоді люди, перед
якими завжди стоїть вибір між добром і злом, отримають реальну
можливість для обрання ними добра і подальшого розвитку міжнародного права передусім як права миру.
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ПРАВОВА ПОЛІТОЛОГІЯ:
ПРОБЛЕМИ НАУКОВОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ
В останні десятиліття в Україні спостерігається стрімкий розвиток політичної науки: здійснено її інституціональне оформлення,
триває процес диференціації та спеціалізації за галузями. Її теоретичні засади зміцніли завдяки концептуалізації таких субдисциплін,
як порівняльна політологія, воєнна політологія, кратологія, партологія, елітологія, електоральна політологія, політологія міжнародних
відносин та інших, кожна з яких має самостійний предмет дослід
ження. Водночас зростає увага науковців до нових сфер політикоюридичного знання, серед яких — юридична політологія, політична
юриспруденція, політична наука публічного права, політична соціологія права, політична антропологія права, політична психологія
права1.
Правова політологія є порівняно новим напрямом у політичній
науці, становлення якого розпочалося в Україні лише наприкінці
1990 — на початку 2000-х років. Сучасний етап інституціоналізації
правової політології характеризується формуванням власної теоретичної бази, розширенням кола дослідників, які займаються цією
проблематикою. Проте питання оформлення правової політології у
самостійну галузь політичного знання ускладнюється, з одного боку,
існуванням таких галузей юридичної науки, як конституційне та
адміністративне право, а з другого — дослідженнями у близькому
1 Смирнов В. Право и политика в юридической и социально-гуманитарных науках

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.igpran.ru.
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предметному полі в рамках політичної, соціологічної та філософської наук. Тому нині необхідне визначення джерел формування
правової політології, її об’єкта і предмета, завдань і функцій, тобто
створення фундаментальної теоретичної концепції, яка б відображала досягнутий рівень знань і була своєрідним підґрунтям подальших
наукових пошуків у даному напрямі.
Звертаючись до джерел формування правової політології, слід
зазначити, що її ідейно-теоретичні основи були закладені ще в античні часи, а подальше оформлення відбувалося в контексті новоєвропейської політико-правової думки, під впливом розвитку правового
підходу до політики та появи соціологічних, політологічних концепцій розуміння права.
Історія становлення правової політології тісно пов’язана з іменами таких мислителів, як Сократ, Ціцерон, Платон, Арістотель,
Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо,
І. Кант, Г. Гегель, К. Шмітт, М. Коркунов, Б. Чичерін, С. Дністрян
ський, В. Старосольський, Б. Кістяківський. Їхні погляди на сутність, походження політики і права, особливості взаємозв’язку
останніх відіграли значну роль у формуванні ідейно-теоретичних,
методологічних основ правової політології.
Політико-правові погляди цих мислителів вплинули не лише на
розвиток правового підходу до політики, а й на зародження перших
теоретичних уявлень про політичне право. Саме під впливом політико-правових теорій доби античності й Нового часу сформувалося
нове антропоцентричне розуміння державно-правових явищ: право і
держава постали як дві нерозривні сутності, існування і взаємозв’язок
яких знаходяться у безпосередньому співвідношенні1.
Визначальний вплив на процес оформлення правової політології
у самостійну галузь пізнання мали трансформаційні процеси, які
відбулися у суспільстві та науці у другій половині ХХ ст. і які врешті
зумовили: 1) зростання уваги науковців до розгляду політики і права
у єдності їх ціннісно-смислових характеристик; 2) виокремлення
політичного права як самостійного напряму наукових досліджень;

1 Оль П. А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству: Монография — СПб.:
Юридический центр Пресс, 2005. — С. 85.
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3) активізацію розвитку міждисциплінарних політико-правових
досліджень.
Власне, починаючи з другої половини ХХ ст., у суспільних науках
відбувається формування нового, постнеокласичного типу методології, який характеризується поступовою інтеграцією різних галузей
наукового знання, появою нових цікавих концепцій, побудованих на
синергетичному методологічному інструментарії. Плюралізм, комплексність та міждисциплінарність стають своєрідною доктриною
всіх наукових досліджень. Формується нова теорія і методологія пізнання, яка виходить із необхідності визнання взаємозалежності всіх
сфер суспільного розвитку — економіки, права, культури, політики
тощо.
Дедалі зростаюча єдність наукового знання, на думку відомого
російського вченого Д. Керімова, «передбачає подолання наявного
сепаратизму в розвитку окремих наук, взаємопроникнення і збагачення теорій і методів різних наук, об’єднання усіх галузей наукового знання у всебічному пізнанні об’єктів природного і соціального
буття»1.
Правова політологія фактично постає постнеокласичним етапом
розвитку політичної науки, який визначає її своєрідність у предметних і методологічних аспектах. Формуючись на межі політології і
правознавства, правова політологія являє собою інтегративну систему знань, яка поєднує пізнавальні ресурси обох наук.
Для постнеокласичного етапу характерні такі тенденції у розвитку
методології політичної науки:
– дедалі зростаюча складність соціально-політичного буття зумовила відхід від домінування діалектичного методу як універсального
підходу до осмислення політичної дійсності;
– розвиток ідей та методів синергетики, висування на перший
план понять невизначеності, вірогідності, нелінійності, хаосу, біфуркації та флуктуації як відображення характеристик сучасної політичної дійсності (актуалізація категорій випадковості, можливості, причинності, розвитку та суперечності);

1 Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. — М.:

