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УДК 34:929 Гуляєв
І. Б. УСЕНКО, 

професор 

СТОРІНКИ НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ ПРОФЕСОРА О. М. ГУЛЯЄВА:
«КИЇВСЬКИЙ» ПЕРІОД 1895–1908 рр.

Творча спадщина правознавців довоєнної Всеукраїнської Академії наук,
яка тривалий час з ідеологічних мотивів була огорнена мороком свідомого
забуття, нині заслужено є предметом гордості вітчизняної юридичної науки.
Імена вчених повертаються на сторінки довідкових і біографічних видань, а
їхні праці – до наукового обігу. Зокрема, вже кілька років триває процес актуа-
лізації наукового доробку академіка ВУАН Олексія Михайловича Гуляєва. Не
так давно на сторінках нашого щорічника був оприлюднений нарис про поча-
ток творчої біографії вченого, який завершувався викладом подій, пов’язаних
із захистом правознавцем 1894 р. дисертації на ступінь доктора римського
права і переходом на роботу з Юр’ївського університету до Університету
св. Володимира в Києві [1]. У цій публікації ми маємо на меті продовжити
висвітлення життєвого та творчого шляху О. М. Гуляєва.

Екстраординарним професором кафедри цивільного права і цивільного
процесу Університету св. Володимира молодий (31 рік від роду) доктор рим-
ського права став напередодні початку нового 1894/1895 навчального року.
Його вступна лекція відбулася 16 вересня 1894 р. [3] і була присвячена про-
блемі зв’язку російського цивільного права з римським, ніби символізуючи
перехід від багаторічних занять римським правом до викладання цивільного
права, який відбувся в житті самого професора. 

Проте в офіційному розкладі занять університету викладання курсу цивіль-
ного права в обсязі 2-х лекційних годин на тиждень у першому семестрі й 
3-х годин – в другому семестрі, а також 2-х годин на тиждень практичних
занять у кожному семестрі було закріплено за ординарним професором
В. Г. Демченком (1831–1914), який вже від 1884 р. викладав на правах заслу-
женого (фактично, позаштатного) професора. Якою мірою О. М. Гуляєв у цей
перехідний рік заступав свого старшого колегу достеменно не відомо. Але, як
би там не було, а під кінець навчального року він був обраний одинарним про-
фесором цієї кафедри, що було затверджено «височайшим наказом» від
18 травня 1895 р. з одночасним присвоєнням чергового класного чину колезь-
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кого радника (на державній службі він рахувався з 12 серпня 1890 р. – часу,
коли правознавець прийшов позаштатним приват-доцентом у Дерптський уні-
верситет). Цей наказ був оголошений «пропозицією» піклувальника
Київського навчального округу № 4834 від 23 червня 1895 р. [30, с. 20].

На юридичному факультеті на кінець 1896–1897 навчального року були
3 заслужених ординарних професори: О. В. Романович-Славатинський (декан,
кафедра державного права), М. К. Ренненкампф (кафедра енциклопедії права
та історії філософії права), В. Г. Демченко (кафедра цивільного прав) і 6 орди-
нарних професорів, окрім О. М. Гуляева: М. Ф. Владимирський-Буданов
(кафедра історії руського права), О. О. Ейхельман (кафедра міжнародного
права), Д. І. Піхно (кафедра політичної економіки та статистики),
Л. С. Білогриць-Котляревський (кафедра кримінального права), С. А. Єгіаза -
ров (кафедра державного права, П. О. Соколовський (кафедра римського
права). Останній зі згаданих прийшов на факультет одночасно з
О. М. Гуляєвим, але вже 1896 р. перевівся до Московського університету.
Невдовзі кафедру римського права обійняв екстраординарний професор
доктор римського права В. Ф. фон Зелер. Окрім того, виконуючими посаду
екстраординарних професорів служили магістри наук М. П. Яснопольський
(кафедра фінансового права), П. О. Лашкарьов (кафедра церковного права),
М. М. Цитович (кафедра поліцейського права, секретар факультету),
В. А. Удінцев (кафедра торговельного права). На факультеті були приват-
доценти: магістри М. В. Самофалов (кафедра кримінального права) і
Є. М. Трубецькой (кафедра енциклопедії права та історії філософії права) та
магістранти М. М. Ясинський (кафедра історії руського права),
І. О. Покровський (кафедра римського права) та В. Я. Желєзнов (кафедра полі-
тичної економіки та статистики). На правах професорських стипендіатів при
факультеті було залишено ряд випускників університету, серед них майбутні
академіки та професори: О. О. Малиновський, М. І. Палієнко, М. П. Чубин -
ський, М. М. Товстоліс, А. К. Мітюков та ін. [2]

З приходом О. М. Гуляєва обсяг викладання цивільного права на факульте-
ті помітно зріс. Як свідчать щорічні «огляди викладання», що друкувалися на
початку кожного навчального року в «Университетских известиях» [24, 25, 26
та ін.], в 1895–1908 рр. правознавець мав щороку протягом двох семестрів 6
годин щотижневих лекцій із цивільного права на третьому курсі. В першому
семестрі він читав загальну частину курсу і «вотчинні права», а в другому –
зобов’язальне, сімейне і спадкове право. Окрім того, він мав кожного семестру
1–2 години практичних занять на третьому й четвертому курсі. На цих прак-
тичних заняттях обговорювалися роботи студентів на задані теми та вирішу-
валися казуси із судової практики. 

Зауважимо, що В. Г. Демченко в неофіційному статусі «другого професора
кафедри» зосередився на викладанні цивільного процесу, але мав  і 1 годину
практичних занять щотижня із цивільного права. В окремі роки до проведен-
ня практичних занять залучався також член Київської судової палати і актив-
ний учасник Київського юридичного товариства при університеті
П. О. Ананьєв.
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У перший свій повноцінний навчальний рік О. М. Гуляєв запропонував
студентам два необов’язкових курси: «Історія джерел римського права після
Юстиніана» (1 година на тиждень упродовж осіннього семестру 1895 р.) і
«Римський цивільний процес» (1 година на тиждень упродовж весняного
семестру 1896 р.), але, схоже, ці спецкурси, орієнтовані на глибоке вивчення
латиномовної літератури, не мали успіху в студентів і в подальшому правозна-
вець більше не включав їх до свого розкладу. Втім, іноді йому все ж доводи-
лося повертатися до римського права, підміняючи відсутніх колег. Так, весною
1905 р. він протягом семестру викладав загальну частину  курсу системи рим-
ського права (4 години на тиждень).

Як викладач О. М. Гуляев був задіяний 5 днів на тиждень, маючи кожного
дня, окрім четверга і неділі, одну вранішню «пару», а також обов’язкові інди-
відуальні консультації після занять. У середньому в цей час на юридичному
факультеті на кожному курсі вчилося близько 200 студентів, з яких однак десь
четверта частина не доходила до випускних іспитів. 

Своїм студентам він насамперед рекомендував уже майже класичний тоді
«Курс цивільного права» К. П. Побєдоносцева, у якому послідовно відобража-
лися «вотчинні права» (частина 1), сімейні, спадкові й «заповідальні» права
(частина 2), договори і зобов’язання (частина 3). Четверте видання цього
курсу, загальним обсягом понад 2 000 сторінок, побачило світ 1892 р., а п’яте –
1896 р. 

Радив він і популярний «Підручник руського цивільного права» Г. Ф. Шер -
шеневича, перше видання якого вийшло 1894 р. Згодом праця неодноразово
перевидавалася (11-е посмертне видання відбулося в 1914–1915 рр.). У
1901–1902 рр. цей же автор опублікував два випуски «Курсу цивільного
права», які теж потрапили до списку рекомендованої літератури. 

Звертав увагу О. М. Гуляєв і на незавершений «Підручник цивільного
права» Є. В. Васьковського, перші два випуски якого побачили світ у 1894 і
1896 рр. 

Студентам також пропонувався курс «Руське цивільне право» Д. І. Мейера
у новітніх виданнях, які починаючи з 1894 р. (7-е вид.), виходили за загальною
редакцією та з доповненнями А. Х. Гольмстема. 

До списку була включена й праця К. Н. Анненкова «Система руського
цивільного права» в 6 томах, які вийшли впродовж 1894–1905 рр. Загалом
О. М. Гуляєв доволі різко критикував цю працю, яка претендувала на теоре-
тичний погляд на цивільне право, в рецензії на перші два її томи. Він слушно
звертав увагу на недоліки наукового характеру, притаманні цьому виданню,
насамперед нехтування у ньому тими досягненнями цивілістичної науки, які
були відображені в новітніх монографічних дослідженнях та кодифікаційних
актах. Водночас вчений віддавав належне повноті наведеного в багатотомнику
бібліографічного огляду, ретельному згадуванню всіх сенатських роз’яснень
тощо. Він, за власними словами, визначав позитив залучення вітчизняного
матеріалу, але не спосіб його опрацювання. Саму ж книгу називав «пам’яткою
великої старанності» [6].

Свій перелік рекомендованих праць О. М. Гуляєв традиційно завершував
виданнями текстів «Законів цивільних» (Х тому Зводу Законів) з додатком
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рішень Цивільного касаційного департаменту Урядуючого Сенату, підготовле-
них сенатором і поетом, дослідником українських пісень О. Л. Борови -
ковським (11 прижиттєвих видань у 1882–1904 рр.) та членом Санкт-
Петербурзької судової палати О. К. Гаугером (8 видань у 1893–1913 рр.).

На додаток до суто викладацької праці правознавець брав активну участь в
діяльності Київського юридичного товариства при Університеті
св. Володимира. За відомостями, викладеними в університетському звіті за
1896 р., він навіть був обраний головою товариства замість В. Г. Демченка [28,
с. 8]. Але це головування вочевидь тривало недовго й воно не відображено в
жодному з відомих досліджень діяльності цього товариства. 

24 серпня 1902 р. імператор затвердив тимчасові правила Міністерства
народної освіти про професорські дисциплінарні суди. Такий суд було створе-
но і в Університеті св. Володимира. Його головою було обрано О. М. Гуляєва.
Впродовж 1903 р. суду довелося розглянути чотири справи, з них дві – про
порушення порядку в приміщенні університету, одна – про сварку між двома
студентами в курильній кімнаті й одна – про письмову образу студентом
директора університетської клініки. Максимальне покарання, яке застосовува-
лося до порушників – це видалення з університету до серпня 1905 р. [29, c. 29].
Ймовірно, професор головував у цьому суді ще кілька років, але документаль-
них підтверджень цьому немає. Достовірно відомо, що в 1910–1917 рр., тобто
саме після від’їзду О. М. Гуляєва з Києва, головою професорського суду був
Т. Д. Флоринський.

Був правознавець обраний і почесним мировим суддею Київського судово-
мирового округу, що передбачало, зокрема, залучення його, у разі потреби, до
засідань в Київському окружному суді. А 1896 р. правознавець був затвердже-
ний на посаді члена Київського окружного суду. Згідно з законодавством
Російської імперії суддівську діяльність не можна було поєднувати з іншою
працею, але О. М. Гуляєв якимось чином добився для себе виключення з цього
правила і продовжував читати лекції та вести практичні заняття в Університеті
св. Володимира. Так само, не пориваючи з викладанням, 1903 р. висококвалі-
фікований цивіліст став членом Київської судової палати. 

Виконував він і різні разові доручення, зокрема у 1899 р. був членом
Комісії для розбору та знищення старих справ архіву Київського губернського
правління. До складу цієї комісії входив, до речі, і майбутній академік ВУАН
О. І. Левицький.

Цікавим, але малодослідженим питанням є участь професора в діяльності
«Особливої наради про потреби сільськогосподарської промисловості» при
Державній Раді, що існувала в 1902–1905 рр. Разом з ним тут працювали відо-
мі вчені І. І. Іванюков, О. А. Мануйлов, П. П. Семенов (Тянь-Шанський).
Л. І. Петражицький, О. С. Посніков, О. О. Чупров та інші. Як видається, ця
практична діяльність була логічно пов’язана з науковими дослідженнями вче-
ного з питань селянського стану і землеволодіння, про які йтиметься трохи зго-
дом. Зокрема, за свідченням М. В. Немитіної, в протоколах наради зафіксова-
но критичні висловлювання О. М. Гуляєва щодо селянських волосних судів
(«суд без законів, без матеріального права, без правил процесуальних») [34,

6 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



с. 308], які, на нашу думку, дуже подібні до тих положень, які професор від-
стоював у своїх наукових працях. 

На окреме висвітлення заслуговує участь професора в розвитку комерцій-
ної освіти. Він був безпосередньо причетним до заснування в Києві 1906 р.
вищих комерційних курсів, згодом перетворених у Київський комерційний
інститут (ККІ), і кілька років викладав у цьому навчальному закладі. Лекції з
цивільного права та цивільного процесу були обов’язковими для слухачів обох
відділень (економічного та комерційного) ККІ та викладалися в обсязі відпо-
відно 3-х та 2-х лекційних годин на тиждень протягом двох семестрів.
Передбачалися також практичні заняття (2 години на тиждень) для студентів
економічного відділення та спеціальних бухгалтерської та товарознавчої груп.
Згодом був запроваджений і окремий курс «Основи цивільного права», фак-
тично римське приватне право (читався один семестр 4 години в тиждень), а
обсяг лекцій з цивільного права та процесу збільшений відповідно до 6-ти та
4-х годин на тиждень. У проведенні практичних занять від 1908 р. професору
допомагав згадуваний раніше П. О. Ананьєв. Докладніше відповідний викла-
дацький доробок О. М. Гуляєва викладено у спеціальному дослідженні
Л. В. Міхневич [31].

Після 15 років перебування на державній службі 1 січня 1906 р. професор
і суддя О. М. Гуляєв був нагороджений орденом св. Володимира 4 ступеня, що,
як видається, дещо виходило за межі звичної нагородної практики на його
користь.

Що ж до суто наукових здобутків вченого, то вони визначалася насамперед
тодішніми вимогами наукової спільноти до носіїв наукових ступенів (звань).
Так, якщо від магістрів наук вимагалося розуміння історичних і догматичних
аспектів певної наукової галузі, то від докторів наук очікували вже системного
бачення цієї галузі та перспектив її розвитку.

У цьому зв’язку О. М. Гуляєв як цивіліст почав свої наукові пошуки зі
з’ясування загального стану російського цивільного законодавства у контексті
порушеного саме в той час питання про необхідність створення нового цивіль-
ного уложення. Так, відомо що невдовзі після переїзду до Києва вчений зробив
дві доповіді в Київському юридичному товаристві на теми «Про завдання
кодифікації цивільних законів у Росії» та «До питання про систематичне опра-
цювання руського цивільного права» [27, с. 42 ]. Першу з цих доповідей
дослідник опублікував під криптонімом «А. Г.» в літературно-політичному
журналі «Русский вестник» [3]. Дослідники творчості вченого досі не згадува-
ли цю працю, але пряма вказівка на неї із зазначенням автора в переліку праць
викладачів Університету св. Володимира за 1896 р. дає змогу розкрити крип-
тонім [28, с. 42].

Аналогічній проблематиці присвячено й промову «Право загальне й місце-
ве» на урочистих зборах університету 16 січня 1897 р. В ній вчений звертає
увагу, що, окрім загальних цивільних законів у Х томі Зводу Законів, в Росії
діють місцеві закони приєднаних до імперії територій. Йдеться, зокрема, про
місцеві закони Великого князівства Фінляндського, Прибалтійських територій,
Кавказу, Бессарабії, Царства Польського, а також  окремих українських губер-
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ній. Виходячи зі стану розвитку тогочасної науки цивільного права,
О. М. Гуляєв вважав цілком можливим уніфікацію теоретичних основ цивіль-
ного права та утворення єдиного цивільного закону [32]. Проте кодифікацію
він розглядав як обережний, неквапливий процес і починати її рекомендував з
норм зобов’язального права, які були відносно тотожними на всій території
Росії. Запорукою правового прогресу йому видавалася відповідність нових
законів вимогам практики [7]. Проекту цивільного уложення він присвятив ще
кілька статей [12, 17].

Ідея єдності права стала стрижнем наукових поглядів професора. Саме під
цим кутом зору, на нашу думку, слід розглядати його дослідження питань
т. зв. селянського права у розвідках «Селянський двір», «Ще раз про селян-
ський двір», «Нова течія у сенатській практиці з селянських справ»,
«Майбутнє селянського землеволодіння» [10; 11; 14; 19].

Він зробив висновок про необхідність визнати за селянами право власнос-
ті та поширити на них загальний закон, що усуне їх кастове відокремлення,
приведе до позитивних економічних та соціальних наслідків. 

Найпослідовніше ці його погляди були викладені в розлогому нарисі
«Питання приватного права в проектах законоположень про селян», який
1901 р. друкувався в газеті «Киевлянин», а згодом 1904 р. вийшов окремим
виданням [18]. Формальним приводом для написання праці було завершення
робіт Редакційної комісії при МВС з перегляду законоположень про селян.
Комісія підготувала проекти сільських статутів про договори та спадкування,
положення про надільні землі та про волосний суд. На думку вченого,
Редакційна комісія не спромоглася подолати реакційний дух законів 1861 р. і
прийняла за аксіому необхідність збереження станової відособленості селян,
невідчужуваності селянських наділів та станового селянського суду. Як наслі-
док у проектах, напрацьованих комісією, містяться численні неузгодженості.
Зокрема, правознавець аналізує суперечності, які виникають у селянському
дворі між домовласником і членами його сім’ї, а також суперечності общин-
ного і подвірного володіння. Його критика є фактичним протестом проти соці-
альної роз’єднаності населення, проти створення для селян окремих законів
приватного права і процесу.

До певної міри інтересом вченого до проблем землеволодіння викликані і
його праці про т. зв. давність земську. Він дійшов висновку про необхідність
скоротити десятирічний строк давності, який руйнує  цивільні справи [13; 15].

Правам власника (передусім – землевласника) присвячена цікава доповідь
О. М. Гуляєва «Про підстави відповідальності власника за шкоду, завдану його
спорудами» [9]. Йдеться про ситуацію, коли побудована власником на своїй
землі споруда призводить до негативних змін у структурі ґрунту на сусідніх
земельних ділянках. Професор наголошував, що виключність і незалежність
права власності не можуть розумітися беззастережно. Вони охороняються
лише в тих межах, в яких здійснення права власності не залежить від сторон-
ніх осіб.

Під кутом зору ідеї єдності права написана й праця вченого «Особи
польського походження» [20], присвячена деякому послабленню в 1905 р.
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попередніх заборон 1865 і 1887 рр. щодо набуття земель в 9 західних губерні-
ях Росії особами польського походження. Він звертає увагу на складність
визначення таких осіб на підставі юридичних критеріїв і загалом висловлює
обережне (в рамках загальної лояльності до урядового курсу) несхвалення
зазначених обмежень.

Кілька праць вченого було присвячено практичним питанням цивільного
судочинства. Зокрема, він критикував непослідовність судової практики щодо
випадків оскарження письмових актів показаннями свідків. Його особиста
позиція полягала в повазі до тексту письмових актів, гарантією достовірності
яких є жорсткі вимоги закону до форми цих актів [16]. Дослідник приділив
увагу й зустрічному позову [15].

Зауважимо також, що вчений опублікував велику працю про юридичну
освіту в Німеччині [8] та рецензію на магістерську дисертацію Л. А. Кассо,
майбутнього міністра освіти [5].

Своєрідним підсумком київського періоду творчості вченого став 1907 р.
вихід у світ першого видання його навчального курсу з цивільного права,
якому судилося стати найвідомішою працею вченого, що витримала чотири
перевидання [21]. Підручник включав п’ять основних частин: загальні вчення,
речові права, права зобов’язальні, сімейне право, спадкове право. Його особ-
ливістю було те, що автор викладав норми чинного тоді цивільного законодав-
ства, доповнював їх відповідними сенатським роз’ясненнями, а далі de lege
ferenda подавав положення проекту нового цивільного уложення. Таке звер-
нення до ще нечинних норм викликало різку критику Г. Ф. Шершеневича, який
вважав, що тим самим студенти перевантажуються відомостями, які не мають
ні теоретичного, ні практичного значення. Натомість О. М. Гуляєв схильний
був вважати, що сприяє студентам усвідомити, як чинний закон перетворю-
ється в закон майбутній. У цій дискусії наші симпатії на боці автора, а не
рецензента. Слід погодитися із сучасною дослідницею С. Є. Морозовою, що
методологія та система викладення цього підручника може бути взірцем для
підготовки сучасної навчальної літератури з цивільного права [33]. 

У січні 1909 р. правознавець одержав призначення в Петербург і відмовив-
ся від київських посад. Він став товаришем обер-прокурора цивільного каса-
ційного департаменту Урядового Сенату і водночас викладачем Імператор -
ського училища правознавства по кафедрам римського права та цивільного і
торговельного права. 12 січня 1909 р. в училищі відбулася його вступна лекція,
присвячена проблемам викладання римського права [23], яка стала початком
нового етапу творчої біографії О. М. Гуляєва, котрому ми маємо намір при-
святити окреме дослідження.
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Усенко І. Б. Сторінки наукової біографії професора О. М. Гуляєва: «київський»
період 1895–1908 рр.

Стаття продовжує попередню працю автора, опубліковану в цьому ж виданні
2012 року. Розглядається черговий етап творчої біографії видатного українського циві-
ліста професора О. М. Гуляєва.

Досліджуються викладацька, судова і громадська діяльність правознавця, його
наукові здобутки періоду 1895–1908 рр. Зроблено висновок про ідею уніфікації цивіль-
ного права як стрижневу для тодішньої творчості вченого. 
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Ключові слова: юридична наука, Всеукраїнська академія наук, Київський універси-
тет, цивільне право, О. М. Гуляєв.

Усенко И. Б. Страницы научной биографии профессора А. М. Гуляева: «киев-
ский» период 1895–1908 гг. 

Статья продолжает предыдущий труд автора, опубликованный в этом же издании в
2012 году. Рассматривается очередной этап творческой биографии выдающегося укра-
инского цивилиста профессора А. М. Гуляева.

Исследуются преподавательская, судебная и общественная деятельность правоведа,
его научные достижения периода 1895–1908 гг. Сделан вывод об идее унификации
гражданского права как стержневой для тогдашнего творчества ученого. 

Ключевые слова: юридическая наука, Всеукраинская академия наук, Киевский уни-
верситет, гражданское право, А. М. Гуляев.

Usenko I. B. Pages of the scientific biography of Professor O. M. Gulyayev: «Kyiv»
period of 1895–1908.

The article continues the previous work of the author, published in the same publication
in 2012. The next stage of creative biography of a prominent Ukrainian legal scholar,
Professor O. M. Gulyayev, connected primarily with his work at Kyiv St. Volodymyr
University, is reviewed.

The lecturing activity of the lawyer is thoroughly studied, namely the information about
the courses that he taught, amount of the workload, and the scientific literature he recom-
mended to the students, is given. Some data about his work at the public office of the head of
the Professorial disciplinary tribunal and about the participation at Kyiv legal society that was
active on the base of the university is presented.

Attention is drawn to a unique combination of the lawyer’s work both at the university
and at Kyiv district court, and later – at Kyiv court chamber. The participation of
O. M. Gulyayev at the formation of Kyiv Commercial Institute is highlighted.

His scientific achievements of 1895–1908 are analyzed. Namely, the attention is focused
at the works dedicated to the challenges of the new codification of civil legislation and to the
“peasant question”. It is emphasized that the scientist took a progressive stand, aspired to put
an end to the class marginalization of peasants and to the institutions that supported it, name-
ly to volost peasant courts. The conclusion about the idea of unification of civil law as the core
idea for this period of the scientist’s work was made.

Key words: legal science, All-Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv University, civil law,
O. M. Gulyayev.

УДК 340.11: 316; 340.12
І. В. МУЗИКА

кандидат юридичних наук

ВПЛИВ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ЛІБЕРАЛІЗМУ НА СТАНОВЛЕННЯ
СОЦІОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ ДУМЦІ

Реформація та буржуазні революції в Європі дали поштовх розвитку кон-
цепцій лібералізму, в яких, на відміну від середньовіччя, сповідувався культ
індивідуальної свободи. Важливим здобутком теоретиків лібералізму
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Д. Мілля, І. Канта, Б. Констана, А. де Токвіля стало формулювання системи
цінностей, покладених в основу теорії лібералізму: людина як найвища цін-
ність, свобода (думки, слова, зібрань, совісті, підприємництва тощо) і гідність,
рівність. Лібералізм наголосив на цінності людської індивідуальності та сво-
боди незалежно від суспільно-політичного й економічного ладу. Основним
здобутком теорії лібералізму раннього Модерну можна вважати закріплення в
законодавстві системи моральних цінностей як системи основних прав і сво-
бод людини та громадянина, взаємних обов’язків влади та суспільства, авто-
номії волі індивіда, встановлення меж свободи особистості та меж втручання
держави в життя індивіда та суспільства.

Для післяреволюційного періоду характерним був розвиток К. Гельвецієм,
Ч. Беккаріа та І. Бентамом утилітаристської етики, близької до так званої неза-
лежної моралі, яка прагнула створити вчення про право, незалежне від мета-
фізики чи релігії. 

Вплив концепцій лібералізму на правову думку ХІХ ст. зумовив постанов-
ку та розв’язання таких ключових юридичних проблем новітнього часу як
людський вимір права, свобода як сутність права, співвідношення права і сво-
боди, відмінність між правом і законом, легітимність права і законодавства,
визнання суспільства (народу) суб’єктом правотворчості, право як соціальний
і культурно-цивілізаційний феномен та ін.

На другу половину ХІХ ст. та першу чверть ХХ ст. припадають фундамен-
тальні зміни ідеологічного аспекту праворозуміння в європейській юриспру-
денції, зумовлені впливом теорії лібералізму. Зокрема, оформлюється норма-
тивна частина теорії лібералізму, яка закріплюється в конституціях більшості
європейських держав. Основними принципами конституційного ладу проголо-
шуються: демократизм, свобода і рівність; народовладдя; децентралізація дер-
жавної влади та розвиток місцевого самоврядування; поділ влади; верховен-
ство права; найвища юридична сила конституції та визнання положень кон-
ституції нормами прямої дії; політична, економічна, ідеологічна багатоманіт-
ність, рівність і рівноправність усіх форм власності та ін. Зазначені принципи
та положення одночасно визнаються засадами правового ладу. 

Цей етап розвитку теорії лібералізму, на нашу думку, багато в чому зумо-
вив становлення соціологічного напряму в правознавстві, що ознаменувалося
появою видатних праць таких вчених, як О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс,
Е. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зіммель, Т. Парсонс, Є. Ерліх, Г. Д. Гурвич, О. Жені,
П. О. Сорокін, С. А. Муромцев, М. М. Капустін, В. І. Сергеєвич,
М. М. Коркунов, М. Н. Гернет  та ін.

На стику ХІХ і ХХ ст. під впливом ідеології лібералізму оформлюється
аксіологічний аспект соціологічної концепції права. Визначення об’єктом
наукових досліджень суспільних відносин спонукало представників соціоло-
гічного напряму до дослідження кола питань, які становили концептуальний
вираз ліберальної ідеології: абсолютна цінність людської особистості; спра-
ведливість; свобода; юридична (формальна) рівність усіх людей; демократія.
Ці цінності почали розглядатися одночасно як основні фундаментальні при-
нципи права.
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Тому, як уявляється, не варто пов’язувати розвиток соціологічного напряму
в правознавстві лише з антипозитивістським рухом, зумовленим появою від-
повідної потужної течії в західній філософії кінця ХІХ ст.

Зокрема, видатний соціолог Г. Спенсер одним з перших сформулював і роз-
глянув проблеми абсолютної і відносної справедливості та моральності в
праві, моральності і справедливості як принципів покарання, відносин між
державою і суспільством як двома соціальними організаціями та ефективність
їх законодавчого регулювання тощо. Спираючись на фактологічний матеріал
та висновки І. Канта, він доводив, що право як соціальний феномен не вичер-
пується лише нормативними приписами, а має також ціннісний та моральний
аспекти [1, с. 1074–1203]. 

Увага соціологів права концентрується на «ідейному ядрі» ліберальної кон-
цепції права: визнанні раціонального та морального начал природи людини;
невідчужуваних прав і свобод людини, автономії індивідуальної волі («особис-
того імунітету»); верховенства права, яке є формою виразу справедливості;
створенні держави на засадах загального консенсусу, з метою захисту та реалі-
зації прав і свобод людини; визнанні народу (громадянського суспільства) дже-
релом влади і права; визнанні принципу взаємної відповідальності держави і
особи, держави і громадянського суспільства; обмеженості впливу і сфер діяль-
ності держави за рахунок передавання певних її функцій громадянському сус-
пільству, що є можливим за умови соціальної (економічної, політичної та ін.)
активності громадян та високого рівня їх загальної, політичної і правової куль-
тури; контролю за діяльністю держави з боку громадянського суспільства тощо.

Втім, визначення власного предмета соціології права відбулося лише після
розмежування юридичного соціального від неюридичного соціального та від-
найдення критеріїв для визначення «юридичного».

В 30-ті роки минулого століття відомий теоретик у галузі соціології права
Г. Гурвич окреслив межі предмета соціології права. Зокрема, він вирізнив
серед кола питань, охоплюваних соціологією права, дві сфери. Перша – сфера
систематичної соціології права, що вивчає функціональні зв’язки між суспіль-
ною реальністю й сферами права. Це мікросоціологія права, яка зв’язує з різ-
номанітними формами спільнот довільно поєднані типи сфер права, такі як
суспільне право й індивідуальне право. Правова типологія різних груп вивчає
та намагається впровадити у «мікрофізику» правової дійсності, з одного
боку – окремі угруповання, з іншого – суспільство загалом, займається припи-
сами права, спрямованими на окремі групи, всеохоплююче розглядає системи
права. Друга – сфера генетичної соціології права, яка розглядає приховані в
типах правових систем основні соціальні тенденції й фактори, що визначають
дію правових норм. З цього часу можна вважати, що соціологія права сформу-
валась як самостійна юридична наука, що займається теоретичним і емпірич-
ним вивченням права в його соціальному вимірі та в його співвідношенні з
іншими соціальними явищами та процесами.

Таким чином, у соціології права, на відміну від нормативізму, об’єктом
вивчення визнавалася не лише сукупність (система) абстрактних і формаль-
них, встановлених або визнаних державою норм, а й право як соціальний і
культурний феномен, основними проявами якого є правові відносини, правова
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культура та правова свідомість; взаємовплив права і інших соціальних фено-
менів (політики, економіки, ідеології, релігії); взаємовплив права і суспільства
загалом, соціальних груп і організацій (держави, церкви, громадських
об‘єднань, етносів, класів тощо); право як інструмент вирішення соціальних
конфліктів; дію права; право як систему цінностей (загальнолюдських або
окремого суспільства); право як міру свободи та як певні можливості (права і
свободи) людини; право як засіб людської взаємодії.

У подальшому спостерігається зворотний вплив соціології права на розви-
ток теорії лібералізму. Завдяки соціології права, правові дослідження переста-
ють розглядатись як суто юридичні і набувають загальнонаукового характеру. 

Ці процеси дали потужний поштовх для розвитку соціологічного напряму
у вітчизняній правовій думці. В соціологічно-правових концепціях вітчизня-
них правознавців Ю. С. Гамбарова, М. А. Гредескула, Д. А. Дріля, Л. Й. Петра -
жицького, А. А. Піонтковського, Є. В. Спекторського, Б. О. Кістяківського,
С. С. Дністрянського, О. О. Малиновського, М. П. Чубинського та ін. право
розглядається як особливе явище соціальної дійсності, що знаходить вираз у
юридичній практиці, юридичних фактах, юридичних відносинах та нормах
права. Такої ж думки дотримувались Ф. В. Тарановський, В. В. Старо -
сольський, М. Ю. Шаповал, С. В. Пахман.

Зокрема, Є. В. Спекторський наголошував, що правознавство, яке тісно
пов’язано із суспільним життям, не може обмежуватися догматизмом, оскіль-
ки воно вивчає три групи об’єктів: 1) уявлення про правду, обов’язок, спра-
ведливість; 2) приписи законодавчих або інших влад; 3) відносини, які вини-
кають зі спорів і злочинів, – якими займається практична юстиція і констату-
вання яких складає головне соціологічне завдання теоретичного правознав-
ства. Таким чином, на думку вченого, правознавство має справу з політични-
ми, етичними і соціологічними моментами, які можуть перебувати в антаго-
нізмі між собою. Ця внутрішня неминуча діалектика, наголошував учений,
ставить правознавство в центр вічної проблеми, яка має назву соціальне
питання [2, с. 32].

Важливу роль для розвитку соціологічної теорії права, як і теорії лібера-
лізму, на наш погляд, відіграло вивчення соціокультурного аспекту правової
реальності. Зокрема, Б. О. Кістяківський розглядав право із соціокультурних
позицій передусім як етичну цінність, найвагоміший виразник культури сус-
пільства, вважаючи, що правові норми ґрунтуються на етичній свідомості
людини. Він вважав, що саме завдяки діям людей, які усвідомлюють свій
обов’язок, право перетворює соціально необхідне на обов’язкове. Цінності
права відносні, але вони задають формальні властивості інтелектуальної і
вольової діяльності людей. Право – єдина соціально-дисциплінуюча система.
На думку ученого, головний і найсуттєвіший зміст права складають справед-
ливість і свобода, що виявляються назовні в формах, зумовлених соціальним
середовищем. Право не можна розглядати лише як політичний, адміністратив-
ний інструмент, воно є основною умовою внутрішньої свободи людини, а тому
ігнорування влади права веде до влади сили, тобто зростання несвободи.
Відповідно забезпечення прав людини і повага її гідності є самодостатньою і
найвищою цінністю для суспільства і держави [3, с. 331].
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Учений підкреслював, що для повнішого уявлення про соціальну сторону
права необхідно застосовувати специфічні соціологічні методи його вивчення.
Але орієнтування на соціологічні методи не означає обмеження правових
досліджень лише ними. Тільки використання наукою про право всього арсена-
лу методів гуманітарних наук дасть змогу створити синтетичний цілісний під-
хід до розуміння права [4, с. 338–344].