Мысль, 1986. — С. 186.
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– усвідомлення необхідності всебічного погляду на політику, її
осмислення крізь призму взаємозалежності з іншими сферами суспільного життя;
– розширення предмета досліджень політичної науки, її інтеграція з іншими соціально-гуманітарними науками, відмова від моноцентричного уявлення на користь визнання плюралізму наукових
ідей і концепцій.
Поряд зі змінами у методології наукового пізнання значний
вплив на процес становлення правової політології справив розвиток
процесів глобалізації, демократизації. Це зумовило, з одного боку,
формування нової політичної дійсності, кількісного і, головне, якісного зростання суб’єктів політичної діяльності та управління, а з
другого — до посилення ролі права в управлінських процесах.
Падіння тоталітарних режимів, у тому числі комуністичних, у
Центральній і Східній Європі ознаменувало кардинальні зміни у
суспільно-політичному устрої більшості країн. Стрімкий розвиток
демократичних процесів на пострадянському просторі, прийняття
конституцій незалежних держав зумовили підвищення ролі й значення права, його цінностей в суспільному і державному житті.
Нагальним же завданням для більшості країн стало вдосконалення
не тільки організаційних та адміністративних аспектів діяльності
держави, а й створення якісної правової основи функціонування
політичних інститутів, утвердження розуміння демократії як правової форми організації та реалізації влади.
Особливістю сучасної ситуації у багатьох перехідних суспільствах,
у тому числі в Україні, є «відсутність синхронного розвитку політичної і правової сфер»1, що призводить до неефективності законодавства та діяльності політичних інститутів, розбалансованості правозастосовної практики та соціального управління, зокрема
державного. Типовою стає ситуація, коли за наявності сформованої
нормативно-правової бази відсутнє адекватне відображення прийнятих норм та принципів у реаліях суспільно-політичного життя.
Дедалі частіше в сучасній політиці правила політичної доцільності
стають вищими за норми конституційної законності. Намагання ж
1 Матвеєва Г. Політико-правові колізії в Україні як предмет політологічних
досліджень // Вісник Львівського університету. — 2010. — Вип. 1. — С. 186.

294

Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації

окремих політичних сил вийти за межі правового поля та використовувати право у власних інтересах перешкоджають утвердженню
демократичних цінностей та знижують довіру населення до системи
влади в цілому.
Академік Ю. Шемшученко слушно зауважує, що «нині бачимо
спроби використовувати право з метою досягнення певних політичних цілей. Представники влади замовляють висновок і заздалегідь
вказують, який саме зміст їх цікавить. Ще жодного разу представники влади не звернулися з проханням надати об’єктивне науково-правове трактування»1.
Усе це актуалізує і посилює потребу в об’єднанні зусиль політологів і юристів задля комплексного осмислення тих явищ і процесів,
які відбуваються у політико-правовій дійсності, приведенні методології політико-правових досліджень у відповідність з потребами
регулювання суспільного життя. У свою чергу, факт «політизації
права» наштовхує на думку про те, що назріла необхідність включення до предметного поля політичної науки питань про політичні підстави правової практики, політичну ефективність права, його роль у
функціонуванні політичної сфери суспільного життя.
Вважаємо, що усі зміни в останні десятиліття у суспільно-політичному житті мали безпосередній вплив на появу нових політикоправових дисциплін, звернули увагу вчених на необхідність інтеграції пізнавальних можливостей політології і правознавства для
ґрунтовного осмислення сучасних реалій.
Нині проблематика розвитку політико-правових дисциплін і правової політології зокрема привертає увагу багатьох російських і українських науковців, серед яких, зокрема, П. Баранов, І. Вільчинська,
К. Вітман, Л. Кормич, А. Коваленко, М. Матузов, О. Малько,
І. Монолатій, М. Мізулін, С. Навальний, Є. Перегуда, Н. Рулан,
С. Єгоров, Е. Тадевосян, В. Нерсесянц, В. Смирнов, О. Скакун,
О. Сунгуров, О. Чінчіков, В. Шпак, Д. Яковлєв.
Аналіз наукової і навчальної літератури свідчить, що питання
предмета досліджень нових сфер юридико-політичного наукового
знання залишається дискусійним, про що вказують різні трактуван1

Шемшученко Ю. С. Шістдесят років — вік мудрості // Віче. — 2009. — № 9. —
С. 18.
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ня їх назви. Так, у літературі з метою розмежування підходів до предмета пропонується виділяти: правову політологію, політологію
права, або юридичну політологію.
У російському науковому дискурсі вчені-юристи здебільшого
звертаються до вивчення юридичної політології, розглядаючи її як
самостійну юридичну дисципліну (Н. Рулан, В. Нерсесянц,
О. Чінчіков) чи як міждисциплінарну сферу пізнання (В. Смирнов).
Так, В. Нерсесянц серед нових напрямів розвитку юридичного знан
ня (філософія права, соціологія права, психологія права, правова
кібернетика, юридична антропологія, юридична логіка, правова
інформатика, правова статистика та ін.) виокремив і юридичну політологію як юридичну дисципліну загальнонаукового, а не галузевого
характеру. На його думку, нині йдеться лише про процес становлення юридичної політології як окремої дисципліни, оскільки раніше
проблематика її формування досліджувалась у межах загальної теорії
держави і права1. Водночас він не виключав можливості формування
з такою ж назвою дисциплін, які б за своїм предметом і методом
належали до суміжних наук.
У свою чергу, такі російські науковці, як Е. Тадевосян, П. Баранов,
В. Шпак, М. Мізулін, А. Піголкін, звертаються до політології права,
вважаючи її відносно самостійною складовою системи політичних
наук. Е. Тадевосян переконаний, що політологія права повинна
зайняти одне із центральних місць у структурі політології2.
Подібну точку зору обстоюють і П. Баранов та В. Шпак. На їхню
думку, одна з основних сфер суспільного життя — політична — у
правовому вимірі й теоретичному осмисленні поки що залишається
малодослідженою. Водночас взаємопроникнення права і політики в
практичній сфері дістає своєрідне відображення в низці теоретичних
понять і категорій, які у системі й у своїй відносній автономності
дають змогу ставити питання про самостійне виділення політології
права як політологічного, теоретичного виміру права і його закріплення в даній галузі знання. Отже, зазначають П. Баранов і
В. Шпак, «політичний аспект проблеми політики права повинна
1

Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. — М.: ИНФРА, 1999. —
С. 25–26.
2 Тадевосян Э. В. Социология права и ее место в системе наук о праве //
Государство и право. — 1998. — №1. — С. 46–53.
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вивчати політологія права як відносно самостійна, теоретично
оформлена структура та інститут загальної політології»1.
О. Сунгуров вважає, що у центрі уваги політології права, або юридичної політології, мають бути насамперед права людини як об’єкт
вивчення і як фактор, що має значний вплив на політику. На його
думку, «реальна політична конкуренція, наявність чи відсутність
якої також повинна стати поряд з питанням про те, як впливають
конкретні політичні обставини на появу і закріплення тих чи інших
правових норм, предметом вивчення політології права, або юридичної політології»2.
Такої ж точки зору дотримується В. Смирнов. Він розглядає юридичну політологію як міждисциплінарну сферу пізнання і стверджує,
що вона «дає змогу випрацювати політолого-юридичну конструкцію
прав людини»3.
Дещо вирізняється з-поміж визначень точка зору російського
науковця М. Мізуліна. Він розглядає політологію права як сучасну
доктрину про право, політику і владу, центральним ядром аналізу
якої виступає право у своїх проявах та відносинах із владою і політичними інститутами. М. Мізулін зазначає: «Політологія права розглядає правові, владні і політичні явища як плюралістичні, які знаходяться в постійній зміні та створюють для авторів політичної і
юридичної дії можливості вибору й здійснення суспільних змін»4. На
його думку, політологія права у сучасних умовах дає точний діагноз
загального стану правової і неправової нормативності у суспільстві

1

Баранов П. П., Шпак В. Ю. Политическое право в многообразии своих определенностей: философский анализ [Електронний ресурс] // Философия права. —
2007. — № 1. — Режим доступу: http://elibrary.ru/item.asp?id=15207318.
2 Сунгуров А. Ю. Права человека как предмет политической науки и как междисциплинарная концепция [Електронний ресурс] // Полис. — 2010. — № 6. —
С. 90–105. — Режим доступу: http://www.polismag.ru/product_info.php?products_
id=448.
3 Смирнов В. В. Политология прав человека и политические права в России
[Електронний ресурс] // Полис. — 2010. — №6. — С. 106–115. — Режим доступу:
http://www.polismag.ru/product_info.php?products_id=449.
4 Мизулин М. Ю. Политология права: исходные основания и принципы
[Електронний ресурс] // Публичное пространство, гражданское общество и
власть: опыт развития и взаимодействия. — М.: РОССПЭН, 2008. — Режим доступу: http://www.civisbook.ru/files/File/Mizulin_pravo.pdf.
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та бездоганно орієнтує політиків і правокористувачів про пріоритети
практичної діяльності в ситуаціях суспільних змін.
Найбільш повним, на нашу думку, є визначення політології права
у навчальному посібнику «Теорія держави і права» за редакцією
А. Піголкіна: «Політологія права повинна бути вираженням ідей
справедливості, законності, гуманізму, рівності усіх людей перед
законом, відображати різні наукові погляди та уявлення про державу
і право, визначати стрижневі напрями політико-правового розвитку.
Мистецтво політологів права — вміти відображати, систематизувати,
надавати точні наукові дані про державу й правову дійсність та перспективи її розвитку»1.
Отже, в площині політології права, або юридичної політології, у центрі уваги російських науковців опиняються здебільшого правові питання, а саме: 1) політики права; 2) генезису, динаміки і тенденцій розвитку
нормотворчого процесу; 3) реалізації прав людини; 4) ефективності
правового регулювання. Дослідження у галузі політології права, або
юридичної політології, на їх думку, мають бути спрямовані насамперед
на виявлення тих галузей, в яких правові зміни є неефективними, сприяти випрацюванню наукових рекомендацій щодо оптимізації механізмів правового регулювання суспільних відносин.
На противагу російським науковцям у центрі уваги вітчизняних
учених (І. Вільчинська, С. Гусарєв, А. Коваленко, І. Монолатій,
Є. Перегуда, О. Тихомиров, Д. Яковлєв, Л. Кормич, К. Вітман) знаходиться правова політологія, або політологія права, (І. Монолатій,
О. Скакун) як наукова і навчальна дисципліна. Водночас деякі науковці, зокрема С. Гусарєв і О. Тихомиров, відносять політологію
права, або юридичну політологію, до юридичної дисципліни чи до
міждисциплінарної галузі наукового знання2.
І. Монолатій вважає, що саме проблематика прав людини має
перебувати в центрі уваги політології права. Адже нині політика в
галузі прав людини, організація взаємодії органів влади різних рівнів, об’єднання у межах єдиної державної системи, роль і значення
1

Теория государства и права: Учебник / [Електронний ресурс] / [под ред.
А. С. Пиголкина]. — М.: Юрайт-Издат, 2005. — 613 с. — Режим доступу: http://
ukodeks.ru/?p=2954.
2 Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія: Основи юридичної діяльності: Навч. посібник. — К.: Знання, 2006. — 487 с.
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політичних інститутів та політичних технологій в утвердженні прав
людини є необхідним компонентом сучасної політологічної освіти.
У зв’язку із цим, на його думку, «чимало фахівців розвивають задум
формування науки про права людини, а серед політологів утверджуються ідеї створення політології права, або юридичної політології»1.
На думку О. Скакун, наука політології права формується як система знань про державну правову політику, про стрижневі напрями
політичного розвитку держави і права, що ґрунтуються на об’єктивних
закономірностях цього розвитку2.
Аналогічну точку зору обстоює Д. Яковлєв, вбачаючи перспективність розвитку правової політології саме у сфері державної політики. Саме в аспекті державного управління, державної політики, на
його думку, правова політологія має шанси і перспективу стати не
тільки навчальною, а й науковою дисципліною.
На нашу думку, нині має сформуватися комплексна галузь знань,
яка своїм предметом визначає суспільні відносини, що призводять
до створення елементів політико-правової системи держави, а також
узгодження інтересів зацікавлених груп у ході актуалізації та обстоювання певних інтересів і потреб.
Правова політологія має поєднати у своєму об’єкті політичну систему суспільства та правову систему держави із постійно змінюваними уявленнями про місце і роль позаправових (таких, які неможливо
ідентифікувати юридичними методами) чинників впливу на державу, внести чіткі критерії та ознаки в ті правові механізми, що містять
значний елемент політичного, регламентувати діяльність специфічних суб’єктів політико-правової системи (етнічні, релігійні групи,
територіальні громади) та інститутів громадянського суспільства3.
Серед важливих напрямів досліджень, які формують предметне
поле правової політології, можна виокремити: порівняльний аналіз
політичних і правових систем та інституціоналізації, політологічна
теорія держави, концептуалізація трансформації політичних інсти1