На стику ХІХ і ХХ ст., завдяки синтезу основних ідей лібералізму та соціо-
логічних методів вивчення права, стало можливим поступове витіснення забо-
роняюче-приписуючого права сучасним гуманістичним правом – дозвільним
порядком, заснованим на ліберальних засадах. Основними рисами гуманістич-
ного права визначалися: переважання дозволів (рекомендованої поведінки)
над заборонами; закріплення в основних принципах та нормах загальнолюд-
ських цінностей, принципів свободи, справедливості, рівності перед законом і
судом, відсутності юридичних привілеїв, невідворотності відповідальності
тощо. 

Такий синтез, на думку Ю. С. Гамбарова, зумовив становлення розуміння
права як суспільного явища (частини життя суспільства), джерелом якого є
потреби економічного й суспільного життя, навики і звичаї, що формуються в
різних прошарків суспільства, з домінуючих у певний момент інтелектуальних
течій і моральних ідей, з судової практики, що часто суперечить чинному зако-
нодавству, з потреб міжнародного життя та учень юристів, економістів, полі-
тиків тощо, які постійно змінюються [5, с. 7]. 

Теорія лібералізму та соціологія права, які розглядали людину та її життя
як найвищу цінність, справили помітний вплив на становлення сучасної теорії
кримінального права. Найяскравіше про це свідчить еволюція теорії кримі-
нальних покарань. Зокрема, на зламі ХІХ–ХХ ст. науковці цивілізованих країн
світу виступили проти застосування тортур, принизливих покарань та смер-
тної кари. 

Відомий теоретик у галузі кримінального й пенітенціарного права та вод-
ночас палкий прихильник соціологічного підходу до праворозуміння
А. А. Піонтковський зазначав, що основною метою карального впливу є при-
стосування злочинця до умов співжиття через відродження й розвиток осо-
бистості злочинця, а не через її деградацію. Тому він вважав тілесні покаран-
ня, окови, зменшення кількості їжі, темний карцер неприпустимими засобами
покарання, які сприяють швидкій деградації та нищенню особистості
[6, с. 109–112].

У праці «Смертна кара в Європі» А. А. Піонтковський доводив, що скасу-
вання смертної кари історично зумовлене характером прогресивного розвитку
людського суспільства. Учений стверджував, що поступово смертна кара, яка
є пережитком старовини, буде скасована в усіх країнах, оскільки, смертна кара
«звучить різким дисонансом у загальному укладі суспільного життя» [7,
с. 125]. 

Аналогічні думки висловлював й інший яскравий представник соціологіч-
ного напряму – академік О. О. Малиновський. Розглядаючи злочин як наслідок
соціально-економічних умов, учений уважав неприпустимим трактувати пока-
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рання як помсту злочинцю і пропонував замість кари вживати заходи соціаль-
ного захисту, усуваючи поволі соціально-економічні умови, які спричинюють
злочини. Тому, наголошував він, і потрібні соціологічні дослідження, щоб пра-
вильно обрати заходи соціального захисту проти окремих злочинців [8, с. 66]. 

Зокрема, учений доводив, що боротьбу зі злочинністю треба обернути на
боротьбу із соціальними умовами, що її викликають. Протягом історії людства
в теорії і на практиці було вироблено три категорії засобів для боротьби зі зло-
чинністю, засобів соціального захисту від злочинів: «кари, засоби соціального
захисту у стислому розумінні слова, або засоби соціального захисту від небез-
печного стану, й соціальні реформи. Основою вживання засобів соціального
захисту є небезпечний стан злочинця, їх суть – піклування про злочинця, ство-
рення таких умов його життя, за яких він не міг би шкодити суспільству»
[9, с. 97–104].

Вироки суду, наголошує академік, мають видаватися на підставі наукового
вивчення злочинця, а не «на підставі красномовства сторін (прокурора і адво-
ката)». Такі вироки мусять передбачати вживання заходів соціального захисту
судово-виправного та медичного характеру [8, с. 67].

Так само вчений засуджував смертну кару, яка, за його висловом, «дожила
до наших днів», оскільки законодавець вважав «це зло необхідним» і що збе-
реження смертної кари викликано міркуваннями державної важливості.
Насправді ж смертна кара є знаряддям помсти ворогам існуючого порядку. «Це
знаряддя, – підкреслює О. О. Малиновський, – застосовується тоді, коли
невдоволення з боку населення існуючим порядком набуває різких форм, тоді
органи державної влади втрачають той спокій і холоднокровність, що є при-
стойними і достойними їх, підкоряються почуттю помсти і, застосовуючи захо-
ди примусу, вдаються до страт, тобто до тієї форми розправи з ворогом, яка
практикувалася первісними дикунами» [10, с. 197].

Утім, на нашу думку, найважливішим спільним здобутком теорії лібераліз-
му та соціології права було вирішення проблеми співвідношення держави і
права. Зокрема, С. С. Дністрянський дійшов висновку, що право, встановлене
державою, не може вичерпувати всіх правових питань. Сучасна держава
мусить обмежитись лише правовим регулюванням таких питань, що виплива-
ють з потреб самої державної влади, і таких, що вимагають загального вирі-
шення в рамках загальної охорони, яку держава гарантує своїм громадянам.
Авторитет держави має сягати так далеко, як далеко йде справжня потреба
спільного загального державного апарату для збереження спільних цілей.
І якраз тому, що «правні постановлення (Rechtssatz)» торкаються правових
питань лише з огляду на державний апарат та своєю загальною формою зали-
шають велике поле для поповнення приписами живого права поодиноких сус-
пільних зв’язків, «держава не могла та й ніколи не може мати претензії бути
альфою та омегою в усіх справах правового ладу». На думку вченого, автори-
тет держави знаходить головну опору в авторитеті окремих суспільних зв’яз-
ків і лише той звертається за захистом до державного апарату, кому не виста-
чило авторитету суспільних зв’язків у охороні своїх прав. Значна ж більшість
правових питань вирішується без впливу держави, без знання і без огляду на
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правові приписи, встановлені державою, і в значній більшості випадків немає
потреби звертатись до державного апарату і справи погоджуються іноді на
основі норм, прийнятих в окремих родинах, родах, племенах, станах, класах,
політичних партіях, релігійних громадах, товариствах, спілках, підприємствах
тощо, на основі норм, «прийнятих в суспільному обороті». І тому правові від-
носини здійснюються переважно на основі морального авторитету, яким
пов’язують людей окремі суспільні зв’язки куди ближче та куди більше, чим
держава [10, с. 218–219].

Відповідно можна констатувати, що становлення соціологічного напряму у
вітчизняному правознавстві багато в чому було зумовлено поширенням основ-
них положень теорії лібералізму, таких як: абсолютна цінність людської осо-
бистості; свобода і юридична (формальна) рівність всіх людей; демократія;
визнання раціонального та морального начал природи людини; визнання дер-
жавою і суспільством та гарантування невідчужуваних прав і свобод людини
та автономії індивідуальної волі («особистий імунітет»), верховенство права і
правового закону; створення держави на засадах загального консенсусу з
метою захисту і реалізації прав і свобод людини; визнання народу (громадян-
ського суспільства) джерелом влади і права; контроль за діяльністю держави з
боку громадянського суспільства тощо.

Саме ці ідеї, на нашу думку, дозволили представникам соціологічного
напряму сформулювати якісно і сутнісно новий підхід до розуміння права як
виразу свободи і уособлення уявлень, прагнень, цінностей конкретного сус-
пільства. Зокрема, було суттєво розширено систему джерел права, до яких
почали відносити: а) суспільні відносини, побутове та етнокультурне середо-
вище, економіку, політику, соціальну структуру суспільства, суспільну свідо-
мість (ідеологію і психологію), моральність; б) природні закони, справедли-
вість (етичний закон), волю суб’єктів правотворчості; в) правовий звичай, нор-
мативно-правовий акт, нормативний договір, юридичний прецедент, доктрину,
корпоративні норми, релігійні норми тощо. Право почало розглядатися не
лише як прояв волі або наказ владарюючих суб’єктів, а, насамперед, як склад-
не соціокультурне явище, соціальний факт, соціальний феномен, який має,
окрім нормативного також ціннісний, моральний та ідеологічний аспекти.
Значною мірою завдяки зусиллям представників соціологічного напряму в
сучасному правознавстві набув визнання та поширення погляд на право, як на
сукупність трьох складових – норм права – правових відносин – правової сві-
домості.
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Музика І. В. Вплив теоретичних засад лібералізму на становлення соціологіч-
ного напряму у вітчизняній правовій думці

Висвітлюється вплив теоретичних засад лібералізму, таких як: абсолютна цінність
людської особистості; свобода і юридична (формальна) рівність всіх людей; демократія;
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суспільством та гарантування невідчужуваних прав і свобод людини та автономії інди-
відуальної волі та ін. на формування предмету науки соціології права та розвиток соціо-
логічного праворозуміння. 

Розглядаються відповідні наукові правові позиції Є. В. Спекторського, Ю. С. Гам -
барова, А. А. Піонтковського, Б. О. Кістяківського, О. О. Малиновського та С. C. Дніст -
рянського.
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Музика И. В. Влияние теоретических основ либерализма на становление социо-
логического направления в отечественной правовой мысли

Освещается влияние теоретических основ либерализма, таких как: абсолютная цен-
ность человеческой личности; свобода и юридическое (формальное) равенство всех
людей; демократия; признание рационального и нравственного начал природы челове-
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Muzyka I. V. The influence of the theoretical foundations of liberalism on the forma-
tion of the sociological trend in the domestic legal thought

The work highlights the impact of theoretical foundations of liberalism, such as the
absolute value of the human person; freedom and legal (formal) equality of all people; democ-
racy; recognition rational and moral principles of human nature; recognition of the state and
society and guarantee of inalienable human rights and freedoms and the autonomy of indi-
vidual will and others. The formation of the subject of science sociology of law and develop-
ment of sociological legal understanding are analyzed. 

The development of sociological trend in jurisprudence is not necessary to associate only
with the movement against positivism, caused by the advent of powerful currents critics of
positivism in Western philosophy of the late nineteenth century. Becoming a sociological
trend in domestic jurisprudence is largely driven by the spread of the main provisions of the
theory of liberalism.

Attention of the social scientists of law was focused  “ideological core” liberal concept of
rights: the recognition of rational and moral principles of human nature; inalienable rights and
freedoms, autonomy of individual liberty (“personal immunity”), the rule of law, which is a
form of expression of justice; creating a state on the basis of general consensus for the pro-
tection and realization of human rights and freedoms; recognition of people (civil society) as
source of power and law; recognition of the principle of mutual responsibility between the
state and the individual, the state and civil society; limited influence and activities of the state
through the transfer of certain functions to the civil society that is possible, given the social
(economic, political, etc.) active citizens and a high level of general, political and legal cul-
ture; state control over the activities of civil society and others.

The object of sociology of law, as opposed to normativism, was not only system standards
abstract and formal, established or recognized by the state standards, but the law as a social
and cultural phenomenon, the main manifestations of which are legal relations, legal culture
and legal consciousness; the interplay of law and other social phenomena (politics, economy,
ideology, religion); the interplay of law and society, social groups and organizations (state,
church, civic associations, ethnic groups, classes, etc.); law as a tool for solving social con-
flicts; operation of law; law as a system of values   (human or individual society); law as a
measure of freedom, and how certain features (rights and freedoms) rights; law as a means of
human interaction.

Subsequently, reverse impact of the sociology of law on the  development theory liberal-
ism. Thanks to the sociology of law, legal research no longer seen as a purely legal and acquire
a general nature.

These processes gave a powerful impetus to the development of sociological trend in the
domestic legal thought. In sociological concepts of domestic law lawyers Y. S. Gambarov, M.
A. Hredeskul, D. A. Dril, L. J. Petrazhitsky, A. A. Piontkovsky, E. V. Spektorsky, B. O.
Kistiakiwsky, S. S. Dnistriansky, O. O. Malinowski, M. P. Chubinsky and others, law is con-
sidered as a unique phenomenon of social reality that is reflected in the practice of law, legal
facts, legal affairs and the law. This opinion is followed F. V. Taranovsky, V. V. Starosolsky,
M. S. Shapoval, S.V. Pahman.

Key words: history of sociology of law, sociological trend in the domestic legal thought,
the theory of liberalism, the subject of science sociology of law, the basic foundations of
liberalism.
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ДОГОВІРНОЇ ПРАКТИКИ 

КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Однією з найменш вивчених проблем історії права Київської Русі є про-
блема локального праворегулювання та локальної правотворчості. Через
майже повну відсутність джерел лишаються відкритими питання змісту та
засобів такого регулювання. Тим не менш, наявні пам’ятки дають достатньо
інформації для того, аби визначити договір як один з провідних засобів локаль-
ного праворегулювання.

За характером врегульованих відносин локальні договори можна об’єдна-
ти в декілька груп. Група договорів у сфері міжродинних (міжродових) відно-
син має найдавніше походження і з’явилася ще за часів формування племінних
відносин (або, за термінологією Л. Г. Моргана, формування «воєнної демокра-
тії»), коли окремі роди почали активно контактувати між собою. І хоча посту-
пово родові зв’язки стали слабнути, особливо з початком домінування малих
сімей над великими, в княжу добу, і навіть у д. п. XIV–XV ст., вони все ще
лишалися дуже сильними. Відповідно нерідкими були випадки, коли дії одно-
го з членів роду могли привести до міжродового конфлікту. Саме на вирішен-
ня таких конфліктів і спрямовувалися договори цієї групи. Це примирні дого-
вори, що мали зупинити міжродовий конфлікт, та договори, що мали попе -
редити можливий міжродовий конфлікт (переважно у царині відносин 
власності).

Іншу групу становлять договори в сфері відносин залежності. Особливості
доби передбачали, що вступ сторін у близькі стосунки з приводу роботи, орен-
ди, а іноді й торгівлі породжували для однієї зі сторін зміну її соціального ста-
тусу, а так само і правового статусу. Так формувалися окремі соціальні групи
залежного населення. Ця група представлена переважно міністеріальними
договорами у всій сукупності їх різновидів, наприклад, договори прекарію (по
суті – земельної оренди).

Третю групу становлять договори, пов’язані з різними проявами інституту
рабства. Це переважно відомі нам за текстами нормативно-правових актів,
договори самозапродажу в рабство з правом викупу, договори тіунів, якими
останні забезпечували себе від рабства, договори чоловіків, що хотіли одру-
житися на рабині тощо. 

Деякі з названих договорів дійшли до нас в аутентичній формі (в оригіна-
лах чи копіях), інші – відомі за наративними та правовими джерелами та
більш-менш надійно реконструюються, спираючись на пов’язані документи
або методом ретроспективної реконструкції. Є й договори, існування яких або
прямо зазначається джерелами, або виводиться з певних соціо-хронологічних
або культурних реалій, але щодо яких цілковито відсутній матеріал, що дав би
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змогу реально оцінити їх зміст. Далі в роботі розглянемо саме останній вид
договорів.

З усіх трьох груп локальних договорів найбіднішими на джерельний мате-
ріал є договори з регулювання відносин, пов’язаних з інститутом рабства.
Проблема ролі рабства в Середні віки гостро була поставлена в радянську
добу, що зумовлено орієнтацією істориків на марксистську світоглядну пара-
дигму, в основі якої лежало дослідження виробничих сил. Ця ж парадигма
передбачала так званий формаційний підхід до типологізації розвитку держав.
Відповідно, Середні віки належали до феодальної формації, де провідними
виробниками були кріпаки. Проте джерела зберегли звістки про значне число
рабів у цю добу. Як наслідок, це явище дістало значну увагу дослідників, чия
діяльність була спрямована на усунення суперечностей між звістками
пам’яток та теоретичною конструкцією.

Складнішим це питання було для історії Київської Русі, адже формаційна
теорія передбачала послідовний перехід від однієї формації до іншої, від раб-
ства до феодалізму тощо. Однак Київська Русь існувала в добу, коли в Європі
були поширені феодальні відносини, водночас пам’ятки права, і, насамперед,
Руська правда акцентували увагу саме на інституті рабства. Немає сенсу
докладно зупинятися на історіографії проблеми, зазначимо лише, що пробле-
ма віднесення Київської Русі до рабовласницької чи феодальної формацій, або
до певної проміжної між ними ланки, так і не була вирішена до часу розпаду
СРСР і відходу від жорстких рамок марксистської світоглядної парадигми. 

Вершиною дослідження інституту рабства та особистої залежності в дав-
ній Русі княжої доби стала в радянський час ґрунтовна розвідка О. О. Зіміна
«Холопи на Русі» [1]. Робота цікава, передусім, найширшим охопленням
доступних на той час першоджерел та ґрунтовною історіографією. 

Руська правда донесла до нас звістки про два виключення людей із загаль-
ного правила про похолоплення – це договір (ряд) щодо вступу на посаду тіуна
та ряд щодо одруження на рабині. Крім того, традиційно звертаються до ще
двох аспектів договірного регулювання інституту рабства: проблема «рядови-
чів» та проблема викупу з холопства. Перші три випадки в різних варіантах
згадані в Руській правді, останній же є теоретичною конструкцією, зумовле-
ною загальними знаннями про історію інституту рабства, а також непрямими
вказівками першоджерел.

«А сє трєтьє холопство: тиунство без ряду или привяжет ключ к себе без
ряду…». Так говорить Руська правда в т. зв. Статуті про холопів про перетво-
рення на рабів найвищих слуг князя, боярина чи простого «людина» [2,
с. 116.]. І далі продовжує: «с рядом ли, то как сєбє рядил, но том стоит». Цим
наші відомості про цю категорію договорів вичерпуються. Тіуни та ключники
відомі з джерел, проте сказати щось докладне про їх стан неможливо. Ще
менше можна сказати про можливий зміст договорів. По суті, це мали б бути
договори на зразок сучасних трудових договорів. Однак відомо, що місце віль-
нонайманих працівників посідали наймити (про них – нижче). При цьому,
інститут похолоплення або договірного оформлення статусу вищих слуг з
часом відмер або переродився і не зустрічається в джерелах литовської та мос-
ковської доби, що унеможливлює ретроспективний аналіз проблеми.
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Аналогічна ситуація з «поиманием» (одруженням) з рабинею без ряду.
Руська правда прямо вказує, що без ряду це шлях до похолоплення. Однак, ані
зміст ряду, ані його особливості нам невідомі. Б. О. Романов убачав у цьому
положенні судебника шлях до поповнення боярської вотчини новими руками,
в умовах дефіциту холопів, а також  засіб заохочення для освічених працівни-
ків та для чоловіків, що брали в дружини «посоромлених» рабинь [3, с. 65].
Цю думку наводимо лишень як приклад вільної творчості науковців у разі,
коли джерела не дають жодного матеріалу для розкриття сутності явища.

Крім того, Б. О. Романов в зазначеному місці дає і визначення рядовича. На
його думку, рядович – це вільна особа, яка одружилася за рядом на рабині.
Категорія «рядович» є дуже рідкою в джерелах. Руська правда згадує їх поряд
з тіунами, але вказує що за нього сплачується плата в 5 гривень – як за раба
[2, с. 105]. Втім, і на це неодноразово звертали увагу дослідники, незрозуміло,
йдеться тут про віру чи про урок [4, с. 313–314]. Інша згадка міститься в
«Слові Данила Заточника»: «Не имєй собє двора близъ царева двора // И не
дєржи села близъ княжа села: // Тивунъ бо его – аки огнь, трепетицею накла-
денъ, // И рядовичи его – аки искры» [5]. І знову таки рядович згадується поряд
з тіуном. Назва та розмір плати за життя рядовича вказують на те, що він нале-
жить до залежних осіб, але ані сутність залежності, ані можливі пункти дого-
вору на даний час невідомі. В науці домінує позиція самого спрощеного вигля-
ду: рядович – це феодально-залежна особа за договором [Див., наприклад:
1, с. 117; 4, с. 313–314; 6, с. 90]. 

Складнішою є проблема договірного порядку поступлення в холопи, а
рівно й можливості рабів викупатися на волю. З однієї сторони Руська правда
визначає порядок самозапродажу. З іншої – лаконічна норма цієї пам’ятки
нічого не говорить про можливість обтяжити договір самозапродажу особли-
вими умовами, наприклад порядком викупу. Питання про можливість холопів
викупатися вирішувалося по-різному, але загалом, слід зазначити, що більшою
мірою історіографію з цього питання підсумував О. О. Зимін, який ототожнив
осіб, які самозапродавалися в холопство з окремою соціальною групою – заку-
пами [1, с. 198–211]. За останні 40 років, що минули з часу виходу книги
Зиміна, якихось принципово нових досліджень з цього питання не було 
здійснено. 

Втім, на нашу думку, найближчим часом питання про межі рабства, поря-
док та умови самозапродажу та самовикупу мають бути переосмислені.
Основою для перегляду існуючих концепцій стане віднайдена у 2012 р. новго-
родська берестяна грамота, що отримала № 1031 [7, с. 11–12]. В ній зазнача-
ється, що отриманий як компенсація за борг в 10 гривень холоп («паробок»)
через короткий час вирішив залишити свого нового господаря і вимагає
(«нынє ся выпирає») відпустити його за 5 гривень. Як відомо, саме 5 гривень
це визначена в «Руській правді» плата за життя холопа. Звісно, це лише пооди-
нокий приклад, але це єдиний відомий текст подібного змісту, окрім дуже спір-
ної та складної для розуміння статті «о сиротьєм выряткє» Оболенсько-
Карамзінської групи списків Руської правди [2, с. 345–346, 354].

Дотичними до групи договорів про холопів є договори про статус та умови
викупу військовополонених. Такі договори мали широкий вжиток у Західній
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Європі в Середньовіччя. Проте жодних відомостей про них ми не маємо сто-
совно Київської Русі. Джерела вкрай рідко згадують про положення цієї кате-
горії осіб. Полон не визначається серед підстав повного («обєльного») холоп-
ства. Серед вчених навіть стало «правилом гарного тону» виправляти авторів
«Руської правди» щодо цього питання. Окремі і доволі обмежені звістки міс-
тяться в наративних джерелах та декількох церковних актах, проте вони не
дають відповіді на те, нормами яких джерел регулювалися статус та умови
викупу військовополонених. Слід лише зазначити, що в деяких випадках
умови звільнення, зокрема й викупу військовополонених, містилися в міжна-
родних договорах (наприклад, ст. 9 договору 911 р. Русі з Візантією [8, с. 8]),
але такі договори врегульовували відносини сторін після завершення війни і
не мали універсального характеру.

Наступний вид договорів становлять договори з найманими працівниками.
На сьогоднішній день трудове право спирається на чималий обсяг національ-
ного законодавства та міжнародних актів. Однак, що стосується доби
Київської Русі, ми маємо лише один акт місцевого походження, який би врегу-
льовував трудові відносини, та зовсім не маємо звісток наративів про таке
регулювання. Це Правосуддя Митрополиче, в ст. 27 якого зазначається, що
наймит не є «обєльним» холопом і може піти від господаря, навіть не вико-
навши роботу, якщо віддасть подвоєну суму задатку [9, с. 129.]. Втім, Право -
суддя відоме лише в достатньо пізньому списку і, судячи з мови тексту, вель-
ми пізній редакції. Тим не менше, враховуючи те, що датування походження
цього акта є дуже непевним і охоплює часи від ХІ до XVI ст., згадати його
потрібно.

Звісно, можна погодитися з доволі популярною і давньою в науці думкою
про те, що для доби Київської Русі вільні трудові відносини не є типовими:
«інститут вільнонайманих робітників погано в’яжеться з тими давніми поряд-
ками, згідно з якими навіть вищі функції надвірної служби […] виконувалися
рабами» [10, с. 25]. Крім того, популярною в радянські часи була позиція, що
слово наймит походить від «найм» (від «на їм», на чомусь), тобто відсотки за
кредитом. Однак сьогодні, завдяки берестяним грамотам, відомо і те, що най-
мити отримували кошти за свою працю і те, що праця ця могла бути не сезон-
ною чи постійною, а разовою. На жаль, ясності щодо змісту таких договорів та
їх форми нові звістки не дають.

Нарешті, слід зупинитися на ще одному типі договорів, про існування яких
відомостей немає, проте є підстави вважати їх існування можливим. Це ряди
всередині патримонії. Існування договорів такого типу відзначено
М. М. Ковалевським у слов’янських народів Балкан навіть у ХІХ ст. Так, якщо
член задруги (общини) тривалий час працює за її межами, то його заробіток
може в певному обсязі йти і общині. Причому, з цього приводу не існує уста-
лених звичаєвих норм, і тому популярним було укладення договорів з такими
родичами перед тим, як вони йшли на промисли [11, с. 29–30]. Відхожі про-
мисли були вкрай поширені на Русі і в княжу добу, і надалі. Торгові та про-
мислові (особливо заготівельники хутра) партії місяці та роки проводили поза
своїми домівками. Без сумніву, далеко не всі з учасників таких партій мали

24 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



самостійне стабільне господарство і, відповідно, забезпечення та захист їхніх
родин у таких випадках покладалися на плечі родичів. Звісно, беззастережно
стверджувати, що такі договори мали місце на Русі буде передчасним, проте
підстави припускати їхнє існування є.

Донедавна беззаперечною була позиція про те, що незважаючи на пошире-
ність писемності в давньоруському суспільстві, договори укладалися майже
виключно в усній формі, де вирішальну роль грали свідки, а не безмовний
текст [12]. Однак 2010 р. в Старій Русі знайдена грамота, яка дістала № 43 [13,
с. 18–19]. Вона є письмовим зобов’язанням виступити поручителем у певній
грошовій сумі. В тексті грамоти немає вказівки на послухів, а отже її важко
кваліфікувати як запис «виключно для переліку свідків», як подібні середньо-
вічні документи охарактеризував М. Блок [14, с. 175]. Також слід підкреслити,
що грамота впевнено датується ХІІ ст. Все це разом взяте не дозволяє відки-
нути ідею про ймовірний письмовий характер бодай частини рядів, що регу-
лювали локальні правовідносини.

Назва нашої статті не передбачає остаточних висновків. Скоріше це огляд
та постановка проблеми. На жаль, з більшості порушених питань відповідь
може очікуватися лише у разі визначного прориву в джерелах, досягнутого
археологами або архівістами та археографами. Перспективним напрямом
також видаються дослідження ретроспективного характеру, в основу яких
мають бути покладені матеріали з архівів польських, литовських та молдав-
ських державних органів, які діяли на теренах колишньої Київської Русі у
XIV–XV ст. 
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Ромінський Є. В. Дискусійні питання договірної практики Київської Русі
В статті розглянуті деякі типи договорів, що регулювали суспільні відносини на

локальному рівні, тобто відносин всередині роду, міжродових стосунків та контактів
між окремим представниками родів у добу Київській Русі. З числа таких договорів увага
була приділена тим договорам, тексти яких не дійшли до нас та не можуть бути рекон-
струйовані з інших джерел. 

Були розглянуті звістки та зроблені припущення щодо змісту таких договорів: дого-
вори між холопами та їх власниками, договори тіунів та ключників з їх наймачами,
договори рабовласників з особами, які бажають одружитися на належних першим раби-
нях, договори військовополонених з їх власниками, договори з найманими працівника-
ми та договори між членами одного роду/родини. Велике значення при цьому мали звіс-
тки берестяних грамот, зокрема новітніх, віднайдених за останні 5 років. 

Ключові слова: історія держави і права, Київська Русь, середньовічне право, джере-
ло права, нормативно-правовий договір, берестяні грамоти, рабство.

Роминский Е. В. Дискуссионные вопросы договорной практики Киевской Руси
В статье рассмотрены некоторые типы договоров, регулировавших общественные

отношения на локальном уровне, то есть отношения внутри рода, межродовые отноше-
ния и контакты между отдельными представителями разных родов в эпоху Киевской
Руси. Среди таких договоров объектом исследования стали те, тексты которых не
дошли до нас и не могут быть реконструированы по другим источникам. 

Были рассмотрены известия и сделаны предположения касательно содержания сле-
дующих договоров: договоры между холопами и их владельцами, договоры тиунов и
ключников с нанимателями, договоры рабовладельцев с лицами, желающими взять в
жены одну из их рабынь, договоры военнопленных с их владельцами, договоры с
наемными работниками и, наконец, договоры между членами внутри одного
рода/семьи. Огромное значение для исследования имели известия берестяных грамот, в
т. ч. новейших, обнаруженных в течение последних 5 лет.

Ключевые слова: история государства и права, Киевская Русь, средневековое право,
источник права, нормативно-правовой договор, берестяные грамоты, рабство.

Rominskyi Ye. V. Discussion questions of the treaty practice in the Kievan Rus
Historical reality charges the legal science with difficult and challenging tasks. The legal

science is primarily directed at the explanation of the existing realia and creation of the basis
for improvement of the legislation. At the same time in certain historical periods the reality
was radically different from the modern time. And the further we go from the modern time in
the studies of the historic reality the more differences we see. This article addresses exactly
such a problem.
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Regulation of legal relations on the local level in conditions of the legislation particular-
ism characteristic for the Middle Ages was usually carried out either through direct decision
making by the lowest level representatives of the state administration system (creation of a
local precedent), or based on a free treaty between the parties (local law-making treaties). The
article addresses certain types of treaties that regulated the social relations on the local level,
i.e. relations inside the clan, relations between clans and contacts between the representatives
of different clans in the time of the Kievan Rus. The term ‘clan’ in this case is used as a syn-
onym to the notion of ‘patronymia’.

Specific nature of the medieval local treaties, as well as their regional character has led to
the fact that their texts are mostly not reflected at all in the archives of the central government
authorities. As a result – they are extremely rare. We only have a general idea about many of
such treaties. The objects of this research are those of these treaties, the texts of which are non-
extant and can’t be reconstructed with the help of other documents. 

The author reviewed the reports about treaties that regulated relations connected with the
institution of slavery, and namely treaties regarding marrying a female slave, treaties regulat-
ing the status of ‘tiuny’ and ‘klyuchnyky’, as well as treaties of self-sale into slavery with a
right of buy-out. Next, there was a review of reports about treaties regarding the labor rela-
tions between independent workers and employers. Facts were given that with certainty con-
firm the existence of such treaties which had been considered unlikely in such a historical
period for a long time. Finally, reports about treaties between war prisoners and their captur-
ers were analyzed. The records about them are extremely limited, therefore the version about
such treaties stays unconfirmed.

Rather apart stands the problem of treaties between the members of one clan. Existence
of such treaties as a traditional Slavic institution was noted by scientists a long time ago. At
the same time before there have never been any attempts to combine these records with the
material of the Kievan Rus era. Which has been done in this work within the general problem
statement.

Vastness of such topic as the regulation of local legal relations through treaties doesn’t
allow us to highlight all the nuances of such regulation in a short review. Therefore, this work
acts rather as introductory for further research.

Key words: history of state and law, Kievan Rus, medieval law, sources of law, law-mak-
ing treaty, Birch bark manuscripts, slavery.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА 
ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

Правова доктрина – це наслідок інтелектуально-вольової та цілеспрямова-
ної діяльності з узагальнення суспільно-правового фактажу і досвіду правоз-
навців. Її можна пізнати через принципи права, юридичні дефініції, доктри-
нальне тлумачення норм права, юридичні конструкції, правила вирішення пра-
вових колізій, правила складання і оформлення юридичних актів тощо.
Основним способом легітимізації правової доктрини є втілення в законодав-
чих актах загальноприйнятих у фаховому середовищі ідей та поглядів.
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Втілюються в життя правові доктрини стають і через визнання їх стилефор-
муючим чинником правозастосовної діяльності. 

Серед якостей, що мають бути притаманними правовим доктринам як дже-
релам права, називають достовірність, обґрунтованість, загальноприйнятність,
гнучкість, доступність для суб’єктів права, авторитетність, добровільність.
Саме по собі нелегке завдання окреслення доктрини накладається на не менш
складне – з’ясувати ступінь (частку) інкорпорації доктрини в джерельне поле
певного періоду. Важливим є з’ясування світоглядно-філософських підвалин
тих чи інших правових доктрин. 

В Україні литовсько-польської доби становлення правової доктрини було
зумовлене новим розумінням сутності суспільних процесів, зародження якого
здебільшого пов’язують з творчістю ранніх гуманістів – Юрія Дрогобича
(Котермака), Павла Русина, Шимона Шимоновича.

Видатним мислителем першої половини XVI ст., політико-правові концеп-
ції якого вплинули на розвиток ідей права і держави в Україні, був Станіслав
Оріховський-Роксолан (1515–1567). В його працях «Про турецьку загрозу»,
«Про природне право», «Напучення польському королю...» та ін. викладено
погляди мислителя на походження і сутність держави, аналіз форм державно-
го правління. Принциповими засадами його правової доктрини були освічена
монархія, обмежена законом, поділ світської і церковної влади, теорія природ-
ного права, ідея вищості закону тощо. Ця доктрина стала ідеологічною основ-
ною державно-правових процесів на всьому просторі Речі Посполитої. 