Монолатій І. С. Політологія права в академічному дискурсі України [Електрон
ний ресурс]. — Режим доступу: www.univerua.rv.ua.
2 Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Х.: Консум,
2001. — 656 с.
3 Кресіна І., Перегуда Є., Коваленко А. До питання про предмет правової політології // Правова держава. — 2005. — Вип. 16. — С. 518–519.
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тутів і політичної системи в цілому, створення цілісної політологічної концепції гармонійного розвитку та організації держави і громадянського суспільства, адміністративно-територіальний устрій
держави, теорії політичного розвитку і соціального прогресу, проблеми глобалізації і модернізації національної державності, правові
аспекти політичної та етнічної конфліктології, етнодержавознавство,
національно-державне будівництво, демократія і права людини.
Тобто предмет правової політології має охоплювати форми політичної участі, розвиток громадянського суспільства, вплив цих процесів на еволюцію правових систем, політичні механізми формування суспільної волі, віддзеркалення у правових нормах політичних
інтересів різних соціальних груп
Як зазначає І. Вільчинська, предметне поле правової політології
має включати: основні принципи правового регулювання, особливості законодавчої стратегії держави; основи конституціоналізму;
основи державного будівництва та правління; основи територіальноадміністративного устрою; основи судової влади та основні завдання
її реформування; основи місцевого самоврядування; основи конституційного захисту прав і свобод людини та громадянина; основи
формування громадянського суспільства; основи формування правової держави; напрями вдосконалення виборчого права; основи
партійного будівництва; діяльність держави у сфері зміцнення законності, правопорядку; напрями формування політико-правової культури тощо1.
Отже, у цілому правова політологія покликана охоплювати досить
широке коло питань державно-правового будівництва. Водночас
специфікою правової політології є те, що вона орієнтується на дослідження політичної складової права, вивчаючи соціально-політичні
умови реалізації права, вплив політичних явищ і процесів на створення і функціонування правових норм. Тобто її цікавить право не
як сукупність певних норм, їх природа і характер, а насамперед політична обумовленість права всією системою суспільно-політичних
чинників, механізм його дії та ефективність у регулюванні політичних відносин.
1 Вільчинська І. Ю. До проблеми інклюзивних політологічних і правових дослід
жень // Держава і право. — 2012. — Вип. 56. — С. 545.
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Правова політологія спрямована на дослідження процесу правотворення не з огляду на низку формальних процедурних моментів,
пов’язаних із закріпленням певних об’єктивних тенденцій суспільного життя у нормативно-правових актах, а зосереджується переважно на позаправових складових цього процесу — узгодженні різних
суспільних інтересів, громадському контролі, особливостях політичної відповідальності, діяльності суб’єктів політичної системи та громадянського суспільства, спрямованої на прийняття певних нормативно-правових актів тощо.
Аналіз поглядів російських і українських науковців свідчить про
те, що нині намітилися дві тенденції у підходах до розуміння предмета правової політології:
— перша йде від правознавства, увага здебільшого звертається на
правові процеси, на аналіз закономірностей впливу права і правозастосовної діяльності на державну політику;
— друга йде від політології, акцент зміщено в бік вивчення політичної дійсності в контексті функціонування права як важливого
способу і виміру політичного буття.
Розбіжності у визначеннях засвідчують плюралізм наукових дискурсів, а поява різних назв (політологія права, юридична політологія, правова політологія) зумовлена також авторськими позиціями,
намаганнями наділити цю сферу наукового знання специфічними
рисами (філософськими, правовими, соціологічними тощо).
Відтак правова політологія вивчає політику і право, державноправові явища в органічній єдності й взаємній опосередкованості, їх
смисловий синтез і становить зміст правової політології — системи
знань про політику в її правовому вимірі. Також правова політологія
може бути визначена як галузь політичного знання, що вивчає закономірності діяльності з управління суспільством на основі права.
Особливістю правової політології є те, що вона, з одного боку,
передбачає підпорядкування політики принципам права, а з другого — розглядає право як важливу складову соціально-політичної
практики, що постійно взаємодіє з різними сферами суспільного
життя.
Якщо політологія виявляє загальні й специфічні закони, тенденції, закономірності функціонування політичної сфери життя суспільства, то об’єктом правової політології є осмислення політичної
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дійсності крізь призму правової легітимації політичних процесів і
явищ.
Як слушно зауважує професор Лондонського університету
Г. Друрі, «правовий аналіз політики нині має свої сильні аспекти,
адже будь-який аспект політичної діяльності й політичних змін — на
субнаціональному, національному, міжнаціональному і глобальних
рівнях — має свої правові чи конституційні аспекти»1.
Об’єктивними передумовами наукової інституціоналізації правової
політології є те, що за сучасних умов суспільно-політичного розвитку
саме праву належить ключова роль в організації політичної сфери життя
суспільства, утвердженні й легітимації політичної влади як такої. Поряд
з іншими засобами реалізації політики право впливає на усе політичне
життя: юридично оформляє і закріплює структуру, порядок формування і компетенцію органів публічної влади, визначає поле і правила політичної діяльності, права й обов’язки суб’єктів політики.
Правова політологія виходить з того, що в сучасному демократичному суспільстві право є важливою атрибутивною характеристикою
політики, «постає умовою влади і політики, точкою зростання політики, якістю політичної і владної дії»2. Саме через право держава як
основний інструмент здійснення політики набуває атрибутів суверенності, загальності, соціальної легітимності. Право формує поле
діяльності політики, визначає, якою вона буде, які цінності покликана утверджувати в суспільстві. Водночас саме від політики залежить ступінь реалізації права, його ефективність в урегулюванні
суспільно-політичних відносин.
Тому специфікою правової політології є те, що вона розглядає
політичні аспекти права, звертаючись до вивчення характеру і закономірностей внутрішніх зв’язків права з природою політичного.
Правова політологія вивчає реальне втілення права в системі суспільно-політичних відносин, аналізує можливості використання
1 Друри Г. Политические институты с точки зрения права [Електронний ресурс] //

Политическая наука: новые направления / [под ред. Р. Гудина,
Х.-Д. Клингеманна]. — 1999. — Режим доступу: http://www.twirpx.com/
file/220664/.
2 Мизулин М. Ю. Политология права: исходные основания и принципы
[Електронний ресурс] // Публичное пространство, гражданское общество и
власть: опыт развития и взаимодействия. — М.: РОССПЭН, 2008. — Режим доступу: http://www.civisbook.ru/files/File/Mizulin_pravo.pdf.
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права суб’єктами політики, ефективність дії права, його інститутів і
норм у регулюванні суспільно-політичних відносин.
Питання політичної дії і політичної ефективності права особливо
важливі для правової політології, оскільки дають змогу розширити
межі пізнання права, розкрити характер, можливості його впливу на
політичну сферу життя суспільства.
У даному контексті актуальними є слова відомого російського
науковця Д. Керімова: «Традиційне «вузько нормативне» визначення права є одностороннім, неповним, не відображає його значення і
роль у суспільному житті. Весь сенс права в його динаміці, у дії, реалізації, практичній регуляції відповідних суспільних відносин»1.
Правова політологія орієнтується, з одного боку, на дослідження
політичної дії, ефективності права та його інститутів (рівень дотримання норм і принципів права в поведінці та діяльності суб’єктів політики, віддзеркалення у праві тих процесів, що відбуваються у політичній дійсності, наслідки прийняття та втілення у суспільне життя
правових норм), а з другого — вивчає політичну природу, політичні
властивості права (правове як специфічний прояв політичного), тобто
зворотній вплив політичних факторів на право. Адже саме право, правові явища і процеси не можуть бути всебічно досліджені поза їх
зв’язком із соціально-політичними чинниками, які у своїй сукупності
й діалектичній єдності зумовлюють зміст і форму тієї чи іншої правової норми, її призначення і роль у житті суспільства.
Як зазначає відомий американський дослідник М. Шапіро, «усі
види урядової діяльності, як і всі політичні актори, створюють право,
сконструйовані правом, імплементують його»2.
Отже, предметом правової політології є характер, сутність і закономірності взаємодії політичних і правових явищ. Правова політологія
охоплює вивчення тих політичних явищ і процесів, що виникають як
при формуванні правових актів, так і впливають на їх прийняття і
зміну, а також механізмів і закономірностей взаємодії правових і
1 Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. — М.:

Мысль, 1986. — С. 191–192.
Shapiro M. Law and politics: the problem of boundaries [Електронний ресурс] //
The Oxford Handbook of Law and Politics / [edited by Keith E. Whittington,
R. Daniel Kelemen, Gregory A. Caldeira]. — 2009. — Режим доступу: http://www.
oxfordhandbooks.com.
2
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неправових (політичних) чинників, які впливають на регламентовані
правом суспільні відносини. Тим самим вона дає змогу виявити нові
тенденції і закономірності політико-правового розвитку, що випадають з поля зору при дослідженні окремих аспектів права.
Правова політологія покликана зробити важливий внесок у
розв’язання кардинальних завдань сучасної політико-правової
практики, які пов’язані з науковим забезпеченням реформ, що
проводяться у країні, попередженням і своєчасним розв’язанням
соціальних конфліктів, створенням умов для сталого суспільного
розвитку.
Важливими завданнями правової політології у сучасних умовах є:
— аналіз закономірностей формування, шляхів і механізмів реалізації права в політиці;
— дослідження того, як процеси суспільної трансформації впливають на зміну теоретичних уявлень про право;
— виявлення тих явищ і процесів у політичній системі суспільства, які зумовили відповідні зміни у правовій системі;
— аналіз правових параметрів поведінки і діяльності суб’єктів
політики; виявлення тих суспільно-політичних відносин, які потребують належного правового регулювання й оформлення;
— вивчення політико-правових суперечностей у процесі трансформації сучасного суспільства.
В умовах формування та становлення правової політології як
окремої галузі політичної науки та наукового знання особливого
значення набуває питання її функцій. Це насамперед пізнавальна,
координаційно-стабілізаційна; аксіологічна; функція політико-правової соціалізації; прогностична; науково-академічна.
Пізнавальна функція зумовлена концептуальною природою правової політології і полягає в узагальненні й систематизації політологічних знань щодо сутності політики і права, виявленні глибинних
зв’язків між державно-правовими та іншими явищами суспільного
життя, у здатності пояснювати політичні явища і процеси на основі
виявлених закономірностей.
У рамках правової політології, на нашу думку, варто виділити такі
пізнавальні рівні:
1) філософський, який охоплює головні ціннісні й нормативні
орієнтири, що визначають напрями і цілі пізнавального процесу;
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2) теоретичний, на якому формуються гіпотези, здійснюється
аналіз понять, категорій і законів, вибудовуються концепції, які
пояснюють багатоманітність політико-правової дійсності;
3) емпіричний, на якому розробляються науково обґрунтовані
рекомендації щодо вдосконалення політико-правової дійсності.
Координаційно-стабілізаційна функція полягає в тому, що правова
політологія покликана сприяти вдосконаленню соціально-політичних і правових механізмів системи державного управління, знаходженню шляхів урегулювання соціальних конфліктів, виробленню
рекомендацій щодо підвищення легітимності державної політики,
результативності законодавчого процесу, адаптації політичної системи до сучасних умов демократичного розвитку суспільства.
Дослідження у межах правової політології мають бути спрямовані
на виявлення тих відносин у політичній сфері життя суспільства, які
потребують належного правового регулювання. Правова політологія
покликана раціонально-критично оцінювати політичні й правові процеси задля уникнення свавілля в правовому регулюванні, виявлення
проявів політичної заангажованості у законодавчій діяльності. Вона
має сприяти узгодженню і врахуванню інтересів різних соціальних
груп у ході прийняття тих чи інших нормативно-правових актів.
Щодо аксіологічної функції. У межах правової політології політика і право, як її ключові категорії, розглядаються у єдності та взаємопроникненні їх ціннісно-смислових характеристик. Особливістю
правової політології є те, що вона звертається до гуманістичного
розуміння політики — не тільки як суперництва і боротьби за владу,
а як управління суспільством задля забезпечення справедливого
соціального порядку.
Правова політологія виходить з того, що за сучасних умов суспільно-політичного розвитку спільною рисою функцій політики є
те, що вони покликані сприяти налагодженню взаємозв’язку між
державою і громадянами, узгодженню інтересів різних соціальних
груп, інтеграції суспільства задля забезпечення суспільного порядку
й організованості, регулюванню, вирішенню і подоланню найгостріших конфліктів, що дезінтегрують країну.
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Адже саме в здатності осмислювати і вирішувати найбільш складні проблеми соціуму і проявляється сутність політики, об’єктивність
її буття1.
Звернення ж правової політології до розгляду політики крізь призму ідеї справедливого соціального управління підкреслює її нерозривний зв’язок із правом, позаяк саме право виступає вираженням
політичної і соціальної справедливості.
Власне знання про право — фундаментальна основа правової
політології, оскільки саме право постає для неї критерієм оцінки
всієї політики. Від права залежить легітимність, дієздатність політики, її прийняття всіма членами суспільства. У межах правової політології право розглядається як втілення справедливості та гуманності,
як важлива складова демократичного розвитку суспільства.
Функція політико-правової соціалізації полягає у тому, що правова політологія покликана сприяти формуванню у громадян високої
політичної і правової освіченості, вихованню політичної і правової
культури.
Політико-правова соціалізація — важливий процес політико-правового становлення особистості, формування її життєвої позиції
щодо держави, права та суспільства. За словами О. Бойчук, «метою
соціалізації стає не підготовка молодої людини під бажані для суспільства параметри, не перетворення її на лояльну до всіх державних
інститутів, а формування соціально активного та відповідального
громадянина, здатного творчо сприймати соціальний досвід і не
тільки адаптуватися до дійсності, а й змінювати її»2.
Правова політологія має за мету сформувати політично і юридично освічену особистість на основі знання нею своїх прав і свобод та
поваги до прав інших людей. Формування у населення розуміння
ролі і значення права, поваги до нього має сприяти утвердженню
активної громадянсько-політичної позиції, уникненню правового
нігілізму.