Заслуговують на увагу праці Івана Вишенського (між 1545–1550 – після
1620). Суспільний ідеал І. Вишенського полягав у поєднанні ідей рівності, сво-
боди і справедливості, які значною мірою детермінували правовий поступ
Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. 

Напрацювання доктринальних ідей значною мірою відбувалося в канцеля-
ріях судів, канцеляріях магдебургій і земських урядів. Справжнім університе-
том фахової юридичної підготовки була великокнязівська канцелярія, яка, до
того ж, давала можливість канцеляристам безпосередньо впливати на правове
життя Великого князівства Литовського. І. П. Старостіна, посилаючись на
польського дослідника П. Чарторийського, стверджує про значну роль в
Польщі XV ст. інтелектуалів «другого кола»: дипломатів і політиків, освічених
епіскопів і прелатів, діячів, зв’язаних з королівською канцелярією, які хоча і не
залишили після себе яскравих творів, але вносили в інтелектуальне життя нові
думки й ініціативи. [7, с. 148]. Не менше значення для створенні юридичного
середовища, яке постулювало впровадження високих стандартів у організацію
діловодства та юридичне забезпечення діяльності державних органів Великого
князівства Литовського загалом, від кінця XV ст. мала юридична освіта, набу-
та вихідцями із східних земель в університетах Кракова, Праги, Болон’ї, Падуї
тощо. За відомою варіацією висновку польського дослідника Г. Віснера, якщо
Польща мала на той час тільки правознавців, то Велике князівство Литовське
мало і право, і правознавців [4, с. 53]. 

Особлива ж роль щодо імплементації правової доктрини в законодавство
належала комісіям з підготовки статутів Великого князівства Литовського.
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Відомостей про них, на жаль, не так багато. Так, щодо Литовського статуту
1529 р., відомо, що його перший варіант, підписаний королем, але не введений
у дію, був підготовлений під керівництвом канцлера Миколи Миколайовича
Радзивіла за активної участі його брата Яна [4, с. 57]. Доопрацювання, а фак-
тично перероблення статуту, здійснювалося під керівництвом прихильника
ідей гуманізму і реформації воєводи віленського і канцлера Великого князів-
ства Литовського Альбрехта Гаштольда, який і здійснив його остаточне реда-
гування. За версією Ю. Бардаха, активну участь у редакційній роботі брали
доктори обох прав Є. Таліат і В. Чирка. Литовські дослідники С. Лазутка,
І. Валиконите, Е. Гудавичюс згадують серед кодифікаторів секретаря комісії
Михайла Литвина, Деодата Септейного, віленського єпископа Яна, луцького
єпископа Павла Гольшанського, князя К. Острозького, І. Сапегу та Ю. Ільїніча
[4, с. 60]. 

За висновком родоначальника литовської історіографії статутів
А. Янулайчика, при кодифікації звичаєвого права та великокнязівських приві-
леїв, які склали основу статутів, «редактори дещо самі від себе добавили»
[4, с. 34]. Згодом відомий дослідник статутів І. А. Юхо уточнив, що кодифіка-
тори не притримувалися системи кодифікації права, прийнятої в римському
праві, а створили свою власну систему, в основу якої були покладені нові при-
нципи – суверенітет держави, єдність права, пріоритет писаного права тощо
[10, с. 47]. Вирізняла Литовський статут 1529 р. від інших подібних збірок, які
кодифікували переважно норми приватного права, наявність норм державного
(конституційного) права та виразних ознак християнського гуманізму, що
надавало цьому кодексу світського права нетипового характеру. Можна при-
пустити, що деякою мірою це зумовлювалося впливом двох конкуруючих
християнських правових доктрин: римського канонічного права як приватно-
правової моделі еволюціонуючого суспільства («новини») та візантійського
православ’я як ієрархічної і структурованої моделі державного устрою («ста-
ровини»). Власне, коли йдеться про доктрину як джерело права Великого кня-
зівства Литовського, то слід говорити про консенсус в умовах, за визначенням
П. П. Музиченка, коли «одна з основних форм діалогу двох культур – взаємо-
дія через конфлікт, – веде до інтенсивного запозичення у супротивника знач-
них культурних елементів» [6, с. 11].

Литовський статут 1566 р. розроблявся понад 20 років і, на думку біль-
шості дослідників, став новим етапом у розвитку законодавчої теорії і практи-
ки. Відомо, що активну роль у його підготовці (як згодом і у підготовці
Литовського статуту 1588 р.) відіграв «по-європейськи вишколений правник»
(студіював у Віттенберзі, Кракові, Падуї та Фераррі, доктор обох прав) та відо-
мий історик віленський війт Августин Ротундус (Мелеський) (бл. 1520–1582)
[2, с. 72]. Дієву участь у підготовці цього статуту взяв випускник Падуанского
і Болонського университетів, доктор обох прав, професор Краківського уні-
верситету, засновник школи права у Великому князівстві Литовському Петро
Роізій. Його праця «Висновок Петра Роізія, королівського юрисконсульта, про
справи, що розглядалися на судових засіданнях Литви, і про обговорення судо-
вих рішень» витримала низку перевидань (Краків, 1563; Франкфурт-на-Майні,
1570; Венеція, 1572). 
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Як наслідок Литовський статут 1566 р. виявився наповненим загальноєв-
ропейськими гуманістичними ідеями та римськими юридичними конструкція-
ми, в які часто були оформлені місцеві правові норми, що знаменувало собою
якісно новий підхід до правотворення. Відомий знавець литовсько-руського
права І. І. Лаппо навіть пов’язує з ним нову добу в історії законодавства [5,
с. 134].

Підготовка Третього Литовського статуту здійснювалася паралельно на
двох рівнях: загальнодержавною кодифікаційною комісією (її складали єпис-
коп Віленський, доктор обох прав Августин Ротундус та по одному представ-
нику шляхти від кожного воєводства) та на повітових сеймиках, де обговорю-
валися положення майбутнього закону. Це дає підстави стверджувати про кон-
куренцію доктринальних положень, які висувалися «професійними» кодифіка-
торами, та норм, запропонованих на сеймиках з метою подальшого закріплен-
ня прав і вольностей шляхетського загалу. Очолювали кодифікаційну комісію
канцлер Великого князівства Литовського Остафій Волович та підканцлер Лев
Сапега. 

Значний вплив на політико-правову спрямованість Третього Литовського
статуту спричинили праці відомого політичного діяча, ідеолога реформації,
правознавця Андрія Волана (1530–1610). Зокрема цілісну політико-правову
доктрину становлять його роздуми про свободу як неодмінну умову громад-
ського блага, загальну згоду, право кожної людини вільно користуватися своїм
майном, закони як гарантію політичної й громадянської волі у суспільстві,
викладені в працях «Про політичну або громадянську свободу» (1572), «Про
щасливе життя або найбільше людське благо» (1596) та ін. 

Ідеї правознавця багато в чому перегукуються з основними положеннями
комплексу текстів, які складають вступну частину Третього Литовського ста-
туту. В цих текстах викладено обставини, які є підставою видання Статуту,
вміщено положення теоретичного і політико-правового характеру, означені
сутнісні ознаки і принципи публічно-правової системи організації Великого
князівства Литовського. Зокрема, йдеться про Привілей на виключне право
Льва Сапеги видавати Статут Великого князівства Литовського 1588 р.,
Привілей про затвердження Статуту, підписаний 28 січня 1588 р., Посвячення
Статуту Жикгімонту (Сигізмунду) Третьому, Зверненні Льва Сапеги до усіх
станів Великого князівства Литовського [9, с. 17–23].

Привілей про затвердження статуту, по-перше, містив твердження про
необхідність друкованого закону, «оскільки […] на цьому покояться державна
влада, спокій людського суспільства і добробут населення», по-друге, якість
закону ставилася в пряму залежність від забезпечення в ньому «відповідності,
винахідливості, переваг і досвіду». А таке забезпечення, своєю чергою, стало
можливим завдяки «виключній чесноті у справах, правоті», втіленні «держави
для збереження законів і усіх свобод» у законодавцеві-видавцеві – Левові
Сапезі. Третім важливим положенням був дозвіл на друк польською і руською
мовами (це дало видавцю право вибору і статут першочергово був видрукува-
ний саме руською мовою). Отже, йшлося про пріоритетність писаного права та
важливість його «освячення» моральним авторитетом Льва Сапеги.
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Програмовим положенням королівського Привілею про затвердження
Статуту можна вважати «повинність …[короля] зберігати права, вольності і
свободи… не тільки в цілості і непорушними державою, а й якомога більше
примножувати права, свободи і вольності шляхетські, ... розширювати панства
з прибавленням їм багатьох прибутків».

Важливим для уявлення про модель державно-владних стосунків, яка про-
понувалася Литовським статутом 1588 р., є Звернення Льва Сапеги до
Жикгімонта Третього щодо засудження здійснення влади своєї господарями
«тільки своєю думкою і на свій розсуд» і тиранії; ґрунтування всієї безпеки і
добробуту держави «на самому тільки Статуті і праві писаному». Цитуючи
Аристотеля та інших мислителів, Сапега нагадує монарху про те, що «де закон
або Статут гору має, там сам Бог усім володіє», «закон є […] тим здоровим
глуздом і мудрою людського розуму якістю, якою Господь Бог натуру людську
обдарувати вирішив», «закон не бачить різниці між убогим і багатим», «аби ми
закони собі як найбільших сторожів посполитої вольності творили і більшої
влади зверхності господарської над собою не допускали», «щоб усі суди у
цьому панстві Великому князівстві Литовському [на статуті] правосуддя від-
правляли».

Найпопулярнішим та найцитованішим є Звернення Льва Сапеги до усіх
станів Великого князівства Литовського. Підкреслимо такі положення: «у кож-
ній державі людині немає нічого дорожчого за вольність, а неволя має бути
такою гидкою, що не тільки скарбами, але й смертю її від себе відганять пови-
нен», «але мало б того було, щоб людина з неволі від стороннього неприятеля
була звільнена, а домового неприятеля над собою терпіти б мусила», за безпе-
ку ж «нікому іншому як тільки закону має бути вдячна», «мета і результат всіх
законів є і має бути на світі, аби кожний добру славу свою, здоров’я і маєтність
у цілості мав, і у тому жодних збитків не терпів», «якби хто-небудь з тих трьох
речей у чомусь нас скривдив, і згідно, з уподобаннями своїми, а не згідно з
правами нашими, над нами знущався, той би вже не паном нашим, а поруш-
ником прав і вольностей наших був, а ми б невільниками його бути мусили»,
«сам Господар, пан наш жодної зверхності над нами мати не може, єдине тіль-
ки, коли йому закон дозволяє», «маючи такий скарб у наших руках
[закон]…належить кожній поштивій людині про нього знати, а будучи добре
обізнаним, щоб сам себе і гонор свій гамував і згідно з правом писаним пово-
дився», «соромно прав своїх не знати […], які не чужою мовою, але своєю
власною права писані маємо», «аби до судів і до трибуналів не тільки людей
добрих обирали […], які б не для прибутків своїх і для шкоди ближньому, […]
а щоб ту свободу, якою користуємося у цілості нам зберігали».

Визначені в преамбулі Литовського статуту 1588 р. засади набувають
додаткової ваги з огляду на доволі високий градус конфліктності та агресив-
ності шляхетського середовища Великого князівства Литовського. Для шлях-
ти, як основного суб’єкта правовідносин, регулюваних Литовським статутом
1588 р., і головного адресату вступних привілеїв, вага останніх навряд чи була
меншою за основний текст. Адже, «самоврядна спільнота, котра сама цілком
давала собі раду з цими функціями», спільнота, заснована на патронально-клі-
єнтарних зв’язках, де головною мораллю є мораль честі, влада тримається
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значною мірою на довірі, пошані, вірності, зобов’язаннях, доброчинності
тобто символічному кредиті спільноти та відплати за неї» [8, с. 463]. Ця спіль-
нота часто правувалася не буквою закону, а саме принципами, «духом» права,
що знайшло свій вияв у формулюваннях його укладачів, вміщених у преамбу-
лі одного з найдосконаліших законодавчих актів ранньомодерного часу. 

Отже, говорячи про правову доктрину як узагальнюючий результат право-
вої думки, можна констатувати, що попри її невловимість, або за висловом,
І. П. Старостіної, анонімність, за певними наведеними тут винятками, вона
безперечно була джерелом права Великого князівства Литовського. Очевидно,
що така правова доктрина не була витвором університетської науки, скоріш це
було, «право юристів», в тому значенні, яке надавав йому у своїй концепції
правоутворення Г. Пухта, говорячи про двояку роль правників. З одного боку –
вони найобізнаніші члени суспільства, природні представники і охоронці
національної юридичної свідомості, проявом якої є насамперед і звичаєве пра -
во, і значною мірою нормативні акти, з другого – покликані через аналогію і
критику, через знаходження, а подекуди – встановлення принципів, продуку-
вати нові правові положення, узгоджені з практикою та позначені «живим
поглядом на право» [1, с. 52–55]. Слід зазначити, що для даного періоду «право
юристів» цілком могло зватися «правом інтелектуалів». Адже інтелектуально-
освітня традиція пізнього середньовіччя майже з необхідністю включала як
філософську, так і юридичну складову, а сама освіта не мала чітких фахових
меж. 

Однією з обов’язкових складових наукового опрацювання права, а власне
правової доктрини, протягом усього «довгого-довгого середньовіччя» було
звертання (коментування, опрацювання, адаптація, використання) до римсько-
го права. Очевидно, що його «вміст» зокрема в Литовських статутах, зумов-
лювався не в останню чергу правовими поглядами його творців. Так,
польський дослідник С. Годек на підставі порівняльного дослідження опікун-
ського і спадкового права за Третім Литовським статутом та за Кодифікацією
Юстиніана (Інституціями, Дигестами, Кодексом), стверджує, що римські
норми, безумовно присутні у статутах, не переносилися механічно. […]
Литовський законодавець розглядав римське право як відмінний зразок, дже-
рело готових рішень, міцних інститутів, перевірених інститутів, з іншого боку
не боявся підійти до цього матеріалу творчо [3, с. 196]. Водночас, С. Годек кон-
статує неоднакову інтенсивність проникнення елементів римського права в
статути. Так, їх наявність чітко простежується в Першому статуті. Їхня кіль-
кість збільшується в Другому статуті, який доволі точно відтворює римські
конструкції, і значно ближче до права римського, ніж Третій статут, в якому
значно вільніше використовується римський правовий матеріал, насамперед як
допоміжний. [3, с. 185]. Пояснити таку динаміку, крім об’єктивного правового
розвитку, можна спробувати активною роллю при підготовці Зокрема Другого
Литовського статуту П. Роізія. Він безперечно володів і достатньо ґрунтовни-
ми знаннями, і переконаннями щодо римського права як універсального регу-
лятора суспільних відносин, яке культивувалося у тих закладах, де він здобув
юридичну освіту. Так чи інакше, тривала, аж до середини ХІХ ст., дія Другого
(«Волинського») Литовського статуту на українських землях може свідчити як
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про якість цього кодексу, забезпечувану, зокрема, його доктринальною складо-
вою, так і про відповідність його положень правосвідомості населення цих
земель. Саме завдячуючи доктринальному опрацюванню правового матеріалу
європейських країн та правових ідей, продукованих християнством і реформа-
цією, Литовські статути не лише стали визначними пам’ятками права, а й
випередили свій час, закріплюючи основні ідеї правової держави.
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Бондарук Т. І. Правова доктрина як джерело права Великого князівства
Литовського 

В статті правова доктрина аналізується як результат інтелектуально-вольової та
цілеспрямованої діяльності по узагальненню суспільно-правового фактажу і досвіду
правознавців (насамперед у кодифікаційних процесах у Великому князівстві
Литовському). Розглядаються суб’єктивні (особистісні) та об’єктивні фактори форму-
вання правових доктрин та їх імплементації у Литовські статути.

Ключові слова: історія держави і права, Велике князівство Литовське, середньовіч-
не право, джерело права, правова доктрина.

Бондарук Т. И. Правовая доктрина как источник права Великого княжества
Литовского 

В статье правовая доктрина анализируется как источник інтелектуально-волевой и
целевой деятельности по обобщению общественно-правового фактажа и опыта право-
ведов (в первую очередь в кодификационных процессах в Великом княжестве
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Литовском). Рассматриваются субъективные (личностные) и объективные факторы
формирования правовых доктрин и их имплементации в Литовские статуты. 

Ключевые слова: история государства и права, Великое княжество Литовское, сред-
невековое право, источник права, правовая доктрина.

Bondaruk T. Legal doctrine as a source of law in the Grand Duchy of Lithuania
The legal doctrine can determines like the initial source of law in relative to other sources.

In particular definition is formulated as a result of intellectual, volitional and focused activi-
ties in generalization of publicly-legal experience with the experience of lawyers during the
late Middle Ages. Make such a conclusion primarily allows analysis of codification process in
the Grand Duchy of Lithuania. In close connection with them were the process of formation
and institutionalization of all areas of legal processes with gradual dominance segment of pro-
fessional lawyers who create new law.

Methods of detection legal doctrine among others are the principles of law and legal def-
initions, doctrinal interpretation of the law, legal structures, rules for resolving conflicts of law
rules of addition and preparing legal documents.

The main way of sanctioning legal doctrine embodies generally accepted in the profes-
sional environment, first legislators, ideas, opinions in legislation. In fact, applicable legal
doctrines becomes subject to recognition of their style forming factor in law enforcement.
Talking about legal space of the Kingdom of Poland, Grand Duchy of Lithuania and Poland,
should be talking about several levels of legal doctrines like Christian and secular, which were
in close contact with each other. Actually in Ukraine a new understanding of the nature of
social processes associated Yuri Drohobych (Kotermak), Paul Rusin, Shimon Shimonovich,
Stanislaw Orzechowski-Roxolanin, Jan Vyshensky. Proceedings of these and other thinkers
consisted primarily ideological and philosophical subsoil of legal culture in these lands.

Produced materials of doctrinal ideas largely took place in the chancelleries of the courts,
chancelleries of magdeburg and zemsky governments, and mostly of the Grand Duke’s chan-
celleries. Intellectuals so-called «second circle» contributed to the intellectual life of new
ideas and initiatives. Important role played by special legal education of immigrants from
these lands in the universities of Krakow, Prague, Bologna, Padua and more. Their special role
in the implementation of legal doctrine in law belonged commissions for the preparation
statutes. Thus, the preparation of the Lithuanian Statute 1529 associated with M. Radvyl and
his brother Ian. A. Goshtauld who made his final editorial revision. In preparing the
Lithuanian Statute 1588 took an active part A. Rotundus (Meleskyy), founder of the school of
law in the Grand Duchy of Lithuania. Obviously, owing to their efforts, Lithuanian Statute
1566 was full of common European humanist ideas and Roman legal structures. 

Preparation of the Third Lithuanian Statute was carried in parallel codification and on the
county sejmik under the direction of A. Volovich and L. Sapieha with A. Volan. The preamble
of Statute 1588 contains provisions theoretical and political law, essential features and princi-
ples of public and legal system of the Grand Duchy of Lithuania: about the law as the foun-
dation of the state system of the Grand Duchy of Lithuania, the obligation of the king to keep
the rights and freedoms of the nobility, the priming state security on the right of equality all
before the law. Legal doctrine in the Grand Duchy of Lithuania was the «right of lawyers»
within the meaning of the lawmaking concept H. Puhty or «right of intellectuals» and formed
under the influence of Roman law and canon law, legal ideas, primarily produced by
Christianity and the Reformation, which largely determine character of the Lithuanian Statute.
They are not only have become landmark law, but ahead of their time, too early to fixing the
basic ideas of the rule of law.

Key words: legal doctrine, Grand Duchy of Lithuania, Statutes of Lithuania, medieval law,
sources of law.
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УДК 321 (091); 340 (091); 340.13; 340.14
Л. В. ХУДОЯР,

провідний інженер Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України

ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ

Джерела права Запорозької Січі – це автономна підсистема складної сукуп-
ності джерел права державних козацьких утворень Гетьманщини,
Правобережної України, Слобожанщини. Система джерел права в Запорозькій
Січі може бути відтворена, спираючись на фактологічний матеріал, відомий з
опублікованих збірок архівних документів, та з праць дослідників козаччини
Д. І. Яворницького, А. О. Скальковського, М. Є. Слабченка та ін., виданих
наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. 

В теорії права термін «джерело права» означає такі поняття: соціальні чин-
ники та джерела виникнення права як соціального явища; безпосередня сила,
що створює право; джерело інформації про право (законодавчі пам’ятки,
пам’ятки історії, літератури, судові справи, підручники з права, доктрина
тощо); воля суб’єктів, що творять право (правоутворююча воля, волевиявлен-
ня); звичаї, що склалися історично; певний вид діяльності державної влади з
утворення норм права; матеріали, взяті за основу того чи іншого законодав-
ства; способи зовнішнього виразу, існування та перетворення права; спосіб
зовнішнього вияву правових норм, що засвідчує їх загальнообов’язковість;
чинники правотворчості, що безпосередньо впливають на формування та фун-
кціонування права; діяльність суб’єктів суспільних відносин, унаслідок якої
реалізуються їхні потреби та задовольняються інтереси. 

Розрізняють також текстуальні джерела права, котрі поділяють на первин-
ні (нормативно-правові акти, нормативно-правові договори, правові прецеден-
ти, релігійні норми, правові звичаї) та похідні (уточнюють зміст первинних:
судова та адміністративна практика) [1, c. 188–189]. У цьому ж контексті дже-
релом права називають правосвідомість, оскільки правові нормативні акти
виступають як форма зовнішнього виразу правосвідомості суспільства і зако-
нотворчих органів держави, а правові принципи, як результат правосвідомос-
ті, визначають основні якості норми права, форм і засобів правового регулю-
вання [2, c. 180]. Саме про текстуальні джерела або форми права йдеться у цій
статті, оминаючи усі інші трактування цього багатоаспектного поняття.

Найважливіше значення у системі джерел (форм) права Запорозької Січі,
на думку більшості дослідників, мали правовий звичай, адміністративні акти
та правосвідомість козаків. 

В. О. Щербак наголошує, що звичаєві норми як риси козацького правопо-
чуття слугували уладнанню наявних суперечок або ж вирішенню питань,
викликаних тими чи іншими вчинками. Вирішувати їх слід було як із принци-
пового боку, так і стосовно конкретного випадку. Головним критерієм схва-
лення нових звичаїв і традицій визнавалася їх практична значущість для забез-
печення кінцевого результату козацьких змагань. Із розвитком запорозької
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вольниці ці традиції трансформувалися в конкретні поняття, що й стали осно-
вою козацького права. Важливим чинником його генези було існування
Запорозької Січі. Порядок і форма кошового управління, зокрема, здійснення
правосуддя, визначалися військовими традиціями, які передавалися з поколін-
ня в покоління [3, с. 411].

А. О. Скальковський наголошував: «Суждение и решение дел в Коше осно-
вывалось, без сомнения, только на обычае и простом здравом смысле. Нигде
не упоминается о законах польских или русских. Кош говорит просто: «мы
рассмотрели и решили». Этот «обычай» было дело столь положительное и
освященное временем, что даже русское правительство в актах ссылалось на
оный. Так сделал Румянцев в воззвании к войску по случаю гайдамацких набе-
гов в 1768 году; сама же императрица в указе своем от 12 июля 1768 года пове-
левала поступать «по всей строгости запорожских обрядов» [9, с. 612].

На думку М. Є. Слабченка, козацьке старовинне звичаєве право зберігало-
ся в судочинстві Запорозької Січі аж до ХVIII ст. Зокрема, учений зазначав:
«Звичайового походження був і козацький суд радний. Обжалованого ставили
на раду, котра розглядала справу й за зроблену шкоду карала. Такий суд дер-
жався на Запоріжжю. Іноді замість суду ради дозволявся суд Божий між заін-
тересованими особами, то б то бійка на канчуках чи киях. Цей суд визнавався
й Соймом (в постанові 1635 р.). Зразок його бачимо на гравюрах
Р. Жуковського (двоє запорожців, оголених до пояса, стоять на лівім коліні, зчі-
пившися лівими руками, а в правих канчуки) і на віньєтках Вейбеля (бійці в
кунтушах і при шаблях)» [4, с. 8]. 

Звичаєві норми як автономна підсистема норм козацького права регулюва-
ли правові відносини козаків Запорозької Січі до ХVІІІ ст. у сфері публічного
й приватного права. Зокрема, ними регулювалися окремі питання виборчого,
цивільного, кримінального, фінансового права, адміністративного процесу,
юридичної відповідальності та судочинства, Звичаєві норми характеризували-
ся підкресленою обрядовістю. М. Є. Слабченко з цього приводу зазначав, що в
умовах козацької республіки всі найважливіші справи, як воєнні (походи й
оборона), так і мирні (мисливство, рибальство, промисли) вирішувалися як
правило гуртом. Тому індивідуальне сприйняття світу окремим козаком ніве-
лювалося до групового світосприйняття. Крім того, козаки кожне явище
сприймали як конкретне, не абстрагувалися від нього. На цьому ґрунтувалася
запорозька судова практика. В умовах запорозького життя ту практику пізна-
вали козацькі маси не з окремих карних предметів чи актів, а з обставини в
цілому. Шибеницю, наприклад, у Січі асоціювали зі знаряддям кари, з ритуа-
лом проїзду під нею злочинця власним конем, проводів тощо. Без образності
звичай не міг би утриматися [5, с. 285]. 

Здебільшого обрядовість підміняла процесуальні норми. Зокрема, проце-
дурі виборів козацької старшини була притаманна підкреслена обрядовість як
невід’ємна риса побуту «барокової людини». Так, після проголошення від-
ставки попередньому кошовому і старшині, прості козаки йшли до куреня, де
жив бажаний кандидат у кошові, і запрошували його на Раду. Якщо кандидат
добровільно йти не погоджувався, то його приводили із застосуванням сили.
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Після офіційного схвалення кандидатури більшістю присутніх на Раді козаків,
новообраному кошовому двічі пропонують булаву, від якої, за давнім звичаєм,
він має двічі відмовлятися і, лише на третій раз погодитися. Якщо під час
виборів йде дощ, то старі козаки мастять голову новому кошовому багнюкою
на знак покори його волі війська. В разі, коли приймають рішення переобрати
військового суддю, осавула та писаря, то вибори відбуваються за тією ж про-
цедурою [6, с. 38–39]. Курінні отамани обирались всіма козаками куреня, але
лише з числа козаків куреня. Обрання кандидатів з інших куренів не практи-
кувалося [6, с. 44]. 

Процедуру виборів кошового, осавула, писаря та військового судді 1 січня
1750 р. докладно описав архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський),
який, під час своєї подорожі на Запорозьку Січ був присутній на цих виборах
[7, с. 26–29].

Нормами звичаєвого права запорозьких козаків регулювалися відносини у
сфері земельної власності. На території Запорізьких Вольностей існувала
виключно колективна власність на землю. Щоб уникнути конфліктів через
різну якість земель та угідь, перерозподіл наділів здійснювався щорічно через
жеребкування, яке відбувалося в такому порядку: спочатку кращі землі отри-
мували курені, потім гірші – старшина, далі ще гірші – духовенство, ще гірші
– жонаті козаки. При чому, ні козацька старшина, ні духовенство у даному
випадку не мали ніяких переваг ні де-юре, ні де-факто. Процедуру перерозпо-
ділу ловчих угідь докладно описує Семен Мишецький [6, с. 17]. 

Джерелом права, на основі яких приймалися судові та адміністративні
рішення, також була правосвідомість козаків, в основі якої лежали уявлення
козаків про справедливість та моральні цінності. Зокрема, А. О. Скальков -
ський наводить текст рішення Коша, в резолютивній частині якого не було
жодних посилань на правові звичаї чи нормативно-правові акти, а, зокрема,
зазначалося: «У тому підписуємося усіх куренів отамани зі стариками і коза-
ками по простоті хрестами, а хто можу письмом і що повинні усі вищеописа-
ного дотримуватися і виконувати неодмінно сугубо і охоче зобов’язуємося, а в
апробацію і в підтвердження пан Кошовий отаман і військові старшини ниніш-
ні і колишні на цьому підписатися мають, і військову печатку при всіх при-
класти, і надати всім високим владам, і читати сіє в раді при зібранні старшин»
[8, с. 527–529].

На уявленнях козаків про справедливість ґрунтувалася також процедура
розподілу здобичі, яка була основним джерелом забезпечення належного рівня
існування для більшості козаків. За звичаєм козаки «дуванили» здобич, поді-
ляючи на відносно рівні частини, щоб вона була «спільна всім, навіть тим,
котрі під той час провадили [хліборобську] працю та табірну роботу» [5,
с. 290].

Судові вироки, рішення й ухвали здебільшого розпочиналися словами:
«З повеління пана кошового отамана…», навіть коли судову справу розглядав
увесь Кіш [3, т. 2, с. 143]. Утім, не можна вважати, що судові рішення були
відображенням лише індивідуальної правосвідомості кошового отамана.
Кошові мали відкрито й справедливо, з погляду товариства, вирішувати судо-
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ві справи, оскільки від кваліфікованого й мудрого рішення або вироку кошо-
вого залежав авторитет та легітимність його влади. Тому рішення кошового
(або зібрання) козацької старшини значною мірою подавалося як відображен-
ня колективної правової свідомості козаків Коша, хоча у дійсності відобража-
ло передусім правосвідомість козацької старшини.

Кошовий отаман виконував роль верховного судді, оскільки зосереджував
вищу владу над усім військом. Суд кошового отамана виступав спочатку як суд
першої інстанції в справах військової старшини і паланкових полковників.
Згодом, приблизно від середини ХVII ст., він перетворився на вищу апеляцій-
ну інстанцію. Кошовий отаман затверджував рішення військового судді  й
визначав покарання злочинцям. Під час військового походу кошовий міг само-
стійно призначати злочинцям смертну кару, в мирний час це було прерогати-
вою Коша або козацької сходки [10, с. 150–151]. 

Тобто, на нашу думку, джерелом права тут безпосередньо була правосвідо-
мість кошового отамана й лише опосередковано – норми звичаєвого права,
правові уявлення того часу та, можливо, норми правових актів польсько-литов-
ської доби, що визнавалися козацьким загалом. Втім, сьогодні, через відсут-
ність достатньої кількості письмових джерел не віднайдено переконливих
доказів, які б свідчили про безпосереднє запозичення чи рецепцію норм конк-
ретних нормативних актів литовсько-польської доби у праві Запорозької Січі.

Про це, зокрема, свідчать рішення такої специфічної судової інституції, як
суд Похідного Коша в паланках, відображені в похідному журналі, який вела
похідна канцелярія під час об’їзду кошовим «ясновельможним отаманом
Петром Івановичем Калнишевським, паном суддею військовим Миколою
Тимофійовичем, паном писарем військовим Іваном Яковичем Глобою, колиш-
нім військовим суддею Андрієм Артемовичем Носачем і начальником отцем
Володимиром Сокальським із дияконом та військової канцеляріє похідною»
Кодацької та Самарської паланок, де було все добро військове, тобто найваж-
ливіші зимівники, лісі й перевози на Дніпрі й Самарі [9, с. 619]. 

У журналі містилися протоколи судового розгляду переважно цивільних
справ, які здебільшого стосувалися стягнення боргів, дотримання угод та дав-
ності володіння [11, с. 125, 130]. У цих протоколах не містилося жодних поси-
лань ні на норми звичаєвого права, ні на норми будь-яких нормативних актів
[11, с. 608–619]. 

Слід наголосити, що військово-адміністративна і виконавча влада у козаць-
кому війську не відділялася від судової [11, с. 619]. Тому, розгляд цивільних,
кримінальних справ та різних скарг і звернень переважно можна охарактери-
зувати як адміністративний процес, а рішення, що приймалися в результаті
такого розгляду, мали характер адміністративних актів. Яскравим підтвер-
дженням такої думки є численні архівні матеріали, вміщені у третьому томі
«Архіву Коша Нової Запорозької Січі», де не розрізняються присуди в цивіль-
них та кримінальних справах та адміністративні накази та розпорядження, які
часто містилися у одному правовому акті. Наприклад, «Рапорт Коша
Генеральній військовій канцелярії про сприяння комісарам Орлицької сотні
Полтавського полку в стягненні порцій з жителів сіл Данилівка та Ревунівка та

38 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



про виселення їх з території Вольностей Войськових» від 4 лютого 1754 р.,
«Наказ Коша полковникові Кодацької паланки Федору Іванову про таємне
затримання вихідців з Гетьманської України, які, залишивши Запорожжя, тіка-
ли за Українську лінію та про опис їхнього майна» від 20 лютого 1754 р., «Лист
Коша до старосамарського сотника Івана Березаня з відмовою повернути худо-
бу, зайняту полковниками Самарської паланки Петром Торським та Іваном
Водолагою у старосамарських жителів» від 17 жовтня 1756 р. [12, т. 3, с.
108–114, 274–275] та інші. 

Численні адміністративні акти, вміщені у томах 1–4 «Архіву Коша Нової
Запорозької Січі» можна класифікувати за такими критеріями: за формою
вираження, за юридичними властивостями; за юридичними наслідками; за
змістом; за характером дії щодо особи.  