1

Божанов В. Политика: сущность и современные тенденции [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://beldumka.belta.by/isfiles/000167_339307.pdf.
2 Бойчук О. Теоретичні засади процесу соціалізації з позиції державної політики
розвитку громадської активності молоді // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. — 2010. — Вип. 2 (5). — С. 37–44.
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Прогностична функція полягає в тому, що правова політологія
покликана науково пояснити і спрогнозувати тенденції у розвитку
політичних явищ і процесів, проаналізувати можливі шляхи розвит
ку політичної системи, передбачити наслідки прийняття певних
законодавчих актів, обґрунтовувати напрями вдосконалення правотворчої і правореалізаційної діяльності.
Правова політологія покликана орієнтуватися на практику формування і розробки законодавства, узагальнювати досвід державноправового будівництва в Україні та зарубіжних країнах.
Важливе теоретико-пізнавальне і практичне значення має аналіз
у рамках правової політології політико-правових аспектів законо
творчої діяльності, її відповідності нагальним потребам суспільного
розвитку. Суспільству необхідна така законодавча база, яка відповідає новим реаліям політичного життя, стимулює розвиток політичного плюралізму і багатопартійності. Неврегульованість окремих
питань політичного розвитку, розрив між прийнятими законами і
механізмами їх реалізації, невідповідність змісту законодавства
нагальним суспільним потребам зумовлюють невизначеність і поступову стагнацію трансформаційних процесів.
Тому правова політологія має сприяти випрацюванню науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення діяльності
політичних інститутів та механізмів їх правового регулювання,
проведенню політологічної експертизи нормативно-правових
актів та законопроектів. На політологічну експертизу нормативно-правових актів та законопроектів можуть бути винесені такі
питання: 1) з’ясування політичних інтересів, що зумовили прий
няття того чи іншого закону. Політичний моніторинг у цій сфері
дасть змогу відповісти на питання про те, чи не шкодитиме
інтерес ам суспільства і держави прийняття певного закону;
2) визначення мети прийняття нормативно-правових актів, можливих позитивних і негативних наслідків; 3) оцінка ефективності
запропонованих правових норм.
Науково-академічна функція, у рамках якої можна говорити про
правову політологію як навчальну дисципліну, необхідну для вивчення як юристам, так і політологам.
Роль якісного викладання курсу «Правова політологія» нині актуалізується з точки зору:
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— необхідності посилення професійності фахівців з політології,
розширення діапазону їх пізнання політичних явищ і процесів;
— формування у студентів демократичного, правового світогляду,
прийняття й прищеплення поваги до фундаментальних правових
цінностей і принципів;
— необхідності спрямування політологічних знань на розв’язання
конкретних політичних завдань.
Правова політологія як навчальна дисципліна, на нашу думку,
має зайняти одне з ключових місць у сучасній системі політологічного знання, формуючи фахівців із високим рівнем професійних знань,
вмінь і навичок.
Отже, нині правова політологія плідно розвивається в рамках
політичної науки, формуючи відносно самостійну підсистему в
структурі політичного знання. Специфіка цієї підсистеми визначається тим, що вона є багатогранною за своїм змістом формою синтезу політико-правових знань про політичну дійсність.
Виходячи зі змісту і значення правової політології, вважаємо, що
вона має зайняти особливе місце у системі гуманітарних і безпосередньо політологічних дисциплін. На нашу думку, особливе місце
правової політології пояснюється тим, що вона об’єднує і використовує теоретичні напрацювання, висновки гуманітарних і політологічних дисциплін задля глибинного осмислення тих явищ і процесів,
які відбуваються у політичній дійсності; досліджує основні закономірності розвитку політики і права в цілому; орієнтується на політико-правові дослідження, які проводяться на стику політології і правознавства.
Аналіз співвідношення правової політології з іншими навчальними дисциплінами свідчить про їх нерозривний зв’язок. Правова
політологія тісно взаємодіє з філософією (політичною філософією),
соціологією (політичною соціологію), історією (політичною історією, історією політичних і правових вчень) та безпосередньо правознавством (теорією держави й права, філософією права, наукою
конституційного права, соціологією права). Адже без знання філософських, соціологічних, історичних, правових наук неможливо
сформувати цілісне уявлення про суспільно-політичну дійсність.
Водночас правова політологія не може існувати і без спеціальних
політичних наук, без узагальнення їх дослідницьких результатів, які
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являють собою базу формування її загальнотеоретичних висновків.
Вважаємо, що правова політологія не підміняє теорію галузевих
політичних наук і не розчиняється в ній, а навпаки, стимулює їх розвиток та сприяє досягненню якісно нового рівня політичної освіти в
Україні.
Формуючись на стику політології і правознавства, правова політологія постає комплексною наукою, яка претендує на вагому роль в
осмисленні політичних процесів і суспільних відносин у цілому.
Методологічні розробки правової політології мають сприяти підвищенню інтелектуального потенціалу політологічної освіти, вдосконаленню соціально-політичних і правових механізмів системи соціального, і зокрема державного, управління, адаптації політичної
системи суспільства до сучасних умов демократичного розвитку.
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Ю. Л. Бошицький,
кандидат юридичних наук