За формою вираження адміністративні акти Запорозької Січі поділялися на
усні та письмові. Зокрема, серед усних правових актів, які видавалися в Коші
(особливо у перші части існування запорозького козацтва), мали поширення
так звані печатки. «Печатки» – це накази Коша, які розсилалися по паланкам і
перевозам, за відсутності писарів, і складалися з печатки, наклеєної на воску
або папері, зміст же їх передавався усно [8, с. 533–534]. 

Переважна більшість адміністративних актів у період існування Нової Січі
видавалася в письмовій формі. Ці акти можна поділити на такі групи: акти
органів влади та посадових осіб Запорозької Січі (універсали Військової Ради,
листи Коша, промеморії, ордери Коша, цидули, накази Коша, вимоги Коша,
інструкції Коша та Січової військової канцелярії). Поруч з ними зберігалися
акти військової адміністрації Гетьманщини (укази, ордери та листи гетьманів,
Генеральної військової канцелярії, гетьманської воєнної адміністрації, вимоги
представника гетьмана в Запорозькій Січі); акти (ярлики) татарського уряду;
акти органів влади Російської монархії (грамоти царів, ордери малоросійсько-
го й київських генерал-губернаторів та Київської губернської канцелярії). 

За своїми юридичними властивостями переважна більшість вміщених у
«Архіві» актів є індивідуальними актами. Прикладом таких актів можуть слу-
гувати: «Вимога Коша обер-офіцерові переволочнянського магазину прапор-
щику Федорові Чернікову про постачання Війська Запорозького борошном і
крупами згідно з рішеннями Сенату і Військової колегії»; «Інструкція Коша
військовому пушкареві Якиму Тарану та писареві Кодацької паланки Василю
Волу про порядок отримання борошна і круп з переволочнянського магазину»;
«Наказ Коша полковникові Кодацької паланки Федору Сьомаку про організа-
цію вивезення провіанту з переволочнянського магазину на Січ»; «Лист Коша
уманському полковникові Станіславу-Костці Артинському про відшкодування
збитків жителям Правобережної України Тимофієві Півню, Василеві Юрченку
та іншим»;[12, т. 2, с. 97–100] «Лист старосамарського сотника Івана Березаня
до Коша з проханням повернути йому сіно, відібране самарським полковником
Олексієм Кумпаном» та «Лист Коша до старосамарського сотника Івана Бере -
заня про відповідь гадяцькому полковому осавулові Йосипу Ситенському і про
заборону користуватися запорозькими угіддями» [12, т. 3, с. 390–391] та ін.

Такі акти не мали норм абстрактно-узагальненого змісту та загальної дії, а
містили конкретні рішення або «індивідуальні правила поведінки» [13,
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с. 69–74]. До поодиноких актів абстрактно-узагальненого змісту можна від-
нести «Повідомлення київського віце-губернатора Івана Костюріна Кошеві
про порядок отримання борошна і круп» [12, т. 2, с. 102–103]. 

За дією у часі, акти Запорозької Січі були переважно разові. За юридични-
ми наслідками акти поділялися на зобов’язуючі, забороняючи, правоприпи-
няючі, правоуповноважуючі, та такі, що містять відмови. Прикладом
зобов’язуючих актів є: «Промеморія переволочнянської артилерійської коман-
ди Кошеві про повернення тари, виділеної для перевезення в Січ пороху та
свинцю» [12, т. 2, с. 128]; «Ордер гетьмана Кирила Розумовського Кошеві про
негайне відшкодування збитків, заподіяних старосамарському сотникові Івану
Березаню запорожцями, та з дорученням гадяцькому полковому осавулові
Йосипу Ситенському контролю за виконанням ордера» [12, т. 3, с. 386–387].
Прикладом забороняючих актів є: Розпорядження Коша отаманові Федору
Байраку і жителям Старої Самари про заборону користуватися запорозькими
угіддями і відстрочку сплати десятини до окремої резолюції» [12, т. 3,
с. 374–375]; «Ордер Коша полковнику Бугоґардівської паланки Івану Сухині
про заборону відправляти церковні треби безпаспортним священнослужите-
лям і повернення їх до своїх монастирів». Прикладом правоприпиняючого
акта є «Лист військового писаря Івана Глоби до ієрея церкви с. Петрівка Петра
Оранського про звільнення Бобоха (Бобошка) від служби у Війську
Запорозькому» [12, т. 1, с. 143, 149]. Прикладом обтяжуючого акта є «Рапорт
Коша Генеральній військовій канцелярії про заборону козацькому і самарсько-
му полковникам приймати на поселення вихідців з Гетьманської і
Правобережної України та про відіслання реєстру цих вихідців, виселених з
запорозьких земель» [12, т. 3, с. 138–139].

Ці та інші численні подібні акти не містять посилань на будь які норми зви-
чаєвого чи позитивного права і є, власне виразом індивідуальної волі, право-
вих уявлень та переживань конкретних представників козацької адміністрації
Запорозької Січі. 

Ще одну групу джерел права Запорозької Січі становлять міжнародні дого-
вори, характер яких висвітлений, зокрема, в другому томі «Історії українсько-
го козацтва» [12, т. 2, с. 562–574] та ін. джерелах. Докладно на цьому питанні
не дозволяє зупинитись обсяг статті.

Письмові юридичні акти, що визнавалися джерелами права в Запорозькій
Січі, за суб’єктами їх прийняття поділяються на такі групи: акти органів влади
та посадових осіб Запорозької Січі; акти органів влади та посадових осіб
Гетьманщини, Російської монархії та Кримського ханства; нормативні догово-
ри. Письмові юридичні акти можна систематизувати також за їх змістом або за
назвами, оскільки характерною особливістю права Запорозької Січі була від-
сутність поділу норм на галузі, а також розмежування норм матеріального і
процесуального права. Юридичні акти не розмежовувалися на нормативні й
індивідуальні; на закони і підзаконні акти. Так само не розрізнялися норма-
тивні акти управління; адміністративні акти (приймаються органом державно-
го управління по якому-небудь конкретному випадку й не створюють правових
норм, але безпосередньо породжують, припиняють або змінюють адміністра-
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тивно-правове або інше правовідношення); індивідуальні адміністративні
акти. 

Тобто юридичні акти Запорозької Січі могли одночасно містити матеріаль-
ні й процесуальні норми права, індивідуальні веління й приписи, «моделі»
конкретних рішень та індивідуальні правила поведінки. Таке становище, на
нашу думку, пояснюється кількома причинами: нерозвиненістю системи зако-
нодавства, зокрема відсутністю нормативних актів загального характеру; від-
сутністю законодавчо закріпленої регламентації нормотворчої діяльності;
децентралізованим характером правового регулювання, яке здійснювалося
фактично автономними суб’єктами, через індивідуальні заборони, зобов’язан-
ня та дозволи.

Виходячи з наведених положень, можна зробити висновок, що система
джерел права Запорозької Січі складалася з таких основних елементів: усні
джерела права (правовий звичай, «печатки»); текстуальні джерела (письмові
юридичні акти та нормативні договори); правосвідомість.
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Худояр Л. В. Джерела права Запорозької Січі
Висвітлюється система та особливості джерел права Запорозької Січі. Джерела

права Запоріжжя становили автономну підсистему усних та текстуальних джерел авто-
номного державного утворення відмінну від джерел права Гетьманщини,
Правобережної України й Слобожанщини. Найважливішу роль у системі джерел права
Запорозької Січі відігравали правовий звичай, адміністративні акти та правосвідомість
козацтва. Правові звичаї були автономною підсистемою норм, яка регулювала правові
відносини в Запорозькій Січі у сфері приватного й публічного права, зокрема, правові
відносини у сфері виборчого права і судівництва, цивільного, фінансового, криміналь-
ного, земельного права, адміністративного процесу, юридичної відповідальності тощо.
Зроблено спробу розглянути правову свідомість козацтва, засновану на ідеї справедли-
вості та моральних цінностях товариства в якості основи для прийняття судових та
адміністративних рішень. Охарактеризовано характер та рівень упорядкованості  нор-
мативної бази, яка регулювала адміністративний процес, що був основним видом  юри-
дичної діяльності в Запорозькій Січі.

Ключові слова: Запорозька Січ, джерела права, адміністративний процес, адмініс-
тративні акти, правовий звичай, правосвідомість, усні і текстуальні джерела права.

Худояр Л. В. Источники права Запорожской Сечи
Освещается система и особенности источников права Запорожской Сечи.

Источники права Запорожья составляли автономную подсистему устных и текстуаль-
ных источников автономного государственного образования отличную от источников
права Гетманщины, Правобережной Украины и Слобожанщины. Наиболее важную роль
в системе источников права Запорожской Сечи играли правовой обычай, администра-
тивные акты и правосознание казачества. Правовые обычаи были автономной подси-
стемой норм, которая регулировала правовые отношения в Запорожской Сечи в сфере
частного и публичного права, в частности, правовые отношения в сфере избирательно-
го права и судопроизводства, гражданского, финансового, уголовного, земельного
права, административного процесса, юридической ответственности и т. п. Сделана
попытка рассмотреть правовое сознание казачества, основанное на идее справедливо-
сти и моральных ценностях сообщества в качестве основы для принятия судебных и
административных решений. Охарактеризованы характер и уровень упорядоченности
нормативной базы, которая регулировала административный процесс, который был
основным видом юридической деятельности в Запорожской Сечи.

Ключевые слова: Запорожская Сечь, источники права, административный процесс,
административные акты, правовой обычай, правосознание, устные и текстуальные
источники права.

Hudoyar L. V. Sources of law in Zaporizhia Sіch
The system and specifics of sources of law in Zaporizhian Sich are highlighted. 
Sources of law Zaporozhzhya Sich were the autonomous subsystem of active at that time

in the Ukrainian lands of complex set of sources of law autonomous state formations:
Hetmanat, Right-Bank Ukraine, Slobozhanshchina.

More important in system the sources of law Zaporizhian Sich had legal custom, admin-
istrative acts and legal consciousness of Cossacks.
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The norms of legal customs, as the autonomous subsystem, govern the legal relationship
in Zaporizhian Sich to the eighteenth century in public and private law. In particular, electoral
law, civil law, criminal law, finance law, administrative process, legal liability and legal pro-
ceedings, election-related military administration and military judges regulated by customary
law. Customary law Cossacks regulated relations in land ownership.

Legal consciousness which was based on the idea of Cossacks of justice and moral val-
ues was the basis for making judicial and administrative decisions.

Military-administrative and executive power in Zaporizhian Sich not separated from the
judiciary. Therefore, trial in the civil and criminal proceedings and examination of the various
complaints and examination of the appeals largely be characterized as an administrative
process. Decisions taken as a result of this trial, had the character of administrative acts.

Legal acts of the Zaporizhian Sich include norms both material and procedural law, indi-
vidual dictates and regulations, “model” of specific decisions and individual rules of conduct.

An attempt to characterize the nature and extent of ordering regulatory framework to gov-
ern the administrative process that was the main type of legal activity in the current Host was
done. 

The peculiarities of the legal regulation of the administrative process in the Zaporozhzhya
Sich, defined category of legal cases that were conducted during the administrative proceed-
ings in the Zaporizhian Sich, highlights the types of administrative acts in Sich.

Based on the above provisions, it can be concluded, system of sources of law Zaporizhian
Sich consists of the following elements: oral sources of law (legal custom, “stamp”); textual
sources (written legal acts and regulatory agreements); social factors and sources origin of law
as a social phenomenon; as a result of which their needs are met and carried interests.

Key words: Zaporizhian Sich, sources of law, administrative procedure, administrative
acts, legal custom, legal awareness, oral and textual sources of law.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ШВЕЦІЇ 
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ (XVII–ХХІ ст.)

Шведське законодавство у сфері охорони археологічної спадщини, як і
культурної спадщини загалом, вважається найстарішим у світі. Традиція дер-
жавного опікування історичними пам’ятками тут нараховує вже близько чоти-
рьох століть [1]. На зорі цієї традиції у XVII та на поч. XVIII ст. відбувалося
становлення централізованої шведської держави з чималими імперськими
амбіціями, важливу роль в обґрунтуванні яких відігравало історичне надбання. 

Ще у 1599 р. відомому шведському антиквару та королівському бібліотека-
рю Йоханові Бюру (Johannes Bureus) було доручено публічним коштом склас-
ти опис рунних каменів у межах всього королівства та виявити піклування сто-
совно цінних старожитностей, під якими в ті часи розумілося все, що може
дати певну інформацію про давнину, передусім рукописи, епітафії, рунні каме-
ні та монети. Це стосувалося й усної народної творчості. Зазначеним доручен-
ням знаменується заснування досі існуючої в Швеції Державної антикварної
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служби (швед. – «Riksantikvarieämbetet») [2, s. 2], хоча дійсне інституційне
оформлення цього органу відбулося лише 1630 р. [3]

Й. Бюр, будучи ренесансною всебічно розвиненою особистістю, у процесі
своєї роботи описав також низку визначних давніх курганів, хоча його урядо-
вих замовників тоді це не дуже цікавило. Ідеї Й. Бюра лягли в основу прийня-
того королем Густавом Адольфом Меморандуму (швед. – «Memorialet») від
20 травня 1630 р. з інструкцією королівському антикварові щодо збирання та
опису старожитностей. Документ переважно стосувався писемних історичних
пам’яток, проте згадувалися, також, монети та рунні камені (як цілі, так і роз-
биті, про що окремо наголошувалося) [4].

28 листопада 1666 р. регентський опікунський уряд, очолюваний держав-
ним канцлером Магнусом Габріелем де ла Гарді від імені 11-річного короля
Карла XI, прийняв акт під назвою «Королівського Маєстату оголошення та
припис про давні пам’ятки та старожитності в державі» (Kongl: Mayst:tz Placat
och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter i Rijket). Цей документ, на
відміну від Меморандуму 1630 р., скеровувався до невизначеного кола осіб,
від яких вимагалося не заподіювати шкоду пам’яткам, а тому він уважається
першим в історії шведського права правовим актом стосовно охорони історич-
них пам’яток. До пам’яток документ відносив давні поховання, руїни замків та
інші визначні споруди та їх залишки, передусім, знову-таки, рунні камені.
Захищалися монументальні рештки старовини, які зберігали відомості про
еліту суспільства та історичні події, починаючи від язичницьких часів.
Йшлося про шведських та готських королів, а також подвиги їхніх «визначних
мужів і підданих». Окремо згадувалися історичні речі, якими володіла цер-
ква [5]. На думку шведського історика археології О. В. Йенсена, основним зав-
данням акта 1666 р. було забезпечення спокою померлих. Дослідник посила-
ється на один з проектів документа, де висловлюється сум з приводу розорен-
ня давніх поховань і зазначається необхідність «лишити могили та кістки
предків самотніми й убезпеченими». З подібною метою одним із королівських
декретів 1630-х рр. було заборонено пошук скарбів у Старій Уппсалі провінції
Уппланд [6, p. 153–154]. Такий стан справ передував оформленню археології
як науки, що поставила на перше місце наукову цінність пам’яток. Актом
1666 р. запроваджувалася перша в світі система загальнодержавного опису
пам’яток під офіційною складно передаваною українською мовою назвою
«Rannsakningar efter antikviteter». Ведення опису покладалося на місцеву владу
та духівництво [7]. 

Акт 1666 р. брав під необмежений захист усі пам’ятки, незалежно від форм
власності, але приватна власність на землю стала чималою перепоною для
охорони пам’яток. У інших скандинавських країнах це питання було ще болю-
чішим. Саме через це в Норвегії перший пам’яткоохоронний акт було прийня-
то 1905 р., а в Данії лише 1937 р. [6, p. 156].

У контексті врахування інтересів землевласників уряд змушений був час-
тково використати римське право. 5 липня 1684 р. було прийнято ще один
«Placat…» стосовно цінних знахідок. Передусім документ стосувався виробів
із золота, срібла, міді та інших дорогоцінних металів. Окрім того, згадувалися
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різні «раритетні речі» (швед. – «rare Stycker»). Держава за цим актом набувала
переважне право викупу знахідки, яке термінологічно було представлено як
офертний обов’язок (швед. – «hembudsplikt») відкривача скарбу чи знахідки [2,
s. 7–8]. Відповідна норма у дещо скоригованому вигляді увійшла до досі чин-
ного засадничого кодифікованого акта Швеції – Шведського державного зако-
ну 1734 р. (швед. – Sveriges Rikes Lag). 

Становить інтерес, що у цій «донаполеонівській» кодифікації цивільно-
правовий інститут права на скарб чи знахідку, а також право держави на викуп
історичних цінностей, було вміщено до Глави 48 Відділу про злочини (швед. –
«Missgärningbalken») [8, s. 262]. Злочином, відповідно, вважалося порушення
порядку оприлюднення відомостей (офертного обов’язку) про виявлені зна-
хідки чи скарби. Іншою характерною рисою відповідної норми була доволі
висока, навіть за сучасними мірками, винагорода від держави за викуплений
скарб. Вона становила повну вартість чистого металу, до якої додавалася ще
1/8 зазначеної суми [8, s. 262–263]. Разом з тим навіть така велика сума вина-
городи не вирішила проблеми приховування знахідок та накопичення тіньових
колекцій культурних цінностей, оскільки поширеною була думка, що ціна
винагороди все одно несправедливо занижена [2, s. 10–11]. 

Шведські розцінки винагороди за історичні знахідки діяли й на території
Великого князівства Фінляндського, яке з 1809 р. належало Російській імперії.
У 1883 р. тут суму винагороди було навіть збільшено. Тепер додавалася ¼
замість 1/8-ї суми. Росія дещо розвинула правовий механізм охорони пам’яток
у Фінляндії, як через внесення змін до Закону 1734 р., так і через ухвалення
окремих правил щодо охорони пам’яток давнини. У Фінляндії навіть існувала
окрема від загальноімперської Археологічна комісія [9, c. 757; 10, c. 270–273].

В XVII–XVIII ст. у Швеції почали здійснювати й перші розкопки давніх
пам’яток, хоча археологічними ці розкопки називати не прийнято. Окрім пошу-
ку скарбів, вишукування переслідували квазінаукові та ідеологічні цілі.
Важливим чинником проведення розкопок був «готицизм» – імперська ідеоло-
гія того часу. Перші розкопки значною мірою пов’язані з іменами таких науков -
ців як Улоф Рудбек та Улоф Вереліус. У. Рудбек, знаменитий шведський при-
родознавець, своїми розкопками намагався довести те, що Швеція, насправді,
є Атлантидою, описаною Платоном. Деякі з його досліджень добре документо-
вані, містять креслення та замальовки. Дослідник стверджував, що ним розко-
пано тисячі давніх курганів, що, звісно, було дещо завищеною цифрою. 

Попри неоднозначне ставлення церкви, розкопкам у цей період здебільшо-
го піддавалися місця поховань. У. Вереліус 1660 р. здійснив масштабні роз-
копки в Уллерокері, що в провінції Уппланд. Курган було розкопано не від вер-
хів’я, а збоку. За поясненнями вченого, це було менш трудозатратним; крім
того, він не хотів турбувати душі померлих. Чимало інших учених, намагаю-
чись далеко не відходити від біблійного контексту, проводили розкопки з
метою доведення, що давні саги не брешуть, а предками шведів були боги і
велетні [11, p. 61–82]. 

Саме міфотворчий чинник зумовив певний державний інтерес до розкопок.
Відомо, що король Карл ХІ у 1689 р. особисто відвідував розкопки поховання
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в Старій Уппсалі, які проводились У. Рудбеком. Крім того, до перших розкопок
місцевою владою, а іноді й королем особисто, часто залучалися місцеві люди
або солдати [11, p. 68]. Хоча до законодавчого акта 1867 р., про який ітиметь-
ся далі, процедура археологічних розкопок ніяк не регулювалася, ще 1669 р.
державний антиквар Йохан Хадорф звертався до канцлера Швеції
М. Г. де ла Гарді з проханням дозволити розкопки пагорба Одіна в окрузі
Оденсала, що в Уппландії [11, p. 75].

Земельні реформи на початку ХІХ ст. та супутнє ним масштабне освоєння
земель суттєво загострили проблему збереження пам’яток. Швеція у цей час
остаточно перестала бути світовою потугою. Імперіалістичну ідеологію замі-
нив певний національний романтизм, який тоді тяжів над усією Європою.
Зазначені причини зумовили потребу у новому пам’яткоохоронному акті.
Такий документ був прийнятий 17 квітня 1828 р. і мав назву «Королівського
Маєстату милостивий статут стосовно давніх пам’яток, яким забезпечено спо-
кій та охорону» (швед. – «Kongl. Maj:ts Nådiga förordning, angående forntida
Minnesmärkens fredande och bewarande»). Головними розробниками закону
виступили шведські дослідники старовини Якоб Адлербет, Леонард Фредерік
Рееф та Нільс Генрік Шьоборг. Статут 1828 р. захищав нерухомі пам’ятки,
незалежно від того, у чиїй власності вони перебували. Разом з тим охорона
пам’яток перестала бути необмеженою. Запроваджувалися гнучкіші юридичні
механізми, де головну роль мав не примус, а переконання. Знесення пам’ятки
у процесі проведення земляних робіт тепер дозволялося в разі надіслання
попереднього повідомлення про це до Королівської академії наук, історії та
старожитностей (швед. – «Vitterhetsakademien»), яку було створено ще 1786 р.
На цей орган Статутом 1828 р. було покладено відповідальність за нерухомі
наземні пам’ятки. Лише у разі, якщо пам’ятка була «доволі історично своєрід-
на», Академія могла заборонити її знесення, з виплатою володільцеві земель-
ної ділянки грошової компенсації. За Статутом зберігався обов’язок оферти
державі «монет, виробів зі срібла, золота, міді, металу, каменю, дерева та
інших коштовних речей». Такі речі підлягали опису інвентаріями при місцевих
церквах. Їх не дозволялося продавати без згоди Академії [2, s. 14–18].
Повноваження з розслідування злочинів стосовно заподіяння шкоди пам’яткам
покладалося особисто на Державного антиквара.

Друга половина ХІХ ст. стала поворотним моментом для справи охорони
археологічних пам’яток. У цей час формується археологія як окрема наука, і це
було тісно пов’язано саме зі Скандинавією. Західна Європа, зі своєю глибокою
схоластичною традицією тлумачення Біблії та античних текстів, не могла під-
нестися над химерою писаної історії. Випадкове виявлення первісних
кам’яних чи бронзових знарядь пояснювалося належністю цих предметів до
античної культури. Натомість скандинавські народи лишалися наодинці зі
своєю похмурою старовиною, переказаною лише в епосі та викарбуваною
незрозумілими написами на рунних каменях. Датський антиквар Християн
Юргернсен Томзен та шведський зоолог, а згодом археолог, Свен Нільсон при-
близно одночасно розпочали створення теоретичного підґрунтя археологічної
науки. Х. Ю. Томзен у 1836 році опублікував працю, де викладено його засад-
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ничу для археології теорію про три доби (кам’яна, бронзова та залізна) давньої
історії. С. Нільсон приблизно в цей самий час розробив еволюційну теорію
про стадії розвитку давнього суспільства від дикості до цивілізації (основні
публікації з цього питання ним зроблені у 1835, 1838, 1843 рр.). Важливим
було те, що саме у Швеції талановитий антиквар з найбільшого на той час
шведського музею в м. Лунд Брор Еміль Гільдебранд першим застосував на
практиці теорію Х. Ю. Томзена, класифікувавши, відповідно до періодизації
трьох історичних діб, предмети з колекції Лундського музею за матеріалом, з
якого вони були виготовлені. Саме з цим пов’язується перехід державного заві-
дування історичним надбанням на наукові засади. Б. Е. Гільдебранд згодом
очолив шведську Держантикварслужбу та новостворений Національний
музей, адміністративно об’єднав, у такий спосіб, археологію та охорону
пам’яток [12, p. 110–113]. Саме цій людині судилося стати основним автором
майбутнього Статуту від 29 листопада 1867 р.

Новий статут мав назву, повністю аналогічну актові 1828 р. Ним позначе-
но тенденцію професіоналізації та централізації охорони пам’яток. Вперше
уводиться досі вживаний термін «fasta fornlämningar» (словосполучення
складно перекладається, але дослівно це приблизно «тверді, солідні або зна-
чущі пам’ятки»), під яким розумілися історичні пам’ятки, взяті під державну
охорону. Перелік різновидів пам’яток, який, сам по собі став ширшим та
докладнішим, завершується формулюванням: «інші подібні пам’ятки минуло-
го, які нині не можуть вважатися належними певному володільцеві». Статутом
було ускладнено механізм погодження знесення пам’яток у процесі господар-
ських робіт. Виняток було зроблено для проектів, які становили значний сус-
пільний інтерес (будівництво каналів, доріг та залізниць). Було конкретизова-
но механізм надання права на дослідження археологічної спадщини, який вже
практично склався на підставі попереднього статуту [13]. 

Говорячи про обов’язок оферти виявлених рухомих цінностей, Статут
тепер окремо згадує бронзові предмети, колекціонування яких тоді стало дуже
модним. У 1873 р. через Шведське товариство пам’яток було навіть пролобі-
йовано поправку до Статуту, якою бронзові предмети звільнялися від обов’яз-
ку оферти. У доповненні до Статуту 1886 р. окремо передбачався захист під-
земних об’єктів (давніх поселень чи поховань). 

Попри всю прогресивність шведських норм, ще на початку ХХ ст. в дер-
жаві не було свого парламентського пам’яткоохоронного закону. Британський
дослідник Г. Болдуїн Браун у своїй книзі 1905 р. характеризував шведське
законодавство відповідної сфери як таке, що повністю складається з королів-
ських рескриптів. У цьому був елемент істини. Навіть у статуті 1886 р., на тлі
загалом високого рівня законодавчої техніки, містилася низка надмірно вузь-
ких норм, які краще пасували б рескрипту, а не закону. Наприклад, у докумен-
ті є статті, які детально розписують, що слід робити «якщо рунічні камені
виявляться в підлозі церкви…» або «якщо парафія забажає перелити дзвін, на
якому викарбувані написи…» [14, с. 121, 125].

Для прийняття комплексного закону щодо охорони пам’яток шведами було
обрано час, коли загибель людської цивілізації здавалася навіть вірогіднішою,
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ніж у «апокаліптичному» 1666 р. У 1942 р. був прийнятий Закон про давні
пам’ятки. Серед нових категорій пам’яток у законі фігурують старі кінні мар-
шрути, мости та окремі пам’ятки природи. Вперше до fasta fornlämningar було
віднесено райони чи ділянки землі (område på marken), які є потрібними для
охорони пам’яток. Важливою новацією було те, що тепер попередні археоло-
гічні дослідження мали проводитися коштом і на замовлення осіб, бажаючих
здійснити певні земляні роботи на відповідній ділянці [15]. 

1 січня 1989 р. вступив у силу прийнятий 1988 р. нині чинний Закон про
культурні пам’ятки (швед. – Lag om kulturminnen) [16]. Він мав на меті компл-
ексно врегулювати охорону всієї культурної спадщини, з чим пов’язана нова
назва закону, де було використано термін «kulturminnen» замість попереднього
«fornminnen», який означає лише давні пам’ятки. При цьому закон не врегу-
лював усіх питань охорони культурної спадщини. Відповідні норми частково
існують у природоохоронному та будівельно-планувальному  законодавстві
[17, s. 185–187].

Для віднесення об’єктів до fasta fornlämningar слід керуватись законодав-
чим визначенням, згідно з яким під такими пам’ятками розуміються «рештки
людської діяльності попередніх часів, які походять з давнини і протягом три-
валого часу є покинутими». Критерій покинутості, який був установлений ще
статутом 1828 р., у сучасному законодавстві свідчить про тяглість традиції
досягнення компромісів між державними та приватновласницькими інтереса-
ми. Бронзові предмети, після майже 70 років перерви, знову стали об’єктом
офертного обов’язку. Серед пам’яток також згадуються рештки затонулих
кораблів, вік яких становить понад 100 років.

Доволі натхненною і патетичною є перша стаття закону: «Охорона та пік-
лування про наше культурне середовище є справою національної ваги». Слід
звернути увагу на характерний для сучасного шведського законодавства тер-
мін «культурне середовище» (швед. – kulturmiljö), хоча в законодавстві засто-
совується й термін «культурна спадщина» (швед. – kulturarvet). Тут міститься
аналогія з навколишнім природним середовищем. Від охорони окремих
пам’яток законодавець переходить до нового інтегрованого об’єкта охорони.
Тепер важливе значення становлять не лише пам’ятки, а й зв’язки між ними,
історичний та природний контекст. У підсумку сам закон про культурні
пам’ятки 1988 року з 1 січня 2014 року був перейменований на закон про куль-
турне середовище (швед. – Kulturmiljölag) [18]. Таким чином, Швеція досі
лишається в авангарді світової пам’яткоохоронної думки. 

Вказівка законодавцем у 1 статті закону саме на «наше» культурне довкіл-
ля і «національну справу» в сучасній Швеції не уникла критики. Так, історики
археології Йоганн Гегард та Анна Челлен навіть стверджують про расистську
суть цього положення, зазначаючи, що попри панівні в сучасному світі глоба-
лізаційні та мультикультурні тенденції, шведська археологія досі виконує
застарілі завдання з побудови національної держави [12, p. 124].

Закон 1988 р. оформив певну децентралізацію управління державною сис-
темою охорони культурної спадщини, яка розпочалася в 1970-ті роки. Так,
повноваження з авторизації дослідників дісталися губернським правлінням та
іншим органам, хоча чимало контрольних прав збережено за Державною
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антикварною службою, яка на четвертому столітті свого існування стала дуже
могутньою потугою і символом характерного для Швеції етатизму та бюрок-
ратизму. Й. Гегард та А. Челлен свідчать, що плюралізм сучасної археологіч-
ної науки дещо нівелюється певними економічними та юридичними умовами,
де монополістський ухил Держантикварслужби грає далеко не останню роль.
Чималих масштабів набула у Швеції так звана контрактна археологія, тобто
археологічні дослідження, що передують певним будівельним чи іншим зем-
ляним роботам й оплачуються коштом замовника відповідних робіт.
Статистика останніх десятиліть свідчить, що обіг коштів у цій сфері досягає
25–30 млн. євро на рік. Простий розрахунок дає змогу зробити висновок, що
відповідних щорічних надходжень було би достатньо для фінансування близь-
ко 1000 докторських грантів. Натомість у реальності число таких грантів за
кожний чотирирічний період не перевищує 50. Саме юридично закріплений
контроль над сферою контрактної археології дає змогу Держантикварслужбі
зберігати свій визначальний вплив на панівний наратив шведської археології.
Розроблений службою «Довідник з контрактної археології» (швед. – «Handbok
för uppdragsarkeologi») визначає контрактну археологію як окрему від наукової
археології сферу. Всупереч цьому вказується, що всі археологічні дослідження
мають підпорядковуватись вимогам, встановленим для контрактної, тобто
ненаукової, археології, а отже будь-яка археологія у Швеції не може бути
науковою [12, p. 124]. Відповідна апорія, попри кардинально іншу загальну
ситуацію, є дуже актуальною в Україні, де через майже повну відсутність дер-
жавного фінансування археології спостерігається пріоритет госпдоговірних
археологічних досліджень, що має наслідком занепад класичної археології.

Сучасні шведські проблеми на тлі наших непростих реалій можуть здатися
дещо надуманими. Тим важливішим є розуміння історичного досвіду цієї краї-
ни, тривалого характеру вирішення проблем, які ми сьогодні намагаємось
подолати одним розчерком пера. Досвід централізованої та бюрократичної
Швеції – це досвід державницького підходу до охорони археологічної спад-
щини, який демонструє, що держава може бути ефективним гравцем і навіть
генератором передових ідей, але умовою ефективності держави та бюрократії
є реальність та компромісний характер поставлених перед ними цілей, без-
умовність урахування інтересів інших суспільних сил.
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Малишев О. О. Історичний розвиток законодавства Швеції з питань охорони
археологічної спадщини (XVII–ХХІ ст.)

У статті розглядається історія шведського законодавства стосовно охорони археоло-
гічної спадщини як частини культурної спадщини, яке вважається найстарішим у світі.
Основну увагу приділено правовим актам 1630, 1666, 1684, 1734, 1828, 1867, 1942 та
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1988 рр. Зазначено, що ці документи були знаковими для відповідної сфери.
Аналізується вплив чинників державної ідеології Швеції. Розглядається зв’язок розвит-
ку права із зародженням археологічної науки. Акцентується на пошуку компромісу між
державними та приватними інтересами у правотворчому процесі. Зроблені висновки
щодо прогресивного і передового характеру розвитку шведського законодавства відпо-
відної царини. Разом з тим вказується на збереження цим законодавством певних засад
здорового консерватизму та єдності правової традиції.

Ключові слова: історія держави і права Швеції, археологічна спадщина, археологіч-
ні розкопки, облік археологічної спадщини, скарб, знахідка.

Малышев А. О. Историческое развитие законодательства Швеции по вопросам
охраны археологического наследия (XVII–ХХІ вв.)

В статье рассматривается история предполагаемого старейшим в мире шведского
законодательства относительно охраны археологического наследия как части культур-
ного наследия. Основное внимание уделено правовым актам 1630, 1666, 1684, 1734,
1828, 1867, 1942 и 1988 гг. Указывается, что данные документы были знаковыми для
соответствующей сферы. Анализируется влияние факторов государственной идеологии
Швеции. Рассматривается связь развития права с зарождением археологической науки.
Акцентируется внимание на поиске компромиссов между государственными и частны-
ми интересами в правотворческом процессе. Сделаны выводы относительно прогрес-
сивного и передового характера развития шведского законодательства в соответствую-
щей области. Вместе с тем указывается на сохранение этим законодательством опреде-
ленных устоев здорового консерватизма и единства правовой традиции.