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ КОМПЛЕКС НАН УКРАЇНИ
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України багато зробив не тільки для розвитку юридичної науки, а й юридичної
освіти в Україні. На його базі у середині 1990-х років був утворений
академічний науково-освітній комплекс — Київський університет
права. Він бере свій початок від 12 грудня 1995 р. — дати державної
реєстрації Вищої школи права при Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. А 17 липня 1999 р. було видано
43 дипломи юриста-спеціаліста першим випускникам школи.
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України
20 вересня 2000 р. Вища школа права була перереєстрована на
Київський університет права.
Перші 10 років КУП НАН України очолював академік
Ю. Шемшученко, а з 1997 р. ректором вузу є автор цих рядків.
Університет став єдиним у країні навчальним юридичним закладом
IV рівня акредитації, одночасно атестований і як наукова установа
Академії.
Основне завдання університету на сучасному етапі можна сформулювати так: «Навчати студентів не догмі закону, а духу права».
У Київському університеті права НАН України створені та функціонують юридичний факультет, факультет міжнародних відносин та
факультет заочного та дистанційного навчання.
Юридичний факультет університету забезпечує підготовку юристів — бакалаврів і магістрів права. На юридичному факультеті проводиться навчально-методична, науково-дослідна та виховна робота, яку забезпечують кафедри, що входять до складу факультету,
зокрема: кафедри теорії та історії держави і права, адміністративного
та конституційного права, цивільного і трудового права, господар310
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ського права та процесу, кримінального права і процесу, права інтелектуальної власності та інноваційних технологій. Науково-педаго
гічний колектив факультету складають висококваліфіковані
викладачі, які постійно шукають шляхи удосконалення навчального
процесу, з метою поглиблення знань студентів та набуття ними
практичних навичок. Юридичний факультет забезпечує викладання
навчальних дисциплін, кожна з яких має відповідне методичне
забезпечення, що сприяє закріпленню отриманих знань студентів.
Підготовка студентів здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення потреб суспільства у фахівцях вищої кваліфікації в сфері
юриспруденції, які володіють теоретичними знаннями і практичними вміннями їх застосування, особливо в сфері захисту прав і законних інтересів різних верств населення. На факультеті викладаються
також авторські спецкурси, зокрема: проблеми реалізації правових
норм, суб’єкти господарських відносин, теорія доказів та інші.
У сучасних умовах розвитку держави і суспільства, висококваліфікований юрист — це особистість, яка, окрім професійних знань і
умінь, бере активну участь у науково-дослідній роботі. Враховуючи
необхідність формування юриста, який би відповідав вимогам сучасності, факультет активно залучає студентів до наукової діяльності.
Насамперед це участь студентів у міжнародних та всеукраїнських
конференціях з доповідями, підготовленими під керівництвом відомих вчених та участь у конкурсах наукових робіт тощо.
Юридичний факультет активно співпрацює з відповідними
факультетами інших навчальних закладів як України, так і інших
держав з метою обміну досвідом і, таким чином, забезпечення такого
рівня освіти, який би відповідав не тільки національним, а й світовим стандартам.
У 2012 р. на базі відділення міжнародного права, що функціонує в
складі Київського університету права НАНУ з 2007 р., створено
факультет міжнародних відносин. Це було зумовлено необхідністю
підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародного права та
міжнародних відносин різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, відповідно до державних стандартів.
Підготовка фахівців у Київському університеті права НАН України
на факультеті міжнародних відносин спрямована на формування
високопрофесійного корпусу юристів-міжнародників. Особливістю
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факультету є те, що студенти мають можливість отримати також і
кваліфікацію «перекладача» з відповідної іноземної мови.
Викладачами факультету опубліковано понад 20 монографій та
навчальних посібників, а також понад 400 наукових праць. На
факультеті діють кабінети Організації Об’єднаних Націй та міжнародних відносин, а також кабінет європейського права.
КУП НАНУ постійно впроваджує креативні методи в навчальний
процес, зокрема: спільні магістерські програми, читання курсів лекцій, проведення семінарів і тренінгів, які щороку відвідують у середньому 80 іноземців, серед них — представники європейських інституцій, науковці та визначні постаті ЄС та близького зарубіжжя.
Факультет заочного та дистанційного навчання як структурний
підрозділ Київського університету права НАН України функціонує з
1 вересня в 2013 р. і є одним з найбільших структурних підрозділів
університету за кількістю студентів. Факультет здійснює підготовку
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами
підготовки 6.030401 «Правознавство», «спеціаліст» за спеціальністю
7.03040101 «Правознавство» та перепідготовку за спеціальністю
7.03040101 «Правознавство», за спеціалізаціями: «Суд, прокуратура,
адвокатура», «Господарсько-правова», «Цивільне та трудове право».
Специфіка факультету заочного та дистанційного навчання полягає у своєрідності його структури. До складу факультету входять:
Центр дистанційного навчання; Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації; філія кафедри спеціальних юридичних дисциплін та європейського права на базі Вінницького фінансово-економічного університету; філія кафедри юридичної підготовки та
європейського права на базі коледжу Подільського державного
аграрно-технічного університету; філія кафедри загальноправових
дисциплін та європейського права на базі Кіровоградського інституту розвитку людини.
Відокремленим структурним підрозділом факультету заочного та
дистанційного навчання є Центр дистанційного навчання, який
створений з метою надання освітніх послуг за основними напрямами підготовки шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Це дає змогу отримати освіту за
допомогою персонального комп’ютера через всесвітню мережу
Інтернет. Дистанційна освіта — це інноваційна форма навчання, що
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дає змогу поєднати разом у процесі навчання територіально віддалених викладача та студентів. Навчальний процес організовується у
спеціально створеній навчальному середовищі за допомогою системи електронного навчання або по-іншому системи управління
навчанням (Learning Management System ( LMS )) .
У структурі факультету заочного та дистанційного навчання КУП
НАНУ, враховуючи необхідність безперервного професійного зростання громадян, постійного оновлення напрямів, створено Центр
післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, який здійснює
освітню діяльність з метою забезпечення перепідготовки дипломованих спеціалістів; освітню діяльність щодо надання освітніх послуг
фахівцям з юридичної освіти з метою поглиблення професійних
знань та підвищення кваліфікації. Система перепідготовки (друга
вища освіта) ґрунтується на концепції безперервної освіти, яка прийнята за стратегічну в усіх цивілізованих країнах світу. Гнучкість,
динамічність і варіативність післядипломної освіти забезпечується