Ключевые слова: история государства и права Швеции, археологическое наследие,
археологические раскопки, учет археологического наследия, клад, находка.

Malyshev O. O. Historical development of the Swedish legislation on the archaeolog-
ical heritage protection (XVII–ХХІ)

In this article history of Swedish legislation relating to protection of the archeological her-
itage as a part of the cultural heritage is considered. Swedish legislation in the realm of the
archeological heritage protection is supposedly oldest in the world. Such legislation dates
back to as far as the first half of the 17th century. First especial act that demonstrates an inte-
grated approach on the matter of protection of the historical monuments was accepted in 1666.
Hence the Swedish legislative tradition on protection of the archeological heritage consists
approximately four centuries. In the thesis general attention to legal acts of the 1630, 1666,
1684, 1734, 1828, 1867, 1942 and 1988 is paid. There documents certainly are the most sym-
bolic for the respective sphere. 

The history of the Swedish law clearly demonstrates paradigm changes of social vision of
the archaeological heritage in Sweden. In first period Sweden struggled for the world
supremacy. Thereby influence of the factors of the Swedish state’s ideology was determina-
tive in that stage. Since this struggle was lost, national romanticism became general reason of
the heritage protection. Then beginning of the archeological researches caused the revaluation
of the archaeological heritage from the point of view of supremacy of his scientific value. It
influenced very much on the archaeological heritage’s legal status. Even nowadays we can see
some consequences of such tendencies in Sweden as well as in Ukraine. It mostly becomes
apparent in deideologization and abstracting of the legal formulas. At the same time conser-
vative Swedish legal texts partly kept some pomposity and emotionality. On the other hand
the closest attention on the accentually scientific value of the heritage protection caused the
loose of the political interest to this realm. Hence the contract archaeology develops increas-
ingly against the background of decrease of direct state financing.
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A characteristic feature of historic development of the legal heritage protection in Sweden
is continuing attempt to search of a compromise between the governmental and private inter-
ests in the law making process. Sweden in many respects is centralized and bureaucratic state
as well as Ukraine. Thus the experience of Sweden on the matter of conciliation of the differ-
ent social interests is very useful for us. 

Conclusions about progressive and advanced nature of Swedish legislation development
in the respective area, keeping of the specified healthy conservative basis and the legal tradi-
tion unity are drawn in the article. For example we can suppose as a progressive legal nova-
tion that the fundamental Swedish law act on cultural monuments was renamed as the law on
the cultural environment. The term «environment» demonstrates a new integrative approach
in the scope of the heritage protection. 

Key words: history of state and law of Sweden, archeological heritage archeological exca-
vations, inventory of the archeological heritage, treasure, find.
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ПРАВОСВІДОМІСТЬ 
ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА У ПЕРЕХІДНИХ ДЕРЖАВАХ

(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.)

Розглядаючи революційну правосвідомість як джерело права, юристи, як
правило, пов’язують її із застосуванням права державними судовими органа-
ми. Разом з тим поза увагою дослідників здебільшого залишаються недержав-
ні інститути публічної влади. Водночас суспільні відносини потребують
постійного ефективного правового регулювання, а тому в кризові періоди,
коли державна влада виявляється нездатною повноцінно реалізувати власні
функції або ж їхня реалізація виявляється неефективною, на перший план
виходять різного роду позадержавні регулятори. Так, одним з найдавніших
інструментів вирішення спірних правовідносин, в умовах кризи влади, був і
залишається самосуд. Яскравим свідченням живучості цього явища є сучасна
«смітникова люстрація».

Так само у перехідні для держави періоди чинне законодавство перестає
відповідати новим суспільним реаліям і відносинам. Відповідно, правозасто-
совні органи до вироблення «нового права» керуються не цим старим законо-
давством, а звертаються до первинних джерел права, або й просто до власних
уявлень про справедливість. Тому не дивно, що в такі періоди активізується
використання правосвідомості як безпосереднього джерела права.

Правосвідомість визначають як форму суспільної свідомості, що відобра-
жає ставлення суб’єктів правовідносин до чинного права та похідних від нього
правових явищ [1, с. 49]. Зустрічаються й ширші визначення правосвідомос-
ті як форми суспільної свідомості, змістом якої є сукупність понять, ідей і при-
нципів про сутність права та всіх пов’язаних із ним явищ. Позитивістське пра-
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ворозуміння обмежує сферу правосвідомості чинним правом, а можливості її
впливу – суто правореалізаційною діяльністю. Очевидно цим зумовлене й те,
що феномен правосвідомості є найглибше дослідженим саме як об’єкт право-
вого регулювання. Вихід за межі позитивістського праворозуміння дає змогу
включити до сфери правосвідомості уявлення про справедливість, а отже й
бажане право, а також усвідомити можливості впливу правосвідомості не
лише на правореалізаційну, а й на правотворчу практику. Загалом, погляд на
правосвідомість як на джерело впливу дає змогу виокремити такі сфери та
форми її застосування.

1. Правотворення – де правосвідомість має забезпечувати відповідність
законодавчого (позитивного) права уявленням народу про справедливість та
доцільність. C. С. Алєксєєв визнає за правосвідомістю певні риси норматив-
ності, однак обмежує можливості її впливу суто духовною сферою, зокрема,
усвідомленням обов’язковості юридичних норм, ідеї законності, і, разом з тим,
критеріїв правильності, соціальної виправданості поведінки чи фактів [2,
с. 201]. Натомість, Н. М. Оніщенко зазначає, що прояв нормативної функції
правосвідомості неоднаковий у різні історичні моменти. Так, за часів стабіль-
ного, упорядкованого суспільного життя, коли розвинені засоби формалізації,
він не такий гострий. Особливо виразно нормативна функція правосвідомості
проявляється під час соціальних революцій, кардинальних перетворень соці-
альної структури суспільства [3, с. 42].

Щодо опосередкованого впливу правосвідомості на правотворення, варто
зауважити, що науковці вирізняють різні рівні співвідношення права та пра-
восвідомості. Але опосередковано саме правосвідомість народу виступає пер-
винним або, як зазначають деякі дослідники, безпосереднім ідейним джерелом
права, існує «до» права. Саме з уявлень народу про справедливість народжу-
ється звичай, на них мають ґрунтуватися закони та інше позитивне право.
І. О. Ільїн визначав правосвідомість як певну універсалію, що має формально-
юридичний та природно-правовий вимір, як природне відчуття права і право-
ти [4, с. 140]. Цікаво обґрунтовував нормативність правосвідомості
М. І. Палієнко, який визначає, що звичаєве право «є обов’язковим не лише в
силу традиції, що таким чином діяли батьки й діди, не лише в силу звички, але
саме тому, що тут проявляється свідомий елемент волі: маса людей бажає, щоб
у відомих випадках була застосована така-то норма навіть до тих, хто не визнає
або заперечує таке право. Це колективний наказ, здатний особливо різко про-
являти свій владний характер у разі репресії. Чи є він раціональним, чи ні, чи
вироблений свідомо або несвідомо – його бажає маса і тут вже дійсно populi
suprema lex» [5, с. 24].

При цьому, у правотворенні важливим є врахування не абстрактної пра-
восвідомості загалом, а правосвідомості конкретного народу, окремих суб’єк-
тів та соціальних груп, на яких спрямована дія правової норми. Наприклад,
суб’єкт економічних злочинів не схильний до афекту, прагматичний, вміє раху-
вати ефективність та доцільність. Так, детермінантами поведінки платника, що
ухиляється від сплати податків, є баланс між економічними витратами на вчи-
нення злочину (зокрема і корупційними) та витратами на сплату податку
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(включно з ризиками щодо його несплати). Отже, боротьба з цим злочином має
включати такий інструмент як зменшення податкового тиску. Навпаки, щодо
злочинів, які часто вчиняються в стані афекту, слід передбачати та запровад-
жувати більше профілактичних заходів.

Про це писав ще Л. Й. Петражицький, обґрунтовуючи інтуїтивне право, –
«законодавець має брати до уваги ступінь розвитку психологічних даних, пев-
них рис характеру… Так, де ділова солідність, чесність і акуратність менш роз-
винені, зобов’язальне право слід зробити жорсткішим, ніж там, де високо роз-
винена зобов’язальна культура. Надто полегшити умови кредитування небез-
печно в тій державі чи по відношенню до того адресата, де більше думають
про сьогоднішній, а менше про завтрашній день» [6].

Нормотворча функція правосвідомості актуалізується в перехідні періоди.
Зокрема, дослідники констатують, що в період Української Центральної Ради,
Гетьманської держави 1918 р., Директорії УНР і Західноукраїнської Народної
Республіки окремі норми земельного, шлюбно-сімейного та спадкового права
свідомо відтворювали норми правового звичаю, які вважалися такими, що
найбільше втілювали риси національного права [7]. 

Згодом О. О. Малиновським було вироблено концепцію революційного
радянського звичаєвого права. Джерелом права вчений визнавав народ. Він
зазначав, що сам народ зробив революцію, сам народ зруйнував давнє право,
сам народ став творити з першого дня революції нове право – саме як звичає-
ве право. Це не закон, що написав законодавець, оскільки ніякого законодавця
ще не було на другий день після революції. Це народна творчість, народне зви-
чаєве право. Але це революційне звичаєве право, і воно зовсім не схоже на зви-
чаєве право, як його звикли розуміти за спокійних часів життя [8, с. 38–40].

2. Правозастосовна діяльність. У кризові для державної влади періоди
доводиться спостерігати стрімке зростання застосування правосвідомості як
безпосереднього джерела права в правозастосовній діяльності, особливо в
судівництві. Іронія полягає в тому, що, як правило, в революційні періоди
актуалізується саме революційна правосвідомість, яка, за твердженнями філо-
софів, часто за своєю суттю є «антиправосвідомістю».

Цікаво, що цей процес відбувається з одночасним розширенням предмета
правового регулювання. Навіть, якщо певні відносини в рамках чинного зако-
нодавства не можуть бути визнані правовими – наприклад, питання політичної
відповідальності законодавчо не врегульовані, – але народна правосвідомість
(народні уявлення про справедливість) відносить їх до таких, що можуть і
мають бути розглянуті «народним судом», то вони таким чином і будуть 
вирішені. 

Дослідники називають і інші особливості правової свідомості окремих
соціальних груп і суспільства загалом у державах перехідного періоду. Так,
О. М. Атоян щодо історико-правової реальності 1917-1921 рр. виокремлює
перехідну форму суспільної свідомості та особливий комплекс рис маргіналь-
ної правосвідомості селян з розширенням сфер аномії (безнормативності).
Перебування за гранню правового простору, зазначає авторка, приводило до
нехтування нормами й готовності до досягнення необхідного (бажаного) будь-
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якими засобами, зокрема й насильством. Конфлікт між суб’єктом і нормою
завершувався ігноруванням норми. Правовому хаосу став протистояти право-
вий нігілізм [9].

В. В. Сорокін визначає правосвідомість перехідного суспільства як недос-
татньо розвинену, незрілу, фрагментарну, суперечливу й радикальну. Водночас
цікаві спостереження і висновки вченого щодо унікальності російського досві-
ду перехідних перетворень, в якому буденна правосвідомість населення вия-
вилась вищою за рівнем правової культури від правосвідомості державного
апарату та реформаторських сил. Завдяки уявленням народу про взаємну від-
повідальність та цінність справедливості вдалося зберегти відносний право-
порядок [10, с. 67].

Цікаве питання, чи можна віднести революційну правосвідомість як без-
посереднє джерело права до однієї з форм правосвідомості, або до правових
принципів, або програмного права чи правової доктрини? Чи є це абсолютно
самостійне джерело, що поєднує в собі елементи кожної з названих форм? Або
це неправове явище, засноване на правовому нігілізмі?

До певної міри можна погодитися із Н. М. Пархоменко, що конкретним
виразом «революційної правосвідомості» були погляди конкретного судді
щодо «революційної доцільності», сформовані на основі відповідного рівня
правової культури [11, с. 39].

Думається, що це форма, яка може отримати будь-яке наповнення, залежно
від суб’єкта правозастосування та загального політичного режиму влади. Так,
цікаві висновки можна зробити через порівняння радянського та сучасного
українського досвіду формування суддівського корпусу. У радянських судах
справи, як правило розглядалися колегією, у складі якої був лише один профе-
сійний суддя. Формально рівні права з ним мали народні засідателі без юри-
дичної освіти, які лише й могли керуватися революційною (соціалістичною)
правосвідомістю. Згідно з офіційними статистичними даними за 1921 р., серед
народних суддів було 66 % – з початковою освітою, 10 % – із середньою, 6 %
– без освіти загалом і лише 17 % – з вищою юридичною. Якщо спочатку рево-
люційна правосвідомість виступала критерієм для розрізнення чинного зако-
нодавства від нечинного, то в умовах відсутності професійного суду, основним
джерелом права стала фахова правосвідомість конкретного судді щодо рево-
люційної доцільності.

Як зауважив один з перших дослідників проблеми радянської правосвідо-
мості Г. М. Португалов, якщо спочатку революційна правосвідомість мала
стати мірою можливості застосування законів скинутих урядів, то згодом вона
стала засобом заповнення прогалин у праві [12, с. 19]. Законодавство при
цьому перетворилося на лише інструмент закріплення революційної правосві-
домості. Таким чином, за своєю суттю це не правосвідомість як така, а полі-
тична доцільність.

Дещо інший вигляд має ситуація з революційною правосвідомістю за
«національних» урядів, що зумовлено, певною мірою, й професійністю пра-
восвідомості суб’єктів правозастосовної діяльності. Консервативне фахове
суддівське середовище важко сприймало настанови керуватися «революцій-
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ною свідомістю», віддаючи перевагу традиційному – спиратися на чинне в
державі, хоча й заплутане, законодавство [13]. 

Архівні матеріали свідчать, що в умовах несталого державного апарату,
населення зверталося до відомих додержавних механізмів регулювання право-
відносин. Одним з найпопулярніших засобів вирішення спірних правовідно-
син стали самосуд і самоправство. Ми звикли до однозначно негативної оцін-
ки цих явищ. Проте в умовах відсутності або неефективності органів держав-
ної влади на місцях вони отримують інше наповнення і заслуговують на дещо
іншу оцінку.

Варто зауважити, що дослідники виокремлюють різні види «самосудів».
Так, С. І. Дровозюк розрізняє традиційне селянське судочинство з усталеними
ритуалами і самосуди, здійснювані сільськими активістами [14].
С. Г. Борисенок вирізняв сільські та міські самосуди – самосуди в містах зде-
більшого здійснював натовп, цілком випадковий за своїм складом.
Справедливою є й теза про те, що під час натовпоутворення правосвідомість
набуває гіпертрофованих форм і «виходить» за межі існуючих традиційних
уявлень про права та обов’язки. Правосвідомість натовпу є деформованою та
нігілістичною вона практично відсутня, її можна охарактеризувати поняттям
«антиправосвідомість» [15].

Водночас самосуди на селі були справою обмеженої кількості його меш-
канців, що добре знали як одне одного, так і підозрюваного у вчиненні злочи-
ну [16]. Неабияку роль у здійснення «самосудів» відігравали органи сільсько-
го самоврядування, які вимушено перебрали на себе функції відсутніх органів
державної влади. Так, поширеною була практика, коли рішення, згодом квалі-
фіковані як самосуд, приймалися на сільських сходах або їх виконавчими орга-
нами – сільськими комітетами. 

Особлива сталість традиції селянського судочинства, про яку зазначає
В. Б. Безгин [17, с. 106], пояснювалась високою довірою селян до застосову-
ваного ними звичаєвого права. В умовах невиробленості законодавства вели-
кого значення набувала участь у суді представників місцевого населення, які
зналися на звичаєвому праві. У червні 1917 р. на сесії Української Центральної
Ради при обговоренні питань судочинства депутат Крижанівський відзначав,
що «треба домагатись обрання мировими суддями в сільських регіонах людей,
які знаються на місцевих звичаях» [18, с. 129]. Саме цим можна пояснити й
формальне введення інституту членів мирового суду та колективного розгляду
судових справ. 

Заслуговує на увагу висновок С. І. Дровозюка про те, що самосуд у селян-
ському варіанті не був спонтанною, неусвідомленою дією, а часто втілював
традицію громадського суду з його неодмінними атрибутами [14, c. 285].

Логічно припустити, що правосвідомість, зокрема уявлення про справед-
ливість, якими керувалися різні суб’єкти правозастосовної діяльності, були
неоднаковими. Таким чином, зміст правосвідомості як безпосереднього дже-
рела права у правозастосовній діяльності зумовлюється правосвідомістю
конкретного суб’єкта такої діяльності. 

Залежно від суб’єкта правореалізаційної діяльності можна виокремити такі
форми правосвідомості як безпосереднього джерела права:
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Фахова правосвідомість – суддівський розсуд у прийнятті рішення або в
обрання чим керуватися – законодавством або революційною правосві -
домістю; 

Революційна правосвідомість як погляди конкретного судді щодо політич-
ної доцільності (радянський досвід);

Правосвідомість народу, яка багато в чому збігається зі звичаєвим правом
(селянські самосуди);

«Правосвідомість» натовпу, що не є правосвідомістю в нормальному розу-
мінні (міські самосуди).

Можна виокремити два шляхи застосування правосвідомості як безпосе-
реднього джерела права – офіційний, коли право користатися революційною
правосвідомістю закріплено за державними судовими органами на законодав-
чому рівні (наприклад, відомий російський Декрет про суд № 1 від 22 листо-
пада (5 грудня) 1917 р.) та неофіційний, коли правосвідомість застосовується
при здійсненні судової функції в позадержавному правозастосуванні (наприк-
лад, селянське традиційне судочинство).

Цікаво, що використання правосвідомості як джерела права офіційними
судовими органами покликує переважно індивідуальну фахову правосвідо-
мість, тоді як для неофіційних форм характерною є актуалізація колективної
повсякденної правосвідомості. Видається, що жодна з них не діє в чистому
вигляді, але очевидно саме перевага негативних елементів правової психоло-
гії, характерна для повсякденної правосвідомості, у разі недержавного судо-
чинства призводила до іноді кричущих виходів за межі права.

Видається, що природне право це не просто абстрактне ідеальне справед-
ливе, а справедливе для конкретного соціуму, тобто для правосвідомості наро-
ду конкретної держави. Законодавче право, а також правореалізаційна практи-
ка в державі має віддзеркалювати та відповідати правосвідомості її народу,
його уявленням про належне і справедливе, інакше ця неузгодженість викли-
кає кризу легітимності та може призвести до суспільних зламів та соціальних
потрясінь.
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Іванова А. Ю. Правосвідомість як джерело права у перехідних державах (на
прикладі української революції 1917–1921 рр.)

Розглядається правосвідомість як джерело впливу на явища соціальної дійсності.
Зокрема вирізнено дві сфери застосування правосвідомості як безпосереднього чи опо-
середкованого джерела права – в правотворенні та в правозастосовній діяльності.
Зауважено, що у правотворенні важливим є врахування не абстрактної правосвідомості
загалом, а правосвідомості конкретного народу, окремих суб’єктів та соціальних груп,
на яких спрямована дія правової норми. 

Зроблено висновок, що зміст правосвідомості як безпосереднього джерела права у
правозастосовній діяльності зумовлена правосвідомістю конкретного суб’єкта такої
діяльності.

Ключові слова: правосвідомість як джерело права, революційна правосвідомість,
звичаєве право, селянське традиційне судочинство, самосуд.

Иванова А. Ю. Правосознание как источник права в переходных государствах
(на примере украинской революции 1917–1921 гг.)
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Освещается правосознание как источник влияния на явления социальной действи-
тельности. В частности выделены две области использования правосознания в качестве
непосредственного и опосредованного источника права – в правотворчестве и в право-
применительной деятельности. Отмечено, что в правотворчестве важным является
согласованность не с абстрактным правосознанием, а с правосознанием конкретного
народа, отдельных субъектов и социальных групп, на которых направлено действие пра-
вовой нормы.

Сделан вывод о том, что содержание правосознания как непосредственного источ-
ника права в правоприменительной деятельности обусловлено правосознанием кон-
кретного субъекта такой деятельности. 

Ключевые слова: правосознание как источник права, революционное правосозна-
ние, обычное право, сельский традиционный суд, самосуд.

Ivanova A. Yu. Legal consciousness as a source of law in transitional states (for exam-
ple, the Ukrainian revolution of 1917–1921)

The legal consciousness as a source of influence on the phenomenon of social reality is
highlighted. 

In transitional States the existing legislation do not responding to new social realities and
relations. The law enforcement authorities to develop a “new law” is not governed by this old
law, and refer to primary sources of law, or simply their own ideas about justice. It is not sur-
prising that in such times is activated the legal consciousness as a direct source of law.

Legal consciousness is defined as a form of social consciousness that reflects the attitude
of business relations with applicable law and derived his legal phenomena [1, p. 49]. There
are also definition of legal consciousness as a form of social consciousness, the essence of
which is a set of concepts, ideas and principles about the nature of law and all its related phe-
nomena. Positivism limits the scope of legal consciousness by existing law and its possible
influence – by law enforcement activities. This is due to the fact that the legal consciousness
is explored as an object of legal regulation. Going beyond the positivism makes it possible to
include within the scope of legal consciousness ideas of justice and therefore desirable law
and realize opportunities to influence not only in the law enforcement but also in law-making
practices. In general, the view of legal consciousness as a source of influence allows you to
identify the following areas and forms of application.

It is logical to assume that justice, in particular the idea of justice that guided the various
subjects of the law were unequal. Thus, the content of legal consciousness as a direct source
of law enforcement activity depends predetermined by legal consciousness of the specific sub-
ject of such activities.

Depending on the subject entitled realizable activity it cans highlight the following forms
of legal consciousness as a direct source of law:

1. Professional legal consciousness – judicial discretion in deciding or choosing what
guided by laws or revolutionary legal consciousness;

2. Revolutionary legal consciousness as the views of the individual judge on political
expediency (the Soviet experience);

3. Legal consciousness of the people, which largely coincides with customary law;
4. «Justice» crowd that is not in the normal legal conscionsness (city lynching).
We can distinguish two ways of applying legal consciousness as a direct source of law.

1) Official way – when the right to enjoy the revolutionary legal consciousness assigned to
state judicial authorities in law (for example, the famous Decree on court number 1 on
November 22 (December 5) in 1917) and 2) Informal way – when justice is applied in the
exercise of the judicial function in parastatal enforcement (eg, traditional peasant justice).

Interestingly, the use of legal consciousness as a source of law official judicial bodies
apply most professional individual legal consciousness, while informal forms characteristic is
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update daily collective conscience. It seems that none of them has in its pure form, but appar-
ently it is an advantage of negative elements of legal psychology characteristic of everyday
consciousness, in cases of non-state justice led to sometimes screaming beyond the right.

It is noted that in the law-making is an important adoption to legal consciousness of the
people and one of a individuals and social groups.

It is concluded that the content of justice as a direct source of law in the enforcement of
justice due to the particular subject of such activities.

Key words: legal consciousness as a source of law, the revolutionary justice, customary
law, traditional village court, lynching.
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ПРОТИДІЯ АГРЕСІЇ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВА РОЗВІДКА

Одним із ключових принципів міжнародного права, дотримання якого
після 1945 р. стало головним завданням усіх членів міжнародної спільноти, є
закріплений статтею 2 Статуту Організації Об’єднаних Націй принцип утри-
мання від застосування у міжнародних відносинах погрози силою або засто-
сування сили. Цей принцип, сформульований правовстановлюючим докумен-
том ООН, виключає будь-яке звернення до силових методів як засобу міжна-
родної політики, окрім вжиття сили для самозахисту держави від зовнішньої
агресії; або ж міжнародним співтовариством за мандатом Ради Безпеки ООН.

Проблема міжнародно-правового обґрунтування застосування сили, вклю-
чаючи недопущення її неправомірного застосування, була об’єктом наукових
розвідок учених – теоретиків міжнародного права – П. Джессапа, К. Райта,
К. Грей. Серед вітчизняних авторів слід особливо відзначити вклад
В. Н. Денисова, Л. Д. Тимченка, В. C. Кульчицького, Т. В. Чехович. Зазначені
праці підводять теоретичну базу права міжнародної безпеки.

У нашому дослідженні ми ставимо за мету охарактеризувати практику
застосування механізмів недопущення потенційних та припинення триваючих
випадків порушення принципу незастосування сили в міжнародній політиці.
Ми маємо намір описати найхарактерніші прецеденти, посилання на які
сприятиме розв’язанню актуальної кризи міжнародних відносин.

Заборона застосування сили державою проти суверенітету, територіальної
недоторканності або політичної незалежності іншої держави (що згідно із
статтею 1 Резолюції 3314 (ХХІХ) Генеральної Асамблеї ООН і є визначенням
агресії [1]) поширюється не лише на безпосередні заходи воєнного характеру,
а й на непрямі заходи, які містять ознаки агресії (наприклад, постачання вій-
ськової техніки, навчання та допомога в організації розвідки інсургентам все-
редині іншої держави). Варто відзначити втім, що надання інсургентам еконо-
мічної допомоги не підпадає під визначення застосування сили [2, p. 318].
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Побічно відзначимо, що застосування сили як засобу міжнародної політи-
ки має певні категорії, відмінні за своїм правовим режимом. Найширше їх
можна поділити на дві групи: такі, що відбуваються в умовах мирного часу, та
такі, що відбуваються в час війни. Одним із найважливіших концептів Статуту
ООН є те, що у разі порушення країною заборони на застосування сили таке
діяння не призводить до настання війни, натомість є протиправним актом агре-
сії, вчиненим у мирний час. Якщо держава, по відношенню до якої вчинено акт
агресії, відповіла на неї та таким чином вдалась до права на самозахист, але
при цьому не зайшла далі відбиття самої агресії, такі відносини слід розгляда-
ти як агресію, що була відбита самозахистом, але знову ж таки не війною.
Якщо держава, що піддалась агресії, у відповіді на неї перевершила саму агре-
сію (наприклад, не лише відтіснила війська держави-агресора зі своєї терито-
рії, а й вторглась на територію держави-агресора), у такій ситуації, залежно від
деяких додаткових кваліфікуючих ознак, може йтись про застосування право-
вого режиму війни [2, pp. 318–319]. Дана кваліфікація є особливо важливою з
огляду на відмінності правових режимів мирного часу та війни щодо статусу
третіх держав та їх можливості брати участь у конфлікті.

Важливим завданням світового співтовариства, відтак, є запобігання засто-
суванню сили державами всупереч положень Статуту ООН, на ранніх стадіях,
поки таке порушення не призвело до розгортання широкомасштабного воєн-
ного конфлікту.

В загальноприйнятій практиці стосовно держави, яка порушила заборону
на використання сили як засобу зовнішньої політики, міжнародною спільно-
тою може бути вжитим один із п’яти механізмів. Перші три з них відомі ще
«старому» міжнародному праву, тобто системі міжнародного регулювання, що
діяла до завершення Другої світової війни. Решту два є новелами «нового»
міжнародного права, тобто застосовуються в сучасній системі міжнародних
відносин, створення якої пов’язано із заснуванням Організації Об’єднаних
Націй.

Фундаментальним принципом правового режиму незастосування сили як
засобу міжнародної політики є невизнання світовим співтовариством будь-
яких здобутків держави-агресора, отриманих внаслідок застосування сили.
Таким чином першим наслідком є нікчемність усіх здобутків агресора. 

Це закріплено, серед іншого, Декларацією про принципи міжнародного
права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами від-
повідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, схваленою Резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН № 2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року.
Декларація вказує, що територія держави не повинна бути об’єктом надбання
іншої держави внаслідок погрози силою або її застосування і що будь-яка
спроба, спрямована на часткове або повне порушення національної єдності та
територіальної цілісності держави або країни, або їхньої політичної незалеж-
ності, несумісна з цілями і принципами Статуту [3]. Принцип також реалізо-
вано Віденською конвенцією про право міжнародних договорів, згідно з стат-
тею 52 якої, договір, укладення якого було здійснено внаслідок погрози силою
або її застосування, вважається нікчемним [4]. Нікчемність будь-яких терито-
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ріальних здобутків унаслідок агресії прямо сформульована ч. 3 статті 5 спеці-
ального міжнародного акта – Резолюції 3314 (ХХІХ), що дає визначення 
агресії.

Іншим можливим наслідком порушення державою заборони на застосуван-
ня сили може бути приєднання до конфлікту третіх сторін, що як відповідь
можуть відмовитись від нейтралітету та застосувати стосовно держави-агресо-
ра примусові заходи. Такий обов’язок покладено на усіх учасників світового
співтовариства зокрема й уже названою Декларацією про принципи міжнарод-
ного права, що стосуються дружніх відносин, яка вказує, що держави мають
співпрацювати задля недопущення використання сили як засобу політики. 

Історія застосування заходів цього типу сягає античного права та знаходить
поширення в міжнародних відносинах доби Середньовіччя. До початку ХХ ст.
для їх позначення вживається термін «репресалії», втім з заснуванням Ліги
Націй в обіг входить та набирає загальновизнаного вжитку категорія «санкції».
Стаття 16 Статуту Ліги Націй вказувала, що у разі, якщо член Ліги вдається до
застосування сили на порушення Статуту організації, інші її члени «зобов’язу-
ються терміново припинити з ним усі торгові та фінансові відно сини».
Описаний в загальних рисах, без чітких формул, механізм виявився недієвим.

Саме це стало однією з причин перегляду творцями Організації Об’єд -
наних Націй підходу до системи міжнародного примусу, що мав застосовува-
тись до держави-агресора. У Главі VII Статуту ООН Рада Безпеки наділяється
компетенцією визначати заходи невоєнного (йдеться про санкції), а також
воєнного характеру, надаючи цьому органу право вимагати від держав-членів
ООН виконання цих заходів. Компетенцію накладення санкцій закріплює стат-
тя 41 Статуту, перелічуючи як приклади повне або часткове переривання еко-
номічних відносин, залізничного, морського, повітряного, поштового, телег-
рафного, радіо або інших видів сполучення, а також розрив дипломатичних
зносин. Рада Безпеки ООН має право накладати й інші заходи, не пов’язані із
залученням збройних сил для здійснення тиску на країну-агресора.

Історію застосування санкцій Організацією Об’єднаних Націй можемо
умовно поділити на три періоди. Перший – від заснування ООН до 1990 р. –
включає лише два випадки їх застосування – по відношенню до Південної
Родезії (тепер – Зімбабве; 1966 р.) та ПАР (1977 р.). Предметом санкцій було
торгове ембарго щодо певних видів товарів та озброєння. Другий період –
1990-ті рр. – характеризується застосуванням т. зв. всеосяжних санкцій –
повної заборони торгових зносин із державою, що зазнавала впливу.
Адресатами санкцій в цей період виступили зокрема Ірак (1990 р.), Югославія
(1992 р.) та Гаїті (1994 р.). Наприкінці 1990-х, ООН переходить до т.зв. адрес-
них санкцій, що означає накладення певних обмежень на окремі сектори еко-
номіки держави-агресора або щодо окремих осіб, наділених владними повно-
важеннями. Всього за історію застосування санкцій ООН, такі заходи впливу
накладались щодо трьох десятків суб’єктів міжнародного права, переважна
більшість – протягом останнього десятиріччя.

Слід звернути увагу, що санкції ООН зосереджуються лише на невоєнній
допомозі, наприклад через недотримання третіми державами зобов’язань
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перед державою агресором. Тут простежується найважливіша відмінність між
режимом війни та режимом «агресії та самооборони»: воєнний режим вимагає
від третіх держав зберігати нейтралітет по відношенню до воюючих, у той час
як підтримка держави, що піддалась агресії в «мирний» період є прийнятною.

Третім класичним наслідком агресії є накладення на державу-порушника
обов’язку компенсувати усю шкоду, заподіяну державі-жертві внаслідок засто-
сування сили. Хрестоматійними прикладами репарацій є стягнення, накладені
на переможені держави за підсумками двох світових воєн. Проте конфлікти
такого масштабу є рідкістю. Саме тому нам видається цікавим оцінити преце-
денти стягнення компенсацій на користь держав, що постраждали у локальних
конфліктах, на рішення колегіальних органів сучасної системи Організації
Об’єднаних Націй. Відзначимо, що такі випадки не є численними, проте в
якості прецеденту мають деяку вірогідність повторення для припинення вия-
вів агресії у майбутньому. 

Почнемо з розгляду громадянської війни у Нікарагуа, що тривала від 1981
до 1991 р. Інсургенти, т. зв. Контрас, що воювали проти урядових військ
Нікарагуа, отримували підтримку Сполучених Штатів Америки, що полягала
у постачанні зброї та наданні матеріальної допомоги. Це було розцінено уря-
дом держави як вияв агресії, у зв’язку з чим Манагуа звернулась із позовом до
Вашингтону у Міжнародний суд ООН. Справа Нікарагуа проти США була роз-
глянута цим органом у 1986 році. В ході слухань представники Нікарагуа дове-
ли, що Сполучені Штати Америки надавали широку допомогу інсургентам, які
перебували як на території самої країни, так і сусіднього Гондурасу.
Міжнародний суд ООН пунктами 3–6 рішення у справі кваліфікував дії США
як втручання у справи іншої держави, порушення заборони на застосування
сили та зазіхання на суверенітет іншої держави. Пунктами 13–15 того ж рішен-
ня суд визнав, що шкода, завдана Сполученими Штатами, має бути компенсо-
вана у повному обсязі, однак не встановив суми компенсації та її форми [5].
Потребує вказівки той факт, що США заблокували виконання рішення
Міжнародного суду ООН через Раду Безпеки Організації. Згодом в 1992 р.
Нікарагуа відкликало вимогу про відшкодування збитків, оцінених позивачем
у 370,2 млн. доларів США, втім цей прецедент став знаковим для міжнарод-
ного судівництва.

Надалі члени ООН неодноразово звертались до Міжнародного суду з позо-
вами щодо компенсації шкоди, завданої у зв’язку з порушенням заборони на
застосування сили: 1999 р. Югославія – до 10 країн НАТО, що брали участь у
військовій операції на її території; 1999 р. Конго – до Уганди, а 2002 р. – до
Руанди у зв’язку із збройним втручанням цих держав у громадянський кон-
флікт всередині країни. Проте жоден з цих позовів не був задоволений. 

Окрім накладення стягнень за рішенням органів міжнародної юстиції, є й
прецеденти відшкодування збитків за ініціативою інших суб’єктів міжнарод-
них організацій. Найбільш характерним, а одночасно й найвагомішим за обся-
гом здійснених відшкодувань є репарації, накладені на Ірак у зв’язку із зброй-
ною агресією щодо Кувейту у 1990–1991 рр. Згідно розділу «Е» Резолюції
687 (1991) Ради Безпеки ООН від 3 квітня 1991 року, прийнятої за поданням
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спеціально створеної в системі органів Організації Компенсаційної комісії, на
Ірак покладено обов’язок відшкодувати усі збитки Кувейту, завдані після
2 серп ня 1990 р., для чого створено окремий фонд [6]. Цікаво, що пунктом 6
Резолюції 692 (1991), прийнятої РБ 20 травня 1991 р. [7], наповнення створе-
ного фонду здійснювалось за рахунок утримання частини прибутків Іраку,
отриманих від продажу нафтопродуктів. Всього на користь фонду за підрахун-
ками Компенсаційної комісії було стягнуто понад 52 млрд. доларів США. 
З цих коштів відшкодовано збитки не лише держави, а й організацій та при-
ватних осіб.

Названі прецеденти закріплюють механізм покладення компенсації як
наслідку застосування сили, всупереч положень Статуту ООН. Одночасно вис-
тупаючи й заходом запобігання застосуванню сили як засобу міжнародної
політики, цей механізм завершує класичну тріаду можливих заходів недопу-
щення агресії, відомих міжнародному праву до заснування Організації Об’єд -
наних Націй. Із заснуванням ООН, цей перелік був розширений ще двома
механізмами.

По-перше йдеться про кримінальне переслідування осіб, винних у плану-
ванні та здійсненні агресії: «злочинів проти миру». Найпершим прикладом
застосування міжнародної кримінальної юстиції у новому міжнародному праві
є Нюрнберзький процес, який розглянув справи 16 осіб з числа військових та
політичних функціонерів Третього Рейху, обвинувачуваних у численних воєн-
них злочинах під час Другої світової війни. На аналогічному Токійському
судовому процесі визнані винними двадцять три військових злочинці з числа
японських офіцерів. 

Можливість застосування такого виду покарань у практиці міжнародних
зносин сформульована низкою міжнародних договорів, зокрема Конвенцією
про попередження злочину геноциду та покарання за нього 1948 р.,
Конвенцією про припинення злочину апартеїду та покарання за нього 1973 р.,
Римським Статутом Міжнародного кримінального суду, а також Статутами
Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії та Міжнародного трибуналу
з Руанди. Два останні документи хоч і на мають універсального характеру,
оскільки прийняті Радою Безпеки ООН ad hoc щодо певних воєнних конфлік-
тів, проте цікаві з огляду на прецеденти практики міжнародного переслідуван-
ня. Окрім того, вартим уваги, на нашу думку, є той факт, що обома Статутами
знову підтверджено, що офіційний статус обвинувачуваного як глави держави
або члена уряду не звільняє його від кримінальної відповідальності. Більше
того, обвинувачувані такого рівня несуть відповідальність також за те, що не
запобігли вчиненню злочину своїми підлеглими [8].

Останнім з переліку можливих механізмів припинення триваючого пору-
шення суб’єктом міжнародного права заборони на застосування сили, є ініціа-
ція світовим співтовариством збройної протидії державі-агресору. Можливість
збройного втручання міжнародного миротворчого контингенту у воєнний кон-
флікт передбачена статтею 42 Глави VII Статуту ООН. Як зазначалось вище,
згідно з положеннями документа компетенція щодо ініціації миротворчих опе-
рацій належить Раді Безпеки ООН. Саме припустимість такого втручання в
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воєнні конфлікти, визнана усіма суб’єктами міжнародного права – членами
Організації Об’єднаних Націй, є найважливішою якісною відмінністю ООН
від попередніх організацій універсального характеру.

Природа миротворчих операцій ООН полягає у припиненні та запобіганні
зіткненням між учасниками конфлікту шляхом створення на лінії розмежуван-
ня буферної зони, контрольованої міжнародним контингентом. Таким чином,
забезпечується режим припинення вогню на період розв’язання конфлікту
дипломатичними засобами. Окрім військового персоналу, у миротворчих опе-
раціях можуть брати участь поліцейські або цивільні фахівці, завданням яких
є забезпечення дотримання прав людини, а також реконструкція інститутів
громадянського суспільства – організація демократичних виборів, надання
консультацій щодо організації органів місцевого самоврядування тощо.

Історія миротворчих операцій веде свій відлік від початку місії ООН для
контролю за виконанням перемир’я між Ізраїлем та арабським країнами, роз-
початої на Близькому Сході 1948 р. За перші 40 років від заснування ООН
(тобто до 1985 р.), Радою Безпеки організовано лише 13 місій подібного харак-
теру. За останні 30 років ж здійснено уже понад 50 миротворчих місій. Всього
від 1945 р. для проведення миротворчих операцій 130 держав-членів ООН
надали понад 1 млн. військовослужбовців, поліцейських та цивільних фахів-
ців. За даними Організації Об’єднаних Націй, на сьогодні до місій, що прово-
дяться під її егідою, залучено трохи менше, як 100 тис. осіб [9]. Тенденції роз-
витку заходів цього типу свідчать не тільки про їх ефективність, а й про зрос-
таючу роль ООН у забезпеченні мирного співіснування держав.

Справа запобігання потенційним та припинення існуючих випадків засто-
сування сили як засобу ведення закордонної політики є обов’язком усіх членів
світового співтовариства, що покладається на них Статутом Організації
Об’єднаних Націй. Спільним інтересом розвитку людської цивілізації є мирна
еволюція, підтримання якої є найважливішим пріоритетом кожного учасника
міжнародних відносин. Ситуація поглиблюється тим, що в умовах подальшої
ескалації міжнародного напруження, її розвиток загрожує потрясіннями гло-
бального характеру. Такому перебігу подій можна запобігти лише ефективним
правозастосуванням із обранням відповідних засобів, що доступні сучасному
міжнародному праву. Саме адекватна та виважена реакція міжнародної спіль-
ноти, виражена в усталених механізмах, може сприяти забезпеченню мирного
розвитку людства. 
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Макарчук А. В. Протидія агресії засобами сучасного міжнародного права: істо-
рико-правова розвідка 

Досліджується проблема міжнародного впливу щодо запобігання потенційним та
припинення існуючих випадків порушення принципу незастосування сили чи погрози
сили як елементу зовнішньої політики держав. Оцінюються механізми компенсації та
запобігання агресії, доступні міжнародному праву до створення Організації Об’єднаних
Націй, а також такі, що були започатковані у зв’язку із правозастосовною діяльністю
ООН. Характеризуються окремі прецеденти застосування певних інструментів впливу
щодо держав-агресорів та їх керівників. Еволюція відповідного правозастосування та
сукупність наслідків розглядаються через призму триваючого загострення міждержав-
них відносин, приділяючи окрему увагу оцінці можливого позитивного впливу на знят-
тя міжнародного напруження.

Ключові слова: міжнародне право, ООН, принцип незастосування сили чи погрози
силою, агресія

Макарчук А. В. Противодействие агрессии средствами современного междуна-
родного права: историко-правовое исследование

Исследуется проблема международного влияния с целью предотвращения потенци-
альных и прекращения существующих случаев нарушения принципа неприменения
силы или угрозы силой как элемента внешней политики государств. Оцениваются меха-
низмы компенсации и предотвращения агрессии, доступные международному праву до
создания Организации Объединенных Наций, а также вошедшие в международную
практику в связи с правоприменительной деятельностью ООН. Характеризуются
отдельные прецеденты применения некоторых инструментов влияния относительно
государств-агрессоров и их политического руководства. Эволюция соответствующего
правоприменения и совокупности последствий рассматриваются через призму продол-
жающегося обострения межгосударственных отношений, уделяя отдельное внимание
оценке возможного позитивного влияния на снятие международного напряжения.

Ключевые слова: международное право, ООН, принцип неприменения силы или
угрозы силой, агрессия

Makarchuk A. Counteraction to aggression by means of contemporary international
law: historical-legal study

The problem of international influence aimed at prevention of potential and cessation of
actual issues of violation of the principle of refraining from treat or use of force as an element
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of foreign policy of the states is studied. The brief overview of the legal regime of aggression
is given, particularly focusing on the differences between the qualification of the act of aggres-
sion in the peace time and such military activities within the regime of wartime.

Five available mechanism of compensation and prevention of aggression are character-
ized. Three of such were broadly known and applied far before the foundation of United
Nations. The first and the basic pillar of prevention of unlawful aggression is predetermined
nullity of all territorial, economic or political benefits obtained by the state as the results of
aggression. Such is particularly declared by the numerous international acts of the 20th cen-
tury including Vienna convention on the law of international treaties and the UN Charter itself.
Second possible outcome of aggression, common in international relations is the application
towards the aggressor state of non-military sanctions that may however include economic,
diplomatic, political influence that has to bring the aggressor to refuse from such politics. This
mechanism has suffered a great evolution throughout last seventy years, beginning from appli-
cation of universal sanctions in the cold war period to sectorial sanctions common for nowa-
days period. Third basic pillar of international counteraction to aggression is the application
of obligation to pay certain reparations in the interest of the victim state, that was not so com-
mon for the modern international law, having however some notable examples of application.

Two new mechanism of counteraction to aggression were brought to the international
practice by the United Nations. In the first place it is the international criminal prosecution of
the persons directly responsible for the act of aggression. Such mechanism was established by
the precedent of Nurnberg and Tokyo tribunals. Notable point, declared by the statutes of the
International criminal tribunal for the former Yugoslavia and such for Ruanda, is that the offi-
cial status of the person as the leader of the state shall not object his bringing to criminal lia-
bility.

Last mechanism is the international interference into military conflict on the resolution of
UN Security Council by means of initiation of the international peacemaking mission. Such
mechanism has been applied more than 60 times throughout the decades, involving more than
1 million persons from more than 130 UN member countries. Such method has proven its
effectiveness as the instrument to stop the act of aggression for the period of political resolu-
tion of the dispute. 

Provided analysis shows the most warrantable and effective approaches that might be
taken by international community to solve the existing international tension and pursue the
peaceful development of international relations.

Key words: international law, UN, principle of refraining from threat or use of force,
aggression.
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ГРОМАДЯНСЬКА ВИХОВАНІСТЬ:
МОРАЛЬНА ТА ПРАВОВА СКЛАДОВІ

Просування України демократичним шляхом прямо пов’язане, по-перше, з
перерозподілом соціального простору між державою і громадянським суспіль-
ством, а по-друге, з їх визначеною дією або хоча б налагодженим співіснуван-
ням у політичних умовах.

При цьому слід розуміти, що навіть суттєве покращення економічної ситуа-
ції в країні не зможе швидко привести до належного стану громадянську від-
повідальність, підґрунтям якої є належна громадянська позиція. Вочевидь
йдеться про проблему формування особистості, яка здатна самостійно мисли-
ти, приймати рішення, публічно висловлювати свою думку, усвідомлювати та
брати на себе відповідальність за наслідки своєї публічної, у тому числі полі-
тичної, діяльності. Отже, ведучи мову про належну політико-правову актив-
ність особистості, слід починати з першопочатків – належного громадянського
виховання (як процесу) та належної громадянської вихованості (як результату).

Адже тільки особистість, яка вихована на ідеалах демократії, найкращих
взірцях розвиненого громадянського суспільства, людяності, порядності, висо-
кого служіння людству і відданості громадянській позиції, може стати гідним
членом українського суспільства.

Сьогодні всім нам конче необхідне відродження поваги до права, принци-
пу верховенства права, принципу правозаконності, підвищення авторитету
громадської думки, формування та розвиток громадянської позиції.

Враховуючи означений формат, хотілося б спинитися з наукового погляду
на категорії «громадянська вихованість», точніше її складових – морального та
правового насичення. Не заперечуючи, що громадянська вихованість, крім
названих складових, має і багато інших чинників, як-то: етику, естетику, релі-
гію тощо. Все ж саме цей аналіз присвятимо ролі моральних і правових засад
у формуванні та розвиткові громадянської вихованості.

Мораль є важливим соціальним інститутом. Вона являє собою сукупність
принципів, поглядів, оцінок, переконань, що сфор мувались історично та роз-
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виваються, і ґрунтованих на них норм поведінки, що визначають і регулюють
ставлення людей один до одного, до суспільства, держави, сім’ї, колективу,
навколишньої реальності. Головне в моралі – уявлення про добро та
зло [1, c. 195–196].

Однією з найголовніших проблем, які постали перед сучасним україн-
ським суспільством, є значна морально-етична інерція, яку спричинили деся-
тиліттями нав’язувані ціннісні пріоритети тоталітарного суспільства. Одним з
основних завдань сучасної гуманітарної науки й освіти у країні є подолання
цієї інерційної тенденції.

Здавалося б, духовний, моральний, національний сплеск, який спостері-
гався на початку української незалежності, мав сприяти розвитку нової грома-
дянської моралі, яка базувалася б на принципах самоповаги та національної
гідності. «На початку української незалежності були небезпідставними надії,
що під безпосереднім впливом паростків громадянського суспільства відбу-
деться пробудження активності й заповзятливості людей – цього не відбулося
через ряд об’єктивних і суб’єктивних причин і факторів, які добре всім відомі.
Багато в чому цей процес зумовлений саме відсутністю сформованого у людей
ідеалу громадянської поведінки. Держава швидко перейняла від радянських
моделей принципи номенклатурного адміністрування і етатизованої корпора-
тивної моралі, тоді як суспільство не мало морально-духовних традицій побу-
дови демократичних, рівних стосунків з державою. Революційний запал швид-
ко проходить, а повсякденна громадянська позиція може базуватися лише на
міцній свідомій морально-ціннісній основі» [2, c. 551–560]. І це доволі пока-
зово в наш час.

Проте громадянське суспільство не з’являється на порожньому місці. Його
формуванню передує соціальний і державний розвиток, причому від доскона-
лості і суспільства, і держави в певних просторово-часових вимірах залежить
ступінь досконалості інститутів громадянського суспільства, його більша або,
на жаль, менша зрілість та розвиненість.

Щодо проблеми морально-етичного наповнення інститутів громадянського
суспільства вчені виокремили два підходи. Деякі автори віддають перевагу
цивілізаційному підходу до суспільної свідомості на відміну від формаційного
аналізу, що директивно панував раніше, хоча і не відкидають останній повніс-
тю. Треба визнати, що таке виокремлення характерне для суспільствознавства
як України, так і близького зарубіжжя.

Формаційний підхід принципово історичний: він розглядає розвиток сус-
пільства як зміну якісних станів, отже, суспільство постійно перебуває у про-
цесі становлення. Це означає, що жодна його форма не може вважатися завер-
шеною, у тому числі й громадянське суспільство. Цивілізаційний підхід,
попри розмаїття його інтерпретацій, «замикає» розвиток суспільства. У межах
цього підходу суттєве значення має насамперед протиставлення варварству.
Вважається, що цивілізаційні досягнення (як-от, приватна власність, держава,
сім’я тощо) вічні. Крім того, якщо формаційний підхід орієнтує на зміну форм
і вдосконалення суспільства, яке вийшло зі стану варварства, то цивілізацій-
ний застерігає проти деградації до варварства. Формаційний підхід вбачає у
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варварстві початкову стадію історії, яка залишилася в минулому, а цивілізацій-
ний розглядає варварство як безпосередню основу, стан, який треба постійно
долати, що, власне, і становить суть цивілізації.

Надзвичайно важливим напрямом наукового дослідження є, так би мовити,
мікроскопічний аналіз моралі громадянського суспільства. Сучасні вчені орі-
єнтовані не на критику моральної свідомості та самосвідомості громадянсько-
го суспільства, а на їх пояснення, вивчення, теоретичну аргументацію і особ-
ливо – на культивування їхніх найкращих постулатів та проявів. Утім, варто
замислитися над тим, що у громадянському суспільстві не можуть співіснува-
ти дві протилежні моралі, як це, на жаль, відбувається в Україні: мораль акти-
вістів-протестувальників і мораль їхніх опонентів. Через це моральні засади
перетворюються на вчинення інколи незаконних дій обома сторонами, а гро-
мадянське суспільство в цьому контексті нагадує анархічні рухи і прояви.

Потрібно зважати й на те, що громадянське суспільство не стільки підлягає
оцінці та критиці з позицій якоїсь універсальної моралі, скільки саме може
слугувати своєрідним моральним каноном. Мораль громадянського суспіль-
ства називають «етикою громадянськості», новою етикою. До того ж моральні
стани визначаються як природна мораль, яка ідеалізує общинні форми життя
і в основу якої (звернімо на це особливу увагу!) покладено любов до ближ -
нього.

Сьогодні, якщо обстоювати позиції істинності та відвертості, навряд чи
можна уявити в конкурентних і конфліктних по літичних відносинах вимоги
«полюби ближнього» чи «не бажай іншому того, чого не бажаєш собі». Що ж
усе-таки можна і треба вважати мораллю громадянського суспільства?
Принаймні що пишуть з цього приводу сучасні дослідники?

По-перше, мораль громадянського суспільства характеризується високим
ступенем відрефлексованості вчинків.

Це означає, що їх мотивувальною основою є не почуття, звичаї, традиції чи
ритуали, а ретельний розрахунок усіх «за» і «проти». Отже, сучасна мораль є
раціональною – це основний акцент нормативно-ціннісної системи громадян-
ського суспільства.

По-друге, раціональна мораль громадянського суспільства прагматична,
утилітарна, орієнтована на успіх та ефективну діяльність. Ідеться про конкре-
тизацію моралі стосовно різних сфер суспільного життя: політики, економіки,
права тощо.

По-третє, раціональна і прагматична мораль громадян ського суспільства
позбавлена супермети (суперцінностей), яка перебуває за межами конкретних
прагматичних видів діяльності. Отже, соціуму потрібно примиритися з відсут-
ністю одного спільного ідеалу [3].

Проте, як зазначає А. Гусейнов, необхідно з’ясувати, чи є мораль справді
мораллю або яке відношення вона має до моралі й етики, як сприймає і від-
творює поняття «справедливість», «гідність», «зрада» тощо, що саме вклада-
ють у ці поняття представники різних соціумів і різних соціальних прошар-
ків [3]. Без цього громадянська вихованість особистості залишиться лише
«добрими намірами». 
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Важливою ознакою становлення гуманістичної моралі громадянського сус-
пільства в Україні є співвідношення в ній національних і загальнолюдських
пріоритетів. Варто зауважити, що українська культура і суспільна думка
завжди мали гуманістичне підґрунтя. Тому у світі, що глобалізується, для
нашого суспільства важливо не втратити гуманістичний антропологічний
потенціал, який містить у своїй архітектоніці й архетипічності українська
національна культура. Принципи сімейної традиційної етики, естетичного
сприйняття навколишньої дійсності, небайдужого ставлення до страждань
іншого, православної релігійної моралі та інші необхідно зберігати та вико-
ристовувати з метою встановлення гуманістичних моральних орієнтирів гро-
мадянського суспільства [4, с. 71–76].

Розвиток національної системи громадянської освіти і вихованості, що
покликана утверджувати моральні пріоритети людини громадянського сус-
пільства, є завданням самих структур, інститутів, організацій громадянського
суспільства. Тут перед нами постає проблема своєрідного герменевтичного
кола, коли від наявності складової частини залежить наявність цілого, а від
наявності цілого – наявність його складових. Справді, як вважають вчені, це
одна з найскладніших проблем тих суспільств, які розвиваються в напрямі
демократії не природним шляхом багатовікового утвердження моральних пріо-
ритетів громадянського суспільства, а за випереджаючою моделлю. У зв’язку
із цим ми повинні насамперед усвідомити, що лише глибоке особистісне пере-
живання і переконаність у цінності громадянських чеснот дасть нам змогу
подолати проблему «замкнутого кола» і вивести нашу національну спільноту
на новий щабель розвитку.

Декілька наголосів про християнське світобачення і християнську мораль,
що мають на теренах України давні традиції та глибоке коріння. Це дає змогу
сподіватися на те, що при формуванні громадянського суспільства, Україна
зможе використати гуманістичний та інтегративний потенціал християнських
основ моралі. Більше того, деякі дослідники вважають, що саме від перспек-
тив утвердження в нашій країні християнської моралі залежить майбутнє
утвердження громадянського суспільства і правової держави.

Також слід зазначити, що сьогодні в суспільстві виникає величезний прак-
тичний інтерес і вимогливість до права, правових інститутів, їх дієвості та
результативності. Це відображається в бажанні удосконалення і підвищення
ефективності законотворчої роботи, правореалізації з метою захисту прав, сво-
бод і законних інтересів людини. Сьогодні, як ніколи, актуалізується проблема
належної правової освіти.

Наскільки ж важливою є категорія «правова освіченість» у життєдіяльнос-
ті людини? Якщо виступати в рамках не тільки пошукових теоретичних моде-
лей, а й практичних ракурсів і напрямів, можна констатувати, що якість нашо-
го життя, безумовно, пов’язана з цією категорією: від бізнес-плану до якості
медичного обслуговування, від належних умов праці до належних умов відпо-
чинку.

В такий спосіб ми безпосередньо стикаємося з потребою особистого ово-
лодіння не тільки «азбукою права», а й потребою більш високого рівня право-

71РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права



вої освіченості. Скільки б негараздів нашого економічного, соціального, полі-
тичного життя, скільки зайвих нарікань на владу, державу, суспільство, робо-
тодавців тощо вдалось би уникнути, якби кожний пересічний громадянин
незалежно від віку, статі і соціального становища характеризувався б більшою
правовою грамотністю сьогодні.

Як і кожна теоретико-прикладна проблема дана не є винятком і повинна
враховувати як нові підходи, способи, методи вивчення, так і відповідну мето-
дику щодо її реалізації. Відповідно до першої позиції слід одразу наголосити
на необхідності запровадження іншого, відмінного від попередніх часів підхо-
ду: пропозиція оволодіння не «правовим мінімумом» (цього явно не достат-
ньо), а необхідним, відповідним цивілізованому суспільству рівнем правових
знань у площинні сучасного право-державотворення.

Правова освіта може розглядатися як система виховних і навчальних дій,
спрямованих на створення умов для формування:

– поваги до права;
– власних уявлень і настанов, заснованих на сучасних правових цінностях

суспільства;
– концепцій, достатніх для захисту прав, свобод і законних інтересів особи

та правомірної реалізації її громадянської позиції.
Цілі правової освіти визначають завдання, що стоять перед правовиховним

процесом. До них можна віднести:
1) формування та розвиток у громадян правових знань у сфері державного

управління;
2) виховання поваги до права як соціальної цінності, до принципів

законності;
3) вироблення потреб та навичок активного захисту у встановленому зако-

ном порядку своїх прав, свобод та законних інтересів.
Реалізація вищезазначених цілей і завдань дасть змогу сформувати належ-

ний рівень правосвідомості громадян.
Правова освіта не може ізольовано існувати в суспільстві, вона спирається

на дані педагогіки та юридичних наук, при цьому педагогіка застосовується
для найбільш ефективного правового виховання, використовуючи розроблені
принципи та методи, форми і способи виховання особистості. У зв’язку з цим
теорія та практика формування і розвитку правової культури повинна бути
тісно взаємопов’язана не тільки з наукою права, а й з іншими галузями гума-
нітарних знань. Надзвичайно актуальними є сьогодні проблеми, пов’язані з
юридичної педагогікою.

Успішними умовами формування цього процесу слід вважати:
– створення і діяльність громадських організацій (можливо, на базі вели-

ких юридичних центрів), що беруть участь у різних соціальних проектах;
– навчальні курси, що забезпечують профільне розширення і поглиблення

уявлення про право як особливий соціальний інститут, феномен правової куль-
тури, її принципи, особливості регулювання різних форм суспільних відносин,
особливо в політичній та економічній сферах для широкого загалу.
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Чому цю місію не взяти на себе юридичним коледжам, інститутам, факуль-
тетам у рамках і форматах, визначених державою? Принаймні, це могло б до
деякої міри свідчити про їх суспільну корисність і необхідність. Як приклад,
це стає вельми необхідним при запровадженні у правову тканину нових інсти-
тутів права, скажімо, інституту медіації.

Величезного значення у зв’язку з наведеним набуває соціальне управління
правоосвітнім процесом.

Уявляючи цей процес комплексною мінісистемою, можна зазначити, що
змістовна сторона управління складається з двох напрямів – зовнішнього і
внутрішнього.

Перший являє собою цілеспрямовану державну діяльність, завданням якої
є організація і забезпечення важливих з погляду правової політики напрямів по
здійсненню правовиховного впливу і розробку державної політики з правової
освіти; а також організацію суб’єктного складу правоосвітнього процесу і
здійснення відповідного контролю. Другий – внутрішній напрям відобража-
ється у формі здійснення конкретних програм правоосвітнього впливу, що реа-
лізуються певним колом суб’єктів з метою реалізації правоосвітніх заходів.

Правоосвітня робота – це конкретні заходи, спрямовані на здійснення
суб’єктом правового впливу певних дій, заснованих на розроблених програмах
реалізації правового виховання в суспільстві. Отже, правоосвітній процес – це
сукупність заходів, що здійснюються з метою досягнення оптимально можли-
вого результату відповідності виховного впливу суб’єкта правової освіти на
суспільство, спрямованих на формування правосвідомості і високої правової
культури, поєднаних з використанням спеціальних правових засобів і право-
освітніх механізмів.

Правова освіта – невід’ємна складова загальної культури громадянина, умо -
ва формування правосвідомості. Життя в громадянському суспільстві формує
правову свідомість (позитивну чи негативну) незалежно від того, відбувається
цей процес стихійно чи цілеспрямовано в рамках правової освіти. Але правова
освіта є запорукою того, що право стає регулятором життя індивіда, а не пере-
шкодою на шляху вирішення його особистих завдань. У сучасних умовах саме
правова освіта може стати важливим фактором розвитку особи, становлення
громадського суспільства і демократичної правової держави в сучасній Україні,
громадяни якої зможуть жити в соціально-правовій згоді один з одним, з дер-
жавою, владою, політичними партіями, громадськими рухами тощо.

Формування правових переконань – від зовнішніх потреб, які ставить сус-
пільство особистості, до внутрішнього переконання, та від нього – до дії – це
шлях формування правової свідомості як необхідної умови забезпечення право -
порядку. Без формування правового переконання неможлива правомірна пове -
дінка. Процес реалізації правової норми – це взаємодія її вимог зі свідомістю
індивіда. Не можна не погодитися з думкою вчених, що без вивчення переко-
нань людини, її поведінки, психологічного механізму взаємодії вимог норми та
свідомості людини не можливо зрозуміти мотиви правомірних вчинків.

Надбані правові знання повинні переходити в ціннісні установки, стати
внутрішнім переконанням, отримати емоційне забарвлення, закріпитися в пра-
вових звичках.
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Завдання правової освіти полягає в тому, щоб у своїй реалізації досягти
такого рівня правосвідомості, коли кожен член суспільства дотримувався б
соціальних правил поведінки та правових норм виключно в силу внутрішньої
необхідності, власних переконань, а не під страхом примусу. У цьому і поля-
гає формування мотивів та звичок правомірної, соціально активної поведінки.
Поведінка особи повинна бути свідомою. Вироблення звички до дотримання
правових норм, до правомірної поведінки – головне та найскладніше завдання
правової освіти.

Ідеологічна цінність правової освіти полягає в тому, що вона є соціально
необхідним явищем, зумовленим об’єктивними закономірностями побудови і
розвитку суспільства.

Друга позиція зазначеного розгляду є методичною, тобто пов’язаною із
«інструментарієм» здійснення правової освіти. Сучасний етап правового роз-
витку ознаменований новими тенденціями у правовому навчанні. Їх особли-
востями є: практично-орієнтований підхід у викладанні змісту правових кур-
сів, урахування соціального досвіду громадян, що беруть участь у різних пра-
вовідносинах у реальному житті, формування активної громадської позиції
особи, повага до прав людини і норм міжнародного права, забезпечення необ-
хідного рівня юридичної грамотності особи, вирішення питань професійної
орієнтації. Правова освіта повинна бути орієнтованою на ретрансляцію спосо-
бів розуміння дійсності: мислення, діяльності, спілкування, поведінки.

Правова освіта – єдина загальнодержавна система усвідомлення ролі й діє-
вості права, вивчення чинного законодавства, яка охоплює усі верстви насе-
лення.

Серед напрямів правової освіти можна запропонувати такі:
– правова освіта і правове виховання молоді;
– правова освіта за професійним спрямуванням із застосуванням норм від-

повідного галузевого законодавства;
– правова освіта депутатського корпусу;
– правова освіта працівників органів місцевого самоврядування;
– правова освіта працівників громадських організацій;
– правова освіта посадових осіб та персоналу комерційних структур;
– правова освіта людей пенсійного віку тощо.
У контексті зазначеного хочемо ще раз наголосити: розвинене, добре

структуроване громадянське суспільство неможливе сьогодні без належної
громадянської вихованості, а отже, без належного рівня моральності в сус-
пільстві та належного рівня правової освіченості кожного члена цього сус-
пільства.
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Оніщенко Н. М. Громадянська вихованість: моральна та правова складові
Сучасні трансформаційні процеси в Україні поставили ряд важливих завдань і

перед громадянським суспільством, і перед особою, і перед юридичною наукою.
Одним із них можна вважати аналіз вивчення та надання практичних рекомендацій

для досягнення необхідного сьогодні рівня громадянської вихованості. Питаннями
запропонованого розгляду виступають ті, які присвячені моральній та правовій складо-
вій означеного процесу. Крім того, зазначено, що громадянська вихованість як об’єкт
наукового пізнання і вивчення, як загальносоціальний феномен, необхідний ідеологіч-
ний «індикатор», показник розвитку громадянського суспільства не стала ще предметом
наукового обговорення й опрацювання науковою спільнотою. Окремий вектор присвя-
чений правовій освіченості, її ефективності в контексті правової дії. 

Ключові слова: громадянська вихованість, мораль, громадянське суспільство, право,
правова освіта, правова освіченість.

Онищенко Н. Н. Гражданская воспитанность: нравственная и правовая сос-
тавляющие

Современные трансформационные процессы в Украине поставили ряд важных
задач и перед гражданским обществом, и перед лицом, и перед юридической наукой.

Одним из них можно считать анализ изучения и предоставления практических реко-
мендаций по достижению необходимого сегодня уровня гражданской воспитанности.
Вопросами предложенного рассмотрения выступают те, которые посвящены моральной
и правовой составляющей указанного процесса. Кроме того, отмечено, что гражданская
воспитанность как объект научного познания и изучения, как общесоциальный фено-
мен, необходимый идеологический «индикатор», показатель развития гражданского
общества не стала еще предметом научного обсуждения и проработки научным сооб-
ществом. Отдельный вектор посвящен правовой образованности, ее эффективности в
контексте правового действия.

Ключевые слова: гражданская воспитанность, мораль, гражданское общество,
право, правовое образование, правовая образованность.

Onishchenko N. Civic education, moral and legal components
Nowadays, unfortunately, even a significant improvement in the economic situation in the

country will not be able to quickly put in order civil responsibility, the basis of which is a prop-
er citizenship. This is the problem of personality’s formation which is able to think independ-
ently, make decisions, publicly express own opinions, to recognize and take responsibility for
the consequences of public, including political, activity. Therefore, speaking today about the
proper political and legal activity of the person, we should start with a «beginning of the
beginnings» – a proper civil education (as a process) and appropriate civil education (as a
result).

In the scientific article, the author proves that only a person, who educated in the ideals
of democracy, the best the example of developed civil society, decency, high service to
humanity and devotion to civil position can become a worthy member of the Ukrainian soci-
ety.
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Today, society needs a revival of respect for the law, the principle of the rule of law,
strengthening the credibility of public opinion formation and development of citizenship. 

Given a specific format, the author dwells on scientific review category «civil education»,
more precisely, its moral and legal components of saturation. Civil education, other than those
constituents, and has many other factors, ethics, aesthetics, religion etc.

Civil education is composed of many different factors: ethics, aesthetics, religion, etc.
Nevertheless, the author dwells on the analysis of the components of civil education as its
moral and legal saturation. Morale is an important social institution. It is a set of principles,
views, estimates, beliefs which are formed and developed historically, and based on these
standards of conduct, define and regulate the relationship of people to each other, to society,
state, family, collective, surrounding reality. Important in morality - an idea of good and evil.