завдяки функціонуванню різноманітних організаційних форм.
Регіональна політика концепції розвитку Київського університету права НАН України спрямована на забезпечення можливості
надати мешканцям віддалених областей України якісну вищу юридичну освіту зі значно меншими витратами, ніж у столиці. Так, у
1997 р. розпочало свою історію Рівненське відділення Вищої школи
права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького. У 2001 р.
це відділення було реорганізоване у Рівненську філію Київського
університету права, а з 2005 р. — у Рівненський інститут Київського
університету права НАН України (РІ КУП НАН України).
За ініціативи академіка Ю. Шемшученка та підтримки
Закарпатської обласної державної адміністрації у 2002 р. створено
Навчально-консультативний центр університету у м. Ужгороді, на
базі якого в 2011 р. було створено Ужгородський інститут КУП
НАНУ, який готує фахівців за напрямом «Право» за заочною формою навчання.
Науково-дослідна робота в Київському університеті права НАН
України спрямована на розвиток фундаментальних і пошукових
досліджень з пріоритетних напрямів юридичної науки і на цій основі
розробки теоретичних та практичних рекомендацій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку суспільства і держави. Вона
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забезпечує наукове обґрунтування правотворчої діяльності, організацію процесу навчання на основі використання досягнень науки і
техніки, відповідно до вимог Болонського процесу, сприяє науковій
творчості студентської молоді у сфері права та ін.
Одним із напрямів науково-дослідної діяльності університету є
проведення загальноуніверситетських наукових заходів (конференції) та міжнародне співробітництво із зарубіжними партнерами в цій
сфері. З 2000 р. університет проводить щорічну науково-практичну
конференцію «Законодавство України: проблеми та перспективи
розвитку», яка присвячена сучасному стану, тенденціям і перспективам розвитку законодавства України. З 2008 р. проводяться наукові
читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького,
наукова спадщина якого є неоціненним внеском і досягненням юридичної науки.
Враховуючи зростаючу роль порівняльного правознавства як способу дослідження та оцінки правової дійсності, та з урахуванням
сучасних інтеграційних процесів зростання інтересу до вивчення і
взаємного використання досвіду розвитку національних правових
систем обміну правовою інформацією і науковими ідеями, в жовтні
2009 р. Київським університетом права НАН України було започатковано проведення міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні проблеми правової системи України».
З метою активного залучення студентської молоді до науководослідної діяльності університетом, починаючи з 2008 р., проводиться міжнародна науково-практична конференція «Європейська юридична освіта і наука» на базі Ужгородського інституту Київського
університету права НАН України.
Київським університетом права НАН України у квітні 2009 р. була
започаткована всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні», яка проводиться на базі Рівненського інституту Київського університету
права НАН України.
Поряд з цим університет виступає співорганізатором проведення
міжнародної конференції з проблем інтеграції в європейський освітній простір у Словацькій та Угорській Республіках.
Творчими колективами викладачів університету та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького підготовлено та видано ряд підруч314
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ників і посібників, зокрема: академічні курси «Екологічне право
України» (2008 р.), «Конституційне право України» (2008 р.), «Земельне
право України» (2008 р.), «Теорія держави і права» (2008 р.), «Космічне
право» (2012 р.). Водночас науково-педагогічні працівники Київського
університету права НАН України щорічно публікують результати своїх
наукових досліджень у монографіях, підручниках, навчальних посібниках, збірниках наукових праць. У 2009 р. за рішенням вченої ради
Київського університету права НАН України науково-педагогічні
працівники розпочали підготовку циклу довідково-енциклопедичної
літератури, а саме малих енциклопедій. Першим таким виданням у
2009 р. була «Мала енциклопедія права інтелектуальної власності» за
загальною редакцією професора Ю. Бошицького, а також «Мала
енциклопедія теорії держави і права» (2010 р.); «Мала енциклопедія
приватного права» (2011 р.); «Мала енциклопедія міжнародної безпеки» (2012 р.); «Мала енциклопедія кримінального права» (2012 р.);
«Мала енциклопедія конституційного права» (2012 р.); «Мала енциклопедія міжнародного права» (2013 р.).
В університеті функціонують такі науково-дослідні центри: Центр
політологічних, гуманітарних та прикладних досліджень; Центр правових проблем конституціоналізму; Центр прав і свобод людини;
Центр конкурентного права; Центр екологічного права; Центр правових проблем конфліктології; Центр дослідження проблем медичного права; Центр правових проблем сучасного торгового мореплавання; Центр дослідження проблем транспортного права; Центр
сучасних проблем юридичної професії.
Один із напрямів науково-дослідної роботи університету є студентська наукова діяльність, яка є важливою складовою на шляху
залучення студентської молоді до наукових досліджень. Необхідність
здійснення науково-дослідної діяльності студентів сприймається
як аксіома, оскільки характерною особливістю вищої освіти є органічне поєднання навчального та наукового процесів, що сприяє
підвищенню якості підготовки фахівців з вищою освітою, поглибленому вивченню програмного матеріалу, розвитку наукового
мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних завдань майбутньої діяльності. У студентів завдяки науководослідній діяльності формується певний рівень навичок, умінь і
творчого потенціалу.
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В університеті розроблені і діють загальноуніверситетські програми, зокрема: «Пізнай свій край», «Інтелектуальна власність України:
перлини сучасного живопису для студентської молоді», «Інтелек
туальна власність України: перлини сучасної літератури для студентської молоді», «Майбутнє України — в руках талановитої молоді»,
«Передай тепло своєї руки маленькій дитині», «Передай тепло своєї
родини людям поважного віку», «Сьогодні зі спортом — завтра з
майбутнім», «Формуємо власну бібліотеку зі студентської лави»,
«Кроки до прекрасного» (відвідування театрів і музеїв за рахунок
коштів університету).
Сьогодні КУП НАНУ успішно взаємодіє з такими міжнародними
організаціями, як: Рада Європи, Британська Рада в Україні,
Французький культурний центр, Американська Рада з міжнародної
освіти, IREX, Офіс Програми ім. Фулбрайта, Канадське агентство з
міжнародного розвитку, Німецька служба академічних обмінів
ДААД, Національний Темпус-офіс в Україні, Європейська організація публічного права, Американська асоціація українських юристів,
Європейська арбітражна палата, Європейська асоціація вищих
навчальних закладів.
КУП НАНУ акумулював високопрофесійний професорськовикладацький склад докторів і кандидатів наук, професорів, доцентів, які несуть в аудиторію реальний життєвий досвід, і тим самим
збагачують процес навчання, підвищують цінність освіти, яку отримують майбутні юристи. За роки свого функціонування університет
отримав публічне визнання одного з провідних наукових та освітніх
центрів у системі академічної науки і освіти.
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