One of the main problems facing the modern Ukrainian society is a significant moral and
ethical inertia caused by the imposition of value priorities decades of totalitarian society. One
of the main challenges of today’s human science and education in the country is to overcome
this negative tendency.

At first glance, it seemed that the spiritual, moral, national surge, which was observed at
the beginning of Ukrainian independence, should contribute to the development of a new civil
morality, which would be based on the principles of self-esteem and national dignity. At the
beginning of Ukrainian independence was not unfounded hope that under the direct influence
of germs of civil society will be held waking activity and enterprising people – this has not
happened for a number of objective and subjective reasons and factors that are well known to
all. In many ways, this process is due to the lack of people formed the ideal of civil behavior.

Civil society can serve as a kind of moral canon. In turn, the morality of civil society
called the «ethic of citizenship», a new ethic, which is based on love of neighbor. An impor-
tant feature of the formation of humanistic morality of civil society in Ukraine is value in it
national and universal priorities. It should be noted that the Ukrainian culture and public opin-
ion have always had a humanistic foundation. Therefore, in connection with globalization
processes that occur in the world, for our society, it is important not to lose humanistic anthro-
pological potential. The principles of traditional family ethics, aesthetic perception of reality,
indifferent attitude towards the suffering of others, the Orthodox religious morality, etc. must
be stored and used in order to establish the humanistic moral compass of civil society.

Development of a national system of civil education and upbringing which is designed to
affirm moral priorities of the person as a member of civil society, is the immediate task of its
structures, institutions and organizations. It should also be noted that at present the society
takes great practical interest and demands on law and legal institutions, their efficiency and
effectiveness. In practice, this trend is expressed in the desire to improve and enhance the
effectiveness of legislative work and realization of law to protect the rights, freedoms and
legitimate interests. Now, more than ever, updated the problem of obtaining proper legal edu-
cation.

Key words: civic education, ethics, civil society, law, legal education, legal education.
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КОМПРОМІС І КОНФЛІКТ 
В АСПЕКТІ СУТНОСТІ ТА ПРИРОДИ ПРАВА

Пізнання та визначення специфіки цих правових категорій безпосередньо
залежить від розуміння сутності права загалом. Слід зауважити, що особли-
вість сучасного праворозуміння полягає у плюралістичності поглядів на сут-
ність права. У юридичній науці існує значна кількість шкіл праворозуміння,
представники яких у своїх наукових пошуках спираються на різноманітні
методологічні підходи до визначення сутності права. Водночас такий стан
речей зумовлює розвиток юридичної науки. За словами Д. Керимова, нові пра-
вові ідеї та теорії позитивно видозмінюють та збагачують юриспру -
денцію [1, с. 152]. Так, конкуренція юридичних ідей сприяє більш чіткому
обґрунтуванню власної позиції, пошуку нових шляхів визначення сутності
права, формуванню критеріїв об’єднання юридичних підходів тощо. Взагалі,
сутність права відображає принцип його верховенства (або інакше: правління
права, влада права), що ґрунтується на повазі людської гідності, недопущенні
свавілля держави щодо людини чи людини щодо людини, визнанні природних
прав людини. Справжнє правове законодавство обов’язково повинно відобра-
жати сутність права, тобто ті правові категорії, які покладені в його
основу [2, с. 3–12; 3, с. 12].

Вибір конфлікту та компромісу як сутнісних засад права зумовлюється
існуванням соціального світу людини, який постійно спрямований на комуні-
кативний процес самовиробництва, боротьби за зміну параметрів соціальної
комунікації чи за збереження її єдності. При цьому складовими правової кому-
нікації є компроміс та конфлікт [4, с. 619]. Так, якщо наш світ створюють
люди – особи, котрі взаємодіють одна з одною, вони не можуть уникнути кон-
фліктів. Насамперед пов’язано це з тим, що людська діяльність у межах права
породжує конфлікт [5, с. 34].

З цього приводу П. Рікьор зазначає, що сама правомочність, яка відображає
сутність права, є певним зазіханням, вимогою до людей, які оточують, здійс-
нити чи не здійснювати відповідні дії, тобто є вимогою виконання правових
обов’язків. Він стверджує, що, на відміну від моралі, яка ґрунтується на само-
обов’язку, право впливає на волю інших суб’єктів, психічно примушуючи їх до
певної поведінки. Сама дія (діяльність) має конфліктну структуру, вона діало-
гічна, тому що кожна дія передбачає певну асиметрію, а той, хто діє, обов’яз-
ково здійснює щодо когось іншого силовий вплив. Взаємодія – це не просто
зіткнення агентів, однаково здатних ініціювати дію, а й зіткнення того, хто діє,
з тим хто відчуває дію, начала активного з началом пасивним [6, с. 49].

Позицію П. Рікьора яскраво доповнює думка У. Матурана та Ф. Варела, яка
полягає в тому, що конфлікт завжди є взаємним запереченням. Він ніколи не
може бути вирішений у тій галузі, де його учасники займають чітко визначену
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позицію. Конфлікт може бути ліквідований, якщо ми перейдемо в іншу галузь,
де можливе співіснування [7, с. 216–217]. Якщо інтереси індивідів чи спілок
перебувають у різних сферах, конфлікту між суб’єктами, як правило, не буде:
для нього немає підстав. У свою чергу ідентичність інтересів пов’язує потен-
ційних учасників конфлікту з тим спільним для них, що стає предметом супе-
речки та протиборства [8, с. 33]

Іншими словами, коли ми вступаємо в конфлікт з іншою особою, з якою
нам доведеться співіснувати, ми не можемо стверджувати, що саме наша пози-
ція є абсолютною істиною, бо таке становище заперечуватиме існування іншої
людини. Якщо ми бажаємо взаємоіснувати з іншою людиною, то повинні
визнати, що її істина є реальною, як і наша особиста. Відповідно, єдиним вихо-
дом для взаємного існування залишається компроміс, вибір широкої сфери спі-
віснування, де конфліктуючі сторони знаходять єдність та можливість само-
реалізації. Отже, за допомогою компромісу конфлікт переходить в іншу сферу
суспільного життя, де можливе співіснування. Без існування конфлікту та ком-
промісу не існує феномену соціальності, ігнорується біологічна історія люди-
ни і вся сукупність людських якостей [9, с. 218].

Отже, правова сфера як різновид соціуму також є конфліктною, але її ста-
більність і можливість правового впливу на суспільні відносини забезпечуєть-
ся за допомогою компромісу. При цьому, як слушно зазначає А. Поляков, кон-
флікт, залежно від ступеня розвиненості та гостроти, може бути охарактеризо-
ваний і як перешкода в правовій комунікації, і як причина її розриву [4, с. 619].
Перешкода характерна для неделіктних відносин, а розрив притаманний відно-
синам, пов’язаним зі скоєнням різноманітних правопорушень. У свою чергу
компроміс буде застосовуватися у першому випадку як необхідна умова нор-
мального плину суспільних відносин у сфері права, наприклад договірних від-
носин у цивільно-правовій сфері, а у другому – як необхідний результат дії пра -
ва, наприклад у разі покарання винних у скоєнні злочину [9, с. 246; 10, с. 163].

Спробуємо проаналізувати основні теорії праворозуміння щодо сутності
права та виявити місце, яке в них займає конфлікт і компроміс з точки зору
антропологічно-комунікативного підходу. Сама ж сутність права формується з
набору тих цінностей, які для суспільства є життєво важливими, а також тих,
які потребують першочергового упорядкування. Звідси виокремлюють два
аспекти сутності права: ціннісно-орієнтаційний, що відображає суб’єктивну
сторону права, та регулятивний, який характеризує його об’єктивну сторо-
ну [11, с. 71; 12, с. 238–240]. Компроміс і конфлікт притаманні як першому
аспекту, так і другому. Пояснюється це тим, що сучасне суспільство відчуває
гострий конфлікт цінностей, а досягнення компромісу в його середовищі зде-
більшого має формалізований характер. Отже, аспекту упорядкування більш
характерний конфлікт, а ціннісно-орієнтаційному аспекту – компроміс.

Здійснимо аналіз компромісу і конфлікту через ідеї сутності і природи при-
родної теорії права. Загальною концептуальною ідеєю юснатуралізму є існу-
вання над позитивним правом певних універсальних загальних засад, ціннос-
тей, що мають потенційно нормативний характер і визначають справжню пра-
вомірність позитивних законів [13, с. 85]. При цьому категорія свободи як сут-
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нісна засада юснатуралізму забезпечує правовий індивідуалізм та відсуває на
другий план духовні або суспільні цінності. Іншими словами, права людини
замінюють собою все право, що зумовлюється власною винятковістю людини,
але таке положення не може поширюватись на всі правові системи світу [11,
c. 40–41].

Звідси випливають перші базові правові протиріччя юснатуралізму, а саме
в їх основу покладено тільки права та свободи людини. Щодо кореспондуючих
обов’язків, то природно-правова концепція залишає їх визначення позитивно-
му законодавству, тобто покладається на волю правотворця. Представників
юснатуралізму хвилює тільки те, щоб не обмежувалась свобода людини з реа-
лізації прав, яка передбачена законодавством, а природні обов’язки людини,
наприклад служіння правді, дотримання принципів моральності тощо, ними
не враховуються як визначальні засади правового буття.

Отже, правовий конфлікт у юснатуралізмі породжує сама категорія «свобо-
да», а правокомпромісними засобами його подолання повинні бути різнома-
нітні духовні та моральні принципи, що отримали своє відображення у фор-
малізованому праві. Саме дія правового конфлікту та успішне його подолання
за допомогою правового компромісу вказує на реальну ефективність права та
забезпечує суспільну злагоду. З цього приводу Ю. Тихомиров зазначає, що
право забезпечує громадянську злагоду шляхом розв’язання правових кон-
фліктів за допомогою правокомпромісних засобів, а саме – балансу індивіду-
альних і суспільних інтересів, стабільності державних та суспільних інститу-
тів, переваги принципів моралі й моральності у правотворчості та правозасто-
суванні [14, с. 104–105].

Наступна фундаментальна категорія юснатуралізму «рівність» чи «рівноп-
равність» також характеризує конфліктну сутність природної концепції право-
розуміння.

Загальновідомо, що немає абсолютно рівних людей. Так, хтось постійно
прагне досягти духовної вершини, а деякі взагалі не замислюються над цим.
Отримуючи рівний обсяг юридичних прав та обов’язків, індивіди займають
неоднакове фактичне становище у суспільстві. Не існує загальної однаковості
юридичних прав та обов’язків, люди різні за своїми можливостями та мораль-
ністю, що виявляється у неоднаковій реалізації ними юридичних норм.
Формальна рівність у юснатуралізмі пов’язується з категорією «свобода».
Водночас, як зазначалося, свобода є джерелом конфлікту, який формує нову
нерівність. Так, одні отримують більше, інші – менше, хтось реалізує правові
приписи, а деякі виявляють пасивність. Правова свобода природно та безпосе-
редньо призводить до правової нерівності [15, с. 40–57]. Отже, наступні базис-
ні правові протиріччя юснатуралізму полягають у тому, що норми права є рів-
ною мірою, яка застосовується до нерівних індивідів.

Формальна рівність може створювати людиноцентристський світ, який бай -
дужий до проблем ближнього та породжує так звану боротьбу всіх проти всіх.

Принцип формальної рівності у праві формує ще одне правове протиріччя,
що полягає у неможливості безконфліктного існування цього принципу разом
із наявністю юридичних привілеїв. У такому разі принцип формальної рівноп-
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равності сприяє саме нерівності людей у майновій сфері та ретельно забезпе-
чує її розвиток та функціонування. Наприклад, інститут приватної власності,
який, незважаючи на значну кількість своїх позитивних моментів, має природ-
но негативну спрямованість гарантувати інтереси заможної меншості та неве-
ликої кількості середніх власників, які не втрачають надії перейти у більш
високий клас. Це зумовлено гедоністичним аспектом сутності людини, її праг-
ненням до збагачення, втратою духовної складової і підміною духовних та
моралістичних цінностей матеріальними. Так, клас заможних, представники
якого, як правило, є меншістю у сучасних суспільствах, намагається за допо-
могою інституту приватної власності забезпечити своє майно від соціального
незадоволення інших прошарків населення, які є більшістю.

Нарешті, останньою фундаментальною категорією юснатуралізму, що
характеризує його конфліктну сутність, є «справедливість».

Справедливість у юснатуралізмі безпосередньо пов’язується зі свободою
та рівністю індивідів. Право є справедливим тільки у тому сенсі, що в ньому
міститься принцип свободи та рівноправності [16, с. 101]. Абстрактний харак-
тер категорії «справедливість» змушує юснатуралістів формально визначати її
у межах свободи та рівності, масштаби яких передбачені позитивним законо-
давством. Вони вважають, що якщо критерії справедливості не урегульовані
позитивним правом, то суб’єктам права важко буде дотримуватись їх. Однак у
такому разі не враховується правове протиріччя, пов’язане з відповідністю
закону праву, наведене нами вище, а також виникнення правового конфлікту,
що зумовлений загальним характером справедливості у законі, тоді як її засто-
сування буде здійснюватись конкретними людьми у конкретних ситуаціях.
Отже, завжди існувала та існує проблема як зробити справедливою свободу та
рівність індивідів. Розв’язати цю проблему юснатуралісти намагаються за
допомогою підміни змістовної сутності категорії «справедливість».

Отже, категорія «справедливість» характеризується правоконфліктністю,
що полягає у кількісному вираженні міри рівності та свободи для всіх суб’єк-
тів права і відображає компромісну складову права, яка виявляється у наданні
суб’єктам правових привілеїв на підставі їх корисних вчинків. З наведеного не
зрозуміло, що є справжнім критерієм справедливості у праві, тією засадою, яка
допомагала б цій категорії забезпечувати компроміс у суспільних відносинах,
а не породжувати антропологічний конфлікт, тобто приборкувати її конфліктну
природу. Якщо брати свободу та рівність такими критеріями, то є ризик підмі-
ни змісту цих позитивних категорій, а саме переростанням свободи у людино-
центристське недуховне і неморалістичне гедоністичне свавілля та рівноправ-
ності у так звану рівність у безправ’ї. 

Отже, більш правильно встановити за критерій справедливості вищі за
ієрархією духовні цінності, ніж свобода та рівність, такі як правда, любов до
ближнього, добро та милосердя.

З наведеного критичного аналізу фундаментальних категорій юснатураліз-
му бачимо, що свобода, рівність і справедливість породжують конфлікт у пра-
вовій реальності, який можна розв’язати за допомогою правокомпромісних
засобів, побудованих на духовно-моралістичних засадах. Так, свобода без
обов’язків та відповідальності призводить до хаосу; ідея рівності ігнорує різ-
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номанітність життя і без встановлення конкретних правокомпромісних при-
нципів постає умовою конфліктності суспільних відносин; справедливість без
правди, любові та милосердя може стати причиною гуманітарної катастрофи.
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Бобровник В. С. Компроміс і конфлікт в аспекті сутності та природи права
У статті аналізуються особливості прояву компромісу і конфлікту через сутність і

природу права. Через характеристику соціально-правової сфери як конфліктної визна-
чаються можливості впливу права через компроміс. На прикладі природно-правової
концепції права визначено категорії, які породжують конфлікт і одночасно визначають
необхідність його компромісного вирішення.

Ключові слова: сутність права, юснатуралізм, свобода, рівність, справедливість,
компроміс, конфлікт.
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Бобровник С. В. Компромисс и конфликт в аспекте сущности и природы права
В статье анализируются особенности проявления компромисса и конфликта посред-

ством сущности и природы права. Посредством характеристики социально-правовой
сферы как конфликтной определяются возможности влияния права через компромисс.
На примере юснатурализма определены категории, порождающие конфликт и одновре-
менно определяют необходимость его компромиссного решения.

Ключевые слова: сущность права, юснатурализм, свобода, равенство, справедли-
вость, компромисс, конфликт.

Bobrovnik S. V. Compromise and conflict in terms of the nature and the nature of law
The article analyzes the features of compromise and conflict over the nature and the

nature of law. Because of the characteristics of social and legal areas as defined opportunities
to influence conflict of law through compromise. On the example of natural law concept of
law as categories that generate conflict and simultaneously determine the need for his com-
promise solution.

Knowledge and determine the specificity of these legal categories depends on understan-
ding the nature of law in general. Note that feature modern thinking is plurality of views on
the essence of law. In jurisprudence there are a number of schools thinking whose representa-
tives in their academic pursuits based on a variety of methodological approaches to defining
the essence of law. However, this situation leads to the development of legal science.

Choice of conflict and compromise as the essential principles of the law is conditioned by
the existence of the social world of a man who constantly aimed at self- communicative pro-
cess, the struggle for social change communication parameters or for the preservation of its
unity. This part of the legal communication is a compromise and conflict. So if our world crea-
ted by people – people who interact with each other, they can not avoid conflict. First of all,
this is due to the fact that human activity within the law creates conflict.

Let’s try to analyze the basic theory of thinking about the nature of law and discover a
place that they occupied conflict and compromise in terms of anthropological and communi-
cative approach. The very essence of the right is formed from a set of values that society is
vital, and those that require urgent improvement. Hence distinguish two aspects of the essen-
ce of law: value-orientation, reflecting the subjective side of law and regulatory characterizing
its objective side. Compromise and conflict inherent in a first aspect, and the second. The rea-
son is that modern society is experiencing a sharp conflict of values, and compromise in its
environment is largely formal character. Thus, a typical aspect of ordering conflict, and value-
orientation aspect – compromise.

Perform analysis of compromise and conflict over the nature and essence of the idea of
natural law theory. The overall conceptual idea yusnaturalizmu is the existence of positive law
certain universal general principles, values that are potentially normative and determine the
true legitimacy of positive laws. This category of freedom as the essential principle yusnatu-
ralizmu provides legal individualism and overshadow the spiritual and social values. In other
words, human rights and supersedes all right, conditional on its own exclusivity rights, but
such a provision can not apply to all legal systems of the world.The article identifies that
research of such categories as compromise and conflicts depends on the nature and essence of
law. An anthropologic and communicative approach enables to analyze objective and subjec-
tive elements of law and specifics in which the compromise and conflict are displayed in this
field. A regulatory environment as a kind of social medium is defined as conflictive, but the
compromise maintains its stability and legal influence on social relations. Furthermore, the
conflict is defined, depending on how acute it is and what consequences it has, as an obstacle
in the legal communication, reasons of its disruption and improvement tool.
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The need to describe the main concepts of legal consciousness has been substantiated in
order to analyze the compromise and conflict and their dependence on the nature and essence
of law. By way of example, postnaturalism has been examined since, according to its concept,
the essence of law is attributable to human intellect and general principles of morality.
Consequently, the law is understood as natural, integral human rights to equality, freedom and
justice, which implementation the state should strive to attain.

Postnaturalism describes compromise and conflict through a balance of subjects’ rights
and obligations, influence of such category as freedom, specifics inherent to the perception of
such principle as citizens are free to do as they like unless expressly prohibited by law”, inter-
action between the parity and equality of rights, and the nature of justice. The law compro-
mise tools, which rest on moral and ethical instrumentality, are identified as the ways to
resolve a conflict.

Key words are: postnaturalism, compromise and conflict in law, freedom, equality, rights,
justice, and law morality. 

УДК 340.1
Т. І. ТАРАХОНИЧ,

кандидат юридичних наук

ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК ЗАСІБ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Процес формування та розвитку суспільства характеризується спільними
закономірностями для багатьох країн світу. Поряд із цим кожна держава вно-
сила в його розвиток щось особливе, самобутнє, характерне саме для неї.
Держава займає особливе місце в розвитку, в процесі формування та функціо-
нування його структур та форм діяльності. Поняття «правова форма діяльнос-
ті» була запропонована В. Горшеньовим. Учений зазначає, що правовою може
стати будь-яка організаційна форма за умов, якщо вона набуває таких визна-
чальних властивостей: здійснюється на основі виконання вимог закону та
інших нормативно-правових актів; її результати завжди зумовлюють певні
юридично значущі наслідки або пов’язані з їх настанням [1, с. 9].

Окремі аспекти щодо правових форм діяльності держави досліджувались у
радянській і пострадянській науковій літературі, про що свідчать праці:
С. Алексєєва, В. Бабкіна, С. Бобровник, Є. Бурлая, А. Вітченко, В. Горшеньова,
С. Гусарєва, Д. Керімова, М. Козюбри, Л. Луць, Р. Максакової, М. Матузова,
О. Мельник, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, Е. Пенькова, П. Рабіновича,
О. Тихомирова, Н. Тарасова, В. Сорокіна, В. Сирих, В. Селіванова, О. Ющика
та ін.

Метою даної статті є виявлення та розкриття найактуальніших теоретич-
них і практичних проблем щодо правових форм діяльності держави, отриман-
ня об’єктивних знань щодо співвідношення цих форм, а саме: правового регу-
лювання, правотворчості, правоохоронної діяльності, установчої діяльності
тощо.

Аналіз правових форм діяльності держави доречно здійснювати з погляду
теоретичного (змістовного) та методологічний аспекту. Теоретичний аспект
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включає можливість аналізу правових форм діяльності держави з урахуванням
закономірностей виникнення, функціонування і зміни наукових ідей, поглядів,
концепцій щодо їх різновидів та передбачає аналіз їх понятійно-категорійного
апарату; методологічний аспект пов’язаний з аналізом методології досліджен-
ня даного правового феномену, формальною структурою методів наукового
аналізу, зокрема використання діалектичного, формально-логічного, систем-
ного, структурного-функціонального та інших методів, прийомів аналізу пра-
вових форм діяльності держави.

З точки зору етатистського підходу держава здійснює регулятивно-органі-
зуючий, стабілізуючий вплив на поведінку суб’єктів, їх об’єднань, на різнома-
нітні форми їх діяльності. Правові форми діяльності держави є зовнішньою
стороною механізму правового регулювання. Ряд учених, підкреслюючи взає-
мозв’язок механізму правового регулювання та держави, пропонують користу-
ватись поняттям механізм державно-правового регулювання [2. с. 566].

Соціологічний підхід пов’язаний із тим, що правові форми діяльності дер-
жави функціонують у межах суспільства, у них отримує відображення рівень
розвитку суспільства, різноманітні прояви правової дійсності.

Правові форми діяльності держави – це діяльність організаційно-структур-
них утворень, що мають самостійний статус, цілеспрямований характер діяль-
ності та виконують відповідну роль у правовому регулюванні чи правовому
впливі на суспільні відносини.

В юридичній літературі зазначається, що правові форми діяльності держа-
ви являють собою діяльність, що пов’язана зі здійсненням юридично значу-
щих дій у строго визначеному законом порядку [3, с. 342]. Характер цих дій
залежить від місця даного органу держави, який здійснює даний вид діяль-
ності в системі органів держави, від компетенції, яка йому надана. Поряд з цим
це організаційна діяльність, що безпосередньо впливає на функціонування
механізму правового регулювання. В юридичній літературі існує декілька під-
ходів до елементної будови механізму правового регулювання, кожен з яких
має право на існування. У контексті існуючих підходів науковці виокремлю-
ють основні та факультативні елементи механізму правового регулювання
(С. Алексєєв, Л. Рассказов, М. Матузов, О. Малько), наголошуючи, що вони
відповідають стадіям правового регулювання. С. Алексєєв під правовими засо-
бами розуміє такі юридичні установлення та форми, дія яких виражає, реалі-
зує можливості права, його силу та викликає настання реального, фактичного
соціально-економічного результату, надає необхідного ефекту в соціальному
житті [4, с. 240]. Вчений використовує засоби в широкому розумінні, віднося-
чи до них як юридичні установлення, так і форми діяльності держави та
прив’язує їх до стадій процесу правового регулювання.

С. Алексєєв зазначає, що трьом стадіям процесу правового регулювання
(регламентація суспільних відносин, які потребують правового опосередку-
вання; дія юридичних норм, у результаті якої виникають чи змінюються пра-
вові відносини; реалізація суб’єктивних юридичних прав і обов’язків) відпові-
дають три основні елементи його механізму, а саме: юридичні норми, право-
відносини, акти реалізації суб’єктивних юридичних прав і обов’язків. Поряд із
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основними елементами механізму правового регулювання вчений вирізняє і
факультативні елементи: нормативні юридичні акти, правосвідомість та пра-
вова культура [5, с. 31–32, 34–35]. Саме через стадії правового регулювання
розкриває його механізм і А. Григор’єв, підкреслюючи, що для того, щоб пра-
вова можливість, яка закладена в нормативних та індивідуальних правових
регуляторах, стала реальністю, змогла здійснитися та отримати прояв у сус-
пільних відносинах, вона повинна пройти певні стадії, сукупність яких і має
назву механізму правового регулювання [6, с. 9].

На нашу думку, виокремлення правових форм діяльності держави пов’яза-
но з зовнішнім аспектом функціонування механізму правового регулювання,
тобто з його стадіями.

Проте В. Горшеньов, зауважує, що термін «механізм» слід використовува-
ти для характеристики сукупності засобів, що забезпечують правовий вплив
на суспільні відносини, а сукупність організаційних сторін (форм) правового
регулювання визначати терміном «структура». 

Аналізуючи правові форми діяльності, О. Скакун зазначає, що це організа-
ційно-управлінська форма діяльності уповноважених на те суб’єктів, яка
завжди пов’язана зі здійсненням юридично значущих дій (розглядом юридич-
них справ) у порядку, визначеному законом [7, с. 548].

Правові форми діяльності держави є засобами функціонування механізму
правового регулювання. Правові форми діяльності залежно від характеру
діяльності можемо класифікувати на правовстановлюючу, правозастосовну,
правоохоронну, установчу, контрольно-наглядову. Різновидом правовстанов-
люючої діяльності є правотворча діяльність.

Правотворчу діяльності можна розглядати, з одного боку, як теоретичну
категорію, з точки зору її змістовного наповнення, з другого – як правову
форму діяльності держави, сукупність організаційних дій, спрямованих на
досягнення правового результату. Звернемо увагу на зазначені аспекти даної
проблеми. З точки зору змістовного наповнення більшість учених розглядають
правотворчість як різновид юридичної діяльності держави, її відповідних
органів по створенню норми права (С. Алексєєв, М. Матузов, О. Малько,
В. Червонюк та ін.). Поряд з цим виникає питання про те, як співвідноситься
правова, юридична діяльність та правотворчість. Найбільш обґрунтованою
видається позиція С. Гусарєва, який зазначає, що співвідношення явищ право-
вої та юридичної діяльності може розглядатися у простій формі парного взає-
мозв’язку. Поряд з цим якщо продовжити ланцюжок класифікації до рівня
окремих форм юридичної діяльності та видів юридичної практичної діяльнос-
ті, то він набуває ознак завершеного причинно-наслідкового циклу в побудові
моделей співвідношення окремих видів соціальної діяльності [8, с. 76].

Своєрідну точку зору щодо розуміння правотворчості висловлює
С. Алексєєв, підкреслюючи, що правотворчість – це об’єктивно зумовлена, та,
що завершує процес формування права, державна діяльність, у результаті якої
воля панівного класу набуває характеру закону, юридичних норм [9, с. 226].
Учений зазначає, що правотворчість є певною формою діяльності органів дер-
жави, яка здійснюється тоді коли сформувалися відповідні потреби в суспіль-
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стві та отримали своє відображення в певних інтересах. У процесі правотвор-
чості правові ідеї, принципи права об’єктивуються та конкретизуються в нор-
мах права, формується нормативна основа правового регулювання, поряд з
цим, враховуються потреби суспільства, держави, окремої особи, аналізується
практика правозастосовної діяльності.

На думку В. Червонюка, правотворчість – це спеціалізована діяльність ком-
петентних органів держави (чи інших уповноважених законом органів та осіб)
по виданню нормативно-правових актів [10, с. 163]. Учений підкреслює, що це
форма діяльності держави, спрямована на видання, зміну чи скасування пра-
вових норм, а в необхідних випадках на здійснення їх систематизації. Саме в
нормі права закріплюються ті інтереси, які є результатом узагальнення індиві-
дуальних інтересів суб’єктів.

Поділяючи дану точку зору, М. Матузов, О. Малько підкреслюють, що пра-
вотворчість – це діяльність насамперед державних органів по прийняттю, зміні
та скасуванню юридичних норм. Серед суб’єктів правотворчості поряд з дер-
жавними органами вони виокремлюють недержавні структури (органи місце-
вого самоврядування, профспілки і т. д.), наділені відповідними повноважен-
нями, а також громадян при прийнятті законів на референдумах. Науковці роз-
глядають правотворчість як завершальний етап правоутворення, який включає
природно-історичний процес формування права, в межах якого відбувається
аналіз та оцінка правової дійсності, формування поглядів і концепцій щодо
здійснення правового регулювання, а також розробка та прийняття норматив-
них приписів [11, с. 292].

У характеристиці правотворчої діяльності з використанням діяльнісного
підходу заслуговує на увагу думка А. Васильєва який поділяє існуючі погляди
на розуміння правотворчості як спеціальної діяльності державних та інших
органів по створенню норм права у формі різних нормативно-правових актів
та підкреслює, що правотворчість має об’єктивну й суб’єктивну сторони.
Об’єктивна сторона полягає в тому, що в процесі правотворчості забезпечу-
ється впорядкування суспільних відносин, що виникають та існують незалеж-
но від наявності чи відсутності права. Суб’єктивна сторона передбачає вираз
та закріплення в праві певних інтересів, а також чітке, правильне формулю-
вання тексту нормативно-правового акта [12, с. 81].

М. Осипов виокремлює функціональний та онтологічний аспекти правот-
ворчості, підкреслюючи, що сутність правотворчості має вираження у ство-
ренні, зміні чи скасуванні правових норм (функціональний аспект) та являє
собою діяльність держави та уповноважених суб’єктів (онтологічний
аспект) [13, с. 35–36].

Розглядаючи правотворчість як державну діяльність, що завершує процес
формування права, створення правових норм, їх вдосконалення, зміну чи
скасу вання, потрібно зазначити, що розуміння правотворчості в даному кон-
тексті також відповідає позитивістському тлумаченню права, що розглядає
право як результат діяльності держави, її органів, зводить його сутність та
зміст до закону. 
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Важливе місце в функціонуванні механізму правового регулювання нале-
жить правозастосовній діяльності. Існуючі визначення даної форми діяльнос-
ті держави можна звести до таких підходів до її розуміння.

Ряд учених розглядають її як особливу форму реалізації норм права, яка
здійснюється державними громадськими організаціями в межах їх компетенції
у формі владно-організуючої діяльності по конкретизації норм права на осно-
ві дотримання принципу законності [14, с. 314–315].

Інші вважають, що це владна діяльність органів держави чи інших органів,
повноваження яких делегує держава, які видають індивідуальні акти на осно-
ві норм права.

Серед існуючих точок зору правозастосовна діяльність розглядається
також як форма реалізації норм права, що охоплює юридично-організаційну
діяльність держави з втілення правових норм стосовно конкретних суб’єктів.

На думку вітчизняних учених, правозастосовна діяльність – це правова
форма діяльності держави, яка забезпечує безперервність процесу здійснення
нормативно-правових приписів шляхом наділення одних учасників правових
відносин суб’єктивними юридичними правами, а інших – суб’єктивними юри-
дичними обов’язками; включає розгляд та вирішення юридичних справ, які
мають юридичне значення [15, с. 418].

Правозастосування має місце, коли адресати правових норм не можуть реа-
лізувати свої права та обов’язки без своєрідного посередництва компетентних
державних органів, коли необхідно здійснювати державний контроль за роз-
витком відносин між суб’єктами.

Узагальнивши зазначене, слід підкреслити, що правозастосування – це
владна діяльність компетентних органів держави та посадових осіб з підго-
товки та прийняття індивідуальних рішень по юридичній справі на основі
юридичних фактів та конкретних правових норм.

Правозастосовна діяльність має певні особливості, а саме: це діяльність,
яка здійснюється відповідними державними органами чи за їх делегуванням
громадськими структурами (органами законодавчої влади, прокуратури, суду,
виконавчої влади, громадськими організаціями); їй притаманний державно-
владний, організуючий характер (акти, що видаються в процесі правозастосу-
вання, є юридичними, невиконання їх тягне застосування державного приму-
су); завжди має активний характер, спрямована на виникнення, зміну, припи-
нення правовідносин; здійснюється в особливих процесуальних формах;
завершується прийняттям правозастосовного акта, де фіксуються індивідуаль-
ні конкретні приписи.

У процесі реалізації правових норм виникає необхідність у спеціальному
суб’єкті правореалізації. Цим суб’єктом є владний орган держави, без діяль-
ності якого повна реалізація правового припису є неможливою.

Таким чином, процес правозастосування визначається як правова форма
діяльності держави, якій належить особливе місце в понятійному ряду меха-
нізму правового регулювання та реалізується в певній послідовності дій, які
характеризуються як стадії правозастосування, серед яких розрізняють: вста-
новлення фактичних обставин справи; підбір та аналіз правових норм як юри-
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дичної основи справи; вирішення юридичної справи та оформлення прийня-
того рішення.

Поряд із зазначеними правовими формами діяльності держави слід виок-
ремити і правоохоронну діяльність. Їй належить особливе місце в механізмі
правового регулювання з погляду функціонального аспекту його структури,
оскільки, з одного боку, вона є різновидом юридичної практичної діяльності,
активною формою поведінки уповноваженого суб’єкта, а з другого – вона
може бути різновидом правовідносин, тобто виникає між визначеними сторо-
нами, одна з яких обов’язково наділена владними повноваженнями [16, с. 6].

Звернемо увагу на поняття правоохоронної діяльності. Так, О. Скакун
зазначає, що правоохоронна діяльність є однією з форм правозастосовної
діяльності, владною діяльністю державних органів і окремих недержавних
інститутів з охорони норм права від будь-яких порушень, прав і свобод люди-
ни, законності і правопорядку (нагляд за додержанням закону, запобігання пра-
вопорушенню; здійснення охоронних повноважень посадовими особами з
моменту складання процесуальних документів за фактом правопорушення
тощо) [15, с. 418]. Ряд вітчизняних учених, аналізуючи правоохоронну діяль-
ність, підкреслюють, що це державна правомірна діяльність, що полягає у
впливі на поведінку людей або групи людей з боку вповноваженої державою
посадової особи шляхом охорони права, відновлення порушеного права, при-
пинення або розгляду порушення права, його виявлення або розслідування з
обов’язковим додержанням установлених у законі процедур для цієї діяльнос-
ті [17]. Інші науковці, використовуючи діяльнісний підхід до її аналізу, під-
креслюють, що вона є активною формою поведінки уповноважених суб’єктів
з можливістю застосування встановлених законом примусових засобів, що
спрямована на захист і відновлення прав, свобод і законних інтересів, проти-
дію правопорушенням та реалізує правоохоронну функцію держави [16, с. 6].

На нашу думку, правоохоронну діяльність можна розглядати з погляду
широкого та вузького підходу. У сенсі широкого підходу вона є різновидом
юридичної діяльності; є самостійною юридичною категорією; правовою фор-
мою діяльності держави, активною формою поведінки уповноважених суб’єк-
тів, різновидом правовідносин. З точки зору вузького підходу правоохоронна
діяльність – це правова форма діяльності держави, якій належить особливе
місце в структурі механізму правового регулювання, яка регламентована нор-
мами права і спрямована на впорядкування та охорону суспільних відносин,
шляхом застосування певної сукупності засобів впливу.

Даний вид діяльності характеризується певними особливостями, а саме: це
різновид юридичної практичної діяльності; має відповідний ступінь норма-
тивної визначеності; для неї характерною є відсутність чітко визначеного
суб’єкта діяльності, тобто переліку тих органів, які належать до правоохорон-
них [18], спрямована на недопущення порушення прав та свобод людини,
забезпечення правопорядку та законності, характерним є застосування упов-
новаженими суб’єктами різноманітних засобів впливу, реалізує правоохорон-
ну функцію держави.
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Серед інших форм юридичної практичної діяльності виокремлюють також
контрольно-наглядову діяльність, якій належить певне місце серед стадій
механізму правового регулювання та в процесі здійснення функцій держави.
Ряд науковців відводять певну роль контрольно-наглядовій діяльності в кла-
сичній теорії поділу влади [19, 117]. Також підкреслюється, що контроль – еле-
мент державної влади, що базується на певному «дуалізмі» громадянського
суспільства і держави, забезпечує дотримання соціальних регуляторів, тобто
нормативних та індивідуальних приписів у діяльності, поведінці підконтроль-
них суб’єк тів з метою усунення можливих відхилень від заданих
напрямів [20, с. 431].

Слід погодитись з думкою вітчизняних вчених, що контрольно-наглядова
діяльність – це одна з основних форм правової діяльності держави, яка здійс-
нюється державою шляхом видання контрольно-правових актів або рішень,
що приймаються відповідними органами державної влади у межах, передба-
чених конституцією і законами повноважень, і має на меті забезпечення пере-
вірки відповідності дій суб’єктів та об’єктів правового регулювання чинному
законодавству, сприяння утвердженню режиму законності й правопо -
рядку [21, с. 119].

Контрольно-наглядова діяльність спрямована на забезпечення цілей право-
вого регулювання, досягнення його ефективності. І, як слушно зазначає
Г. Бистрик, завдяки їй фактично забезпечується зворотний зв’язок між сус-
пільними відносинами і суб’єктами правового регулювання [21, с. 118]. Її важ-
ливим завданням є виконання відповідними структурами приписів правових
норм, запобігання правопорушення та їх припинення шляхом використання
відповідних організаційно-правових засобів.

Серед особливостей даного виду діяльності в юридичній літературі виок-
ремлюють такі: є різновидом юридичної практичної діяльності, є складовою
системи державного управління, реалізується відповідними структурами,
використовує організаційно-правові засоби для забезпечення своєї діяльності,
результатом даної правової форми є досягнення поставлених цілей, шляхом
прийняття відповідного рішення, що має констатуючий характер та спрямова-
не як на попередження, так і виявлення правопорушень та забезпечення їх усу-
нення; вона є важливим чинником забезпечення ефективності правового регу-
лювання, законності та правопорядку.

О. Скакун виокремлює такі стадії контрольно-наглядової діяльності, як:
організаційно-підготовча; встановлення фактичних обставин справи та їх ана-
ліз; винесення рішення у справі шляхом видання відповідного акта у формі
рішення, ухвали, постанови, подання, застереження, повідомлення тощо; пере-
вірка виконання рішення [7, с. 551]. 

Серед правових форм діяльності держави в юридичній літературі виокрем-
люють також установчу діяльність. У юридичній літературі існують різні під-
ходи щодо її розуміння. Більшість учених розглядають її як правову форму
діяльності держави. Узагальнюючи різні підходи до розуміння установчої
діяльності, слід погодитись з думкою вчених, що вона є правовою формою
діяльності держави, що спрямована на формування, зміну та скасування діяль-
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ності відповідних органів держави, їх структурних підрозділів, посадових осіб
тощо [7, с. 551; 22, с. 23–29]. 

Ряд учених аналізують установчу діяльність з погляду теорії поділу
влади [24, с. 374–378]. Так, Р. Максакова говорить про установчу владу, під-
креслюючи, що вона являє собою організаційний аспект установчо-законодав-
чої організаційно-правової форми здійснення публічної влади, становить її
змістовний процес, який обов’язково має легітимізуватися і набути юридично-
го оформлення [25, с. 4].

У вітчизняній юридичній науці виокремлюють такі основні форми реаліза-
ції установчої влади: через участь громадян у президентських, парламент-
ських і місцевих виборах; через участь громадян у референдумах (шляхом
затвердження на всеукраїнському референдумі законів про внесення змін до
Конституції України, а також шляхом прийняття (затвердження) інших законів
та рішень на всеукраїнському та місцевих референдумах; через діяльність пар-
ламенту, глави держави, місцевих рад тощо, у реалізації ними закріплених
Конституцією установчих повноважень [26, с. 311–315]. Р. Максакова допов-
нює даний перелік форм реалізації установчої влади такими різновидами, як:
через участь у зборах, мітингах, походах, демонстраціях та інших формах
народовладдя; через участь в конституційному процесі, зокрема в діяльності
Установчих зборів або Конституційної асамблеї [27, с. 377].

Підсумовуючи, слід підкреслити, що правові форми діяльності держави
функціонують в межах суспільства, в них знаходить відображення рівень його
розвитку, вони є різновидом юридичної практичної діяльності, організаційно-
структурними утвореннями, що мають самостійний статус, цілеспрямований
характер діяльності та виконують відповідну роль в механізмі правового регу-
лювання.
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Тарахонич Т. І. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування
механізму правового регулювання

У статті охарактеризовано підходи до розуміння таких важливих категорій юридич-
ної науки, як правові форми діяльності держави. Простежено взаємозв’язок правової,
юридичної діяльності та правотворчої, правозастосовної, правоохоронної, контрольно-
наглядової, установчої діяльності як різновидів правових форм діяльності держави. На
загальнотеоретичному та методологічному рівні виокремлено та охарактеризовано
поняття та особливості даних видів діяльності, визначено їх місце в механізмі правово-
го регулювання.
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Ключові слова: правова діяльність, юридична діяльність, правові форми діяльності
держави, правотворча діяльність, правозастосовна діяльність, правоохоронна діяль-
ність, контрольно-наглядова діяльність, установча діяльність, механізм правового регу-
лювання.

Тарахонич Т. И. Правовые формы деятельности государства как средство
функционирования механизма правового регулирования

В статье дана характеристика подходов к пониманию таких значимых категорий
юридической науки, как правовые формы деятельности государства. Охарактеризована
взаимосвязь правовой, юридической деятельности с правотворческой, правопримени-
тельной, правоохранительной, контрольно-наблюдательной, установительной деятель-
ностью как разновидностями правовых форм деятельности государства. на общетеоре-
тическом и методологическом уровне выделены и охарактеризованы понятие и особен-
ности данных видов деятельности, определено их место в механизму правового регу-
лирования.

Ключевые слова: правовая деятельность, юридическая деятельность, правовые
формы деятельности государства, правотворческая деятельность, правоприменительная
деятельность, правоохранительная деятельность, контрольно-наблюдательная деятель-
ность, установительная деятельность, механизм правового регулирования.

Tarakhonych T. I. Legal forms of governance as an instrument of functioning of legal
regulation mechanism

Approaches to understanding such important categories of juridical science as legal forms
of governance are characterized in this article.

Analysis of legal forms of governance has been done in the context of theoretical (sub-
stantive) and methodological aspects. The definition and specific features of these types of
activity are characterized and highlighted on general theoretical and methodological levels,
defined its place in legal regulation mechanism.

Analysis of legal forms of governance is done according to theoretical and methodologi-
cal aspect. Theoretical aspect includes ability of analysis of legal forms of governance taking
into consideration mechanism of appearance, functioning and changes of scientific ideas,
views, conceptions about its variety, provides analysis of its mechanism of categories and
definitions; methodological aspect is connected with analysis of methodology of research on
this legal phenomenon, formal structure of methods of scientific analysis, usage of dialectical,
Aristotelian, systematic, structural and other methods, techniques of analysis of legal forms of
governance.

Author gives definition of legal forms of governance, which in its turn means functioning
of structural formations with independent status and goal oriented nature, which play corres-
ponding role in legal regulation or legal influence on public relations.

Author highlights that placing emphasis on legal forms of governance is connected with
the face of functioning of legal regulation mechanism, in other words with its degrees. Legal
forms of governance are the methods of functioning of legal regulation mechanism.

Legal forms of governance are classified into legislative (constitutive as it variant), legal
enforcement, law protection, supervise and organizational activities etc. depending on its kind
of activity. 

Author analyzes connection of legal, juridical activity and legislative, legal enforcement,
law protection, supervise and organizational activities as variety of legal forms of 
governance.

On the one hand legislative activity has been analyzed as theoretical category in the con-
text of its inner data, on the other hand it has been analyzed as legal form of governance, com-
plex of organizational actions, aimed to achieving of legal result. 
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Author points out that legal enforcement activity plays very important role in functioning
of legal regulation mechanism and highlights that legal enforcement activity is activity of
governmental bodies and public officials on preparing and making individual decisions in
legal case based upon legal facts and concrete legal norms. 

Law protection activity is separated and characterized as well. It takes special place in the
legal regulation mechanism in the context of functional aspect and its structure, because on
the one hand it’s the type of legal practice activity, active form of behavior authorized subj-
ect, but on the other hand it can be the type of legal relationships, in other words appears bet-
ween particular sides, one of which must have coercive powers.

Among other forms of legal practice activity, supervise activity, which is type of legal
practice activity, element of governmental system, is realized by concrete structures, uses
organizational legal methods to provide its activity, has been highlighted as well. The result of
legal form mentioned above is achievement of goals which were set by making summative
decision, which is aimed to both prevention and detection violations of law and its terminati-
on; it is very important factor in supporting effectiveness of legal regulation, legalism and
legal order. 

The definition and specific features of organizational activity as legal form of governan-
ce has been highlighted and characterized.

General conclusions have been made.
Key words: legal activity, juridical activity, legal forms of governance, legislative activi-

ty, law enforcement activity, law protection activity, supervise activity, organizational activi-
ty, legal regulation mechanism.

УДК 340.12
О. Л. БОГІНІЧ,

кандидат юридичних наук

УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВИ:
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

З розпадом Радянського Союзу відбулась зміна не тільки соціально-еконо-
мічних засад суспільного життя, а й методологічних засад наук гуманітарного
профілю. Закономірно, це торкнулось і юридичної науки, зокрема, такої її
галузі, як теорія держави і права. Стосовно теорії держави зазначене набуло
вигляду трансформації відомого визначення К. Марксом держави як комітету
з управління справами буржуазії до позитивістської оцінки західними науков-
цями буржуазної держави як держави загального добробуту. Наголошувалось
на видозміні у ХХ ст. природи такої держави, яка набула рис соціальної, спря-
мованої на вирішення загальних справ. Відповідно, визнавались застарілими
погляди щодо класової сутності такої держави, проголошувалась цивілізацій-
на складова сучасних західних демократій.

У зв’язку з зазначеним становить науковий інтерес аналіз розвитку
Української держави за останні 20 років у світлі вищезазначених парадигм. Як
відомо, українські політики на початку формування державних інститутів уже
незалежної країни послуговувались західною ідеологією в цих питаннях, кла-
совий підхід був підданий остракізму, як такий, що не витримав перевірки
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часом. В економіці панувала ідеологія вільного ринку, державі спершу відво-
дили роль нічного охоронця, який не заважає вільній грі ринкових сил, пізні-
ше – після очевидних економічних втрат – роль більш активного гравця, одно-
го із господарюючих агентів, який діє на ринку в інтересах більшості.

У політичній сфері проголошувалась мета розбудови держави як універ-
сальної цілі всього Українського народу, який упродовж століть не мав своєї
державності, а тому мав спрямувати всі зусилля на її досягнення. Поділяючи
прагнення Українського народу до створення власної держави, не можна не
спинитись на деяких помилках, яких услід за політиками припустились і окре-
мі науковці, погоджуючись з зазначеним вектором суспільного розвитку. Адже
соціально-економічні наслідки такої політики, у тому числі й господарської,
призвели до дуже негативних наслідків: відбулась депопуляція населення,
значної руйнації зазнав економічний потенціал, а ще більше – духовні та
моральні підвалини народного життя. 

Помилка полягала у наданні державі сакральності, метафізичної цінності,
яка виправдовує себе лише своєю наявністю. Водночас генетично й функціо-
нально держава виступає і повинна виступати лише інструментом у руках сус-
пільства для поліпшення свого життя. Пізніше – це набуло вигляду теорії дер-
жави як організації, що покликана надавати сервісні функції своїм громадянам
у забезпеченні реалізації їх прав, насамперед природних. Саме ігнорування чи
нерозуміння цієї ролі держави призвели до численних порушень прав грома-
дян України. Тільки за 10 останніх років відбулись дві – фактично революції,
– метою яких у остаточному підсумку було обстоювання прав громадян від їх
порушення з боку держави. На жаль, така ціна теоретичних помилок як з боку
політиків, так і окремих науковців.

Захист позиції примату держави над суспільством, чиновника над грома-
дянином – це вираз тоталітарної ідеології. Лише громадянин, його права та
свободи, а загалом громадянське суспільство – ось що повинно виступати
метою існування держави. Як зафіксовано в американській Декларації неза-
лежності, серед інших природних прав природним правом людини визнається
її прагнення до щастя [1]. Відтак щасливе буття Українського народу може роз-
глядатися як національна ідея, на забезпечення якого повинні працювати всі
гілки влади, всі органи держави.

Яка ж головна причина, яка призвела до невтішних наслідків у державно-
му будівництві? Вважаю, це неврахування дії права сили, яке є зворотною сто-
роною сили права, його «силової» природи. У сучасній науковій літературі
практично неможливо зустріти праці щодо ролі права сили в ґенезі права. Тим
часом, ще Б. Спіноза у XVII ст. звертався до цієї проблематики [2с. 287–382],
дореволюційний російський правознавець І. Ільїн у 1910 р. опублікував працю
«Понятие права и силы (опыт методологического анализа)» [3, с. 1–38].

Річ у тому, що право сили – це генетично первинна форма права, яка від
свого народження проіснувала до перших буржуазних революцій. І дійсно,
рабовласницьке право, феодальне, капіталістичне – віхи на шляху його роз-
витку, коли спочатку більш фізично, потім інтелектуально, економічно, полі-
тично тощо спроможні індивіди змогли нав’язати свою волю більшості, у якої
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не було відповідних якостей. Попри те, що серед правлячого класу існувала
більш-менш рівність, все ж таки право сили було домінуючою формою тих
епох.

З перемогою буржуазних революцій право сили було замінено на право
формальної рівності. Водночас воно фактично реалізовувалось у конкретних
правовідносинах, у які вступали між собою індивіди. Більш спроможні серед
них продовжували не прямо, а опосередковано диктувати свою волю слабшим:
через зловживання правом, шляхом маніпуляцій, корпоративної солідарності
перші накопичували матеріальні багатства, що давало їм змогу домінувати у
всіх сферах соціального життя. 

Початкові кроки формування Української держави супроводжувались чис-
ленними скандалами зловживань у економічній сфері з боку найбільш агре-
сивно налаштованих бізнесменів та окремих державних чиновників. Можна
тільки нагадати про афери з трастами, процес роздержавлення колишньої
загальнодержавної власності, внаслідок якої більшість громадян України були
фактично пограбовані тощо. Відтак найбільш криміналізованими були сфера
приватизації та фінансова сфера, у яких внаслідок численних оборудок обер-
талися великі кошти, що потім стали основою новітніх бізнес-імперій України.
Думка К. Маркса щодо нерозбірливості окремих представників бізнесу у
досягнення своїх цілей найбільш яскраво ілюструє тодішню ситуацію: немає
такого злочину, на який би не пішов капіталіст, якщо це гарантує йому 300 %
прибутку. 

Потрібно сказати, що зазначена формула не втратила своєї актуальності
упродовж 20 років існування незалежної Української держави. Апофеозом
стали часи правління колишнього президента України В. Януковича, коли з
держави зробили бізнес, який приносив надприбутки головним політичним
фігурам та пов’язаним із ними бізнесгрупам.

Таким чином, можемо зробити висновок, що визначення К. Марксом дер-
жави як комітету з управління справами буржуазії отримало підтвердження у
практиці функціонування державних інститутів України, а отже, протилежне
визначення держави як організації, що опікується інтересами всіх громадян,
виявилось декларативним, таким, що не ґрунтувалось на фактичних відноси-
нах у політичній, економічній сферах «домайданної» України. 

Але не слід робити поспішних висновків, що після Революції гідності
2014 р. державний апарат автоматично почне працювати на благо народу
України, а бізнесмени не матимуть інших інтересів, окрім якнайкраще задо-
вольнити потреби споживача. Право сили із його зміною на право формальної
рівності не щезло назавжди, оскільки воно є генетично первинною формою
права, яке постійно буде відтворюватись в умовах, коли один із контрагентів в
існуючих між ними правовідносинах виявляє свою слабкість. Отже, логічним
є висновок, що завдання слабкої сторони – стати сильнішою, щоб у протилеж-
ної сторони – носія права сили – не з’явилась спокуса зловживати своїми пере-
вагами, які, по суті, становлять зміст права сили. У зв’язку з зазначеним про-
глядається метафізична роль права сили в історії людства, яке упродовж сто-
літь виявляє свою стійкість і можливість відновлюватись у будь-яких умовах.
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У контексті взаємовідносин між державою і громадянським суспільством
зазначена думка має той зміст, що держава доти зловживатиме своїми повно-
важення, доки громадянське суспільство буде слабким. Досвід державного та
громадського життя України протягом 20 років яскраво це підтверджує.

Водночас не слід вважати, що зловживання правом сили, свавілля держави
щодо своїх громадян це тільки «здобутки» нових демократій, які з’явились на
пострадянському просторі, зокрема України. Навіть окремі держави, які вхо-
дять до Євросоюзу, грішать подібною практикою. Йдеться про Італію, де упро-
довж останніх 15 років з боку високопосадовців робилися спроби узурпувати
владу шляхом підкупу значної кількості політиків, співробітників правоохо-
ронної системи, ЗМІ. Були встановлені прямі зв’язки з кримінальним світом,
який завдяки підтримці політиків почав легалізовуватись. І одним з активних
діячів цієї кампанії був тодішній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі 4].
Таким чином, правомірним є висновок, що право сили – це не рудимент попе-
редніх історичних епох, і воно завжди відроджується завдяки діям окремих
представників влади у випадках недостатньої активності громадянського сус-
пільства.

А тому сподіватись на автоматичну дію в Україні проєвропейських законо-
давчих актів у зв’язку з підписанням Україною угоди про асоціацію з ЄС, а
отже, усунення загрози домінування держави над суспільством є політичною
ілюзією, подібною до ілюзій, які існували у громадян України в зв’язку з
набуттям нею незалежності. Лише зміна акценту з розбудови держави на фор-
мування громадянського суспільства, підвищення його ролі у контролі за
діяльністю державної влади надасть можливість сподіватись на зміни у відно-
синах між державою та громадянським суспільством – з панування держави до
панування громадянського суспільства, яке використовує державу як службо-
вий інструмент для досягнення своїх цілей.

У зв’язку з зазначеним не можна погодитись з існуючою в юридичній літе-
ратурі думкою, що держава та громадянське суспільство – то рівноправні пар-
тнери [5]. Вони рівноправні у формально-юридичному значенні як сторони
договору, які мають відповідні права та обов’язки, що опосередковуються
Конституцією країни. Водночас держава – це найманий працівник, який за
кошти, які їй сплачує суспільство, повинно виконувати свою роботу – управ-
ління загальними справами. Зрозуміло, що найманий працівник та його робо-
тодавець – це не однопорядкові явища, пріоритет завжди матиме суб’єкт, який
наймає іншого суб’єкта для виконання певної роботи. Суспільство обирає собі
різних політиків для виконання ними своїх політичних програм, що відбива-
ють суспільні настрої, натомість у політиків немає можливості обрати собі
інше суспільство, у якому вони живуть. А тому говорити про рівність цих двох
суб’єктів некоректно, оскільки втрачається генетичний зв’язок, який існує між
ними.

Питання небезпеки домінування держави над суспільством, її відповідаль-
ності перед суспільством лише порівняно недавно стало предметом спеціаль-
ного дослідження науковцями України. Так, у статті В. Сіренка «Декілька
зауважень до питання про існування держави» наголошується, що ігнорування
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подвійної природи держави – класової та соціальної призводить до небезпеч-
ного маніпулювання суспільством з боку окремих представників великого біз-
несу, які через державу (беручи безпосередньо участь в її діяльності шляхом
обрання до вищих органів влади або створюючи підконтрольні їм політичні
партії) здійснюють незаконний вплив на процеси, які в ньому відбуваються [6,
с. 18]. У колективній монографії «Концепція удосконалення відповідальності
держави перед громадянським суспільством та особою в Україні» зазначаєть-
ся, що за 23 роки незалежності України так і не вдалося створити реальний та
дієвий інститут юридичної відповідальності держави перед громадянським
суспільством та особою [5].

Однією з головних причин подібної ситуації, як раніше зазначалось, є
неправильно обраний вектор суспільного розвитку – розбудова держави.
Оскільки держава – це насамперед конкретні особи: Президент, депутати,
міністри, інші високопосадовці, то «розбудувати» вдалося лише матеріальний
стан зазначених осіб. І іншого не могло бути, незважаючи на проголошений у
ст. 3 Конституції України принцип відповідальності держави перед особою,
державні чиновники скористались цим політичним гаслом (розбудова держа-
ви) на свою користь.

Таким чином, лише розвинуте громадянське суспільство може гарантувати
дотримання державою прав громадян. Тобто апріорі потужній державі (зако-
нодавча, виконавча та судова влада) потрібен такий же потужний опонент у
вигляді громадянського суспільства, інакше держава знову підпорядкує собі
всі форми життєдіяльності останнього, що, як показали останні події в
Україні, є вкрай небезпечним для нього.

Рецепти побудови громадянського суспільства відомі – це децентралізація
політичного, економічного, адміністративного життя в країні, підвищення ролі
безпосередньої демократії серед інших форм здійснення державної влади,
надання громадянам права на відкликання депутатів, введення не тільки полі-
тичної, а й юридичної відповідальності вищих посадових осіб держави за зло-
чини проти громадянського суспільства та особи, організація функціонування
суспільного теле- та радіомовлення, створення муніципальної міліції, вибори
суддів першої інстанції населенням того адміністративного району, де буде
здійснювати правосуддя такий суддя, обрання суддів другої та третьої інстан-
цій з урахуванням думки професійного юридичного середовища, створення
умов для появи середнього класу. 

Перелік зазначених вимог до формування громадянського суспільства
більш-менш відомий. Зі спеціальних, на нашу думку, потрібно виділити такі:
введення кримінальної відповідальності для депутатів усіх рівнів за шахрай-
ські дії у випадку свідомого порушення ними передвиборчих обіцянок; здійс-
нення фінансування громадського теле- та радіомовлення самими громадяна-
ми, керівниками, якого можуть бути лише особи, не пов’язані з державною
службою; запровадження постійного моніторингу дій влади з боку громадян-
ського суспільства шляхом створення постійно діючих органів, утримання
яких теж планується за рахунок прямих податків з громадян (за аналогією зі
спостережною радою акціонерного товариства); укладання з вищими посадо-
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вими особами держави контрактів з представниками громадянського суспіль-
ства; звітування перших раз на рік перед громадами, які їх обрали (перший рік
каденції один раз на півроку), у разі негативної оцінки – усунення від посади;
надання громадянам з певного віку права на короткоствольну вогнепальну
зброю. 

У останньому випадку йдеться про організацію громадянського суспіль-
ства за прикладом Швейцарії, але не як військової структури, коли все дорос-
ле населення чоловічої статті повинно до 50 років майже щорічно брати участь
у військових зборах, а як озброєний загін громадянського суспільства, який у
випадку системного або вкрай кричущого порушення його прав міг би стати
на захист цих інтересів. 

Говорячи про форми самоорганізації громадянського суспільства, необхід-
но звернути на увагу на право останнього на спротив спробам його понево-
лення, гноблення з боку деспотично або олігархічної організованої державної
влади. Прикладом тут може слугувати американська Декларація незалежності
1776 р., у якій зазначено, що коли довгий ряд зловживань і насилля, незмінно
підпорядкований одній і тій самі меті, свідчить про підступний задум приму-
сити народ змиритись з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і
створення важливих гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов’язком
народу [1]. В Нову добу опосередковано право на повстання закріплене у пре-
амбулі Загальної декларації прав людини, де на держави-підписанти цієї
Декларації покладений обов’язок охороняти права людини силою закону, щоб
людина не була змушена вдатись як до останнього засобу до повстання проти
тиранії і гноблення [7].

Враховуючи зазначене, не можна не погодитись з думкою судді
Конституційного Суду у відставці В. Джуня, що у Конституції України як акті
установчої влади народу необхідно закріпити положення, яке легалізує право
народу на опір деспотичній владі або опір будь-яким спробам узурпації дер-
жавної влади. У такому випадку зазначене положення буде важливою консти-
туційно-правовою гарантією народного суверенітету, оскільки буде забезпече-
на юридична можливість для народу завжди повертати собі усю повноту уста-
новчої влади, якщо встановлена народом влада використовує надані їй повно-
важення всупереч природним правам людини або інтересам народу [8].

Підсумовуючи, можна сказати, що бажання деяких представників гумані-
тарної науки якомога швидше розлучитися з тоталітарним минулим, призвело
до появи нового тоталітаризму, але вже не такого очевидного, завуальованого,
коли під маскою демократії відбуваються процеси зловживання владою своїми
повноваженнями, що не є таким очевидним як у випадку прямих репресій у
добу тоталітаризму, але від того не є менш небезпечним для прав людини.
Головним інструментом такого панування виступає маніпуляція свідомістю з
боку владних структур. Наприклад, усі говорять про жертви Голодомору – і це
правильно, виходячи з численних жертв Українського народу в трагічні 30-ті
роки ХХ ст., але ніхто не звертає уваги, що за 20 років незалежності населен-
ня України зменшилось на 6 мільйонів. І в не останню чергу тут провина дер-
жавних структур, які не виконали свого конституційного обов’язку щодо
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утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина, серед яких
головне природне право – право на життя.

Отже, логічним є висновок, що врахування класової складової у визначен-
ні держави дасть науково більш достовірні результати, аніж ігнорування при-
сутності приватного інтересу при здійсненні управління нею. А тому розроб-
ка відповідних наукових рекомендацій з мінімізації негативних проявів наяв-
ності такого інтересу в політиці стоїть на порядку денному сучасної україн-
ської науки, зокрема юридичної.
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Богініч О. Л. Український досвід розбудови держави: деякі теоретичні аспекти
У статті розглядаються практика розбудови Української держави за останні 20 років

незалежності, відповідність наявних теоретичних конструкцій щодо цього політико-
правового інституту реаліям правового життя. Аналізуються формаційний та цивіліза-
ційний підхід до поняття держави. Вказується на негативні наслідки поспішної відмови
від класового підходу до вивчення цього феномену. Наголошується на ролі держави як
службового інструменту в руках громадянського суспільства. У дихотомії зазначених
інститутів перевага надається другому. Зазначається вплив такого чинника, як право
сили на функціонування державних інститутів.

Ключові слова: держава, громадянське суспільство, право сили, право формальної
рівності, національна ідея.

Богинич О. Л. Украинский опыт построения государства. некоторые теорети-
ческие аспекты

В статье рассматривается практика построения Украинского государства за 20 лет
независимости, соответствие существующих теоретических конструкций относительно
этого политико-правового института реалиям правовой жизни. Анализируются форма-
ционный и цивилизационные подходы к понятию государства. Указывается на негатив-
ные аспекты поспешного отказа от классового подхода к изучению данного феномена.
Подчёркивается роль государства как служебного инструмента в руках гражданского
общества. В дихотомии указанных институтов приоритет предоставляется второму.
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Указывается влияние такого фактора, как право силы на функционирование государст-
венных институтов.

Ключевые слова: государство, гражданское общество, право силы, право формаль-
ного равенства, национальная идея.

Boginich O. L.
The article discusses the practice of development of the Ukrainian state for the last

20 years of independence, the existing theoretical constructs regarding this politico-legal insti-
tution of the legal realities of life. It is noted that due to changing socio-economic system in
Ukraine in 90 g-x XX century class approach to the study of the state was recognized as erro-
neous, but, as the principal was recognized as the approach of Western scientists to the state
as a welfare state, which is engaged in a common good. 

In recognition of this approach in science as generally accepted, is indicated on the nega-
tive consequences of hasty refusal of a class approach to the study of the state. In particular,
it analyzes the role of ideas in the development of the state as a leader in the development of
the political system of Ukraine in getting disappointing results in the development of econo-
my, social sphere. Indicates improper gain political weight of the state in relation to society,
which has led to numerous violations of citizens ‘ rights. An example that illustrates this con-
clusion, recognized two revolutions in Ukraine – 2004 and 2014

One of the reasons for this state of Affairs is vinnana neglect in the practice of the activ-
ities of political and economic actors such factors as the law of force. It is noted that the sci-
entists of today who work in the humanitarian sphere, not enough attention is paid to the study
of this phenomenon. Meanwhile, as this issue was addressed in the 17th century, in particular
we are talking about B. Spinoza.

When analyzing the right force notes that the change from the first bourgeois revolutions
on the right formal equality, is not deprived of its first negative potential upon receipt of the
various entities in the relationship between them. This conclusion is illustrated by the eco-
nomic practice of the first years of existence of the Ukrainian state. It is noted that the apoth-
eosis of his action recognition times of the presidency of the Century Yanukovych. Therefore,
it is concluded that ignoring the class approach to the study of the state, has led to very nega-
tive consequences in all spheres of public life.

Analyzed the metaphysical sense of the principle of the right hand as ponukajuca motive
for the weaker party in the relationship between parties become stronger and more capable. In
the context of relations between the state and civil society the idea is the same direction that
the state until then will abuse their powers, while civil society is weak.

It is concluded that the law of force is demonstrated not only in the «new democracies»
of the post-Soviet space, but also in modern Western States. An example is the activities of the
former Prime Minister S. Berlusconi, aimed at the manipulation of the mass consciousness of
citizens with the aim of subordination of all governmental institutions of Italy. 

In view of the above it is concluded that to rely on automated activity in Ukraine the
European legislative acts in connection with the signing by Ukraine of the agreement
Association with the EU, and, therefore, eliminating the threat of domination of the state over
society is a political illusion, like the illusion that existed among the citizens of Ukraine in
connection with the acquisition of independence. Only a change of emphasis from the devel-
opment of the state on the formation of civil society, increasing its role in control over the
activity of state authorities will provide the opportunity to hope for a change in relations
between the state and civil society – with the dominance of the state to dominate civil socie-
ty, which uses the state as a utility tool to achieve their goals.

Summarizing the above, it is concluded that the desire of some representatives of the
Humanities as quickly as possible to part with the totalitarian past, led to the emergence of a
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new totalitarianism, but not such an obvious, veiled under the guise of democracy is an abuse
of process the authority of its powers, that is not so obvious as in the case of direct repression
in the age of totalitarianism, but no less dangerous for human rights. The main tool of this rule
is the manipulation of consciousness on the part of the authorities. In the example of the pol-
itics of power on commemorating the victims of Holodomor, on the basis of the many victims
of the Ukrainian people in a tragic thirties of the twentieth century. Meanwhile, no one pays
attention to that for the 20 years of independence the population of Ukraine decreased by 6
million. And not least there is the wine of state institutions that have not fulfilled their consti-
tutional duty to approve and ensure the rights and freedoms of man and citizen, among which
the principal is a natural right – the right to life.

The result of research is the view that accounting class component in the definition of the
state scientific will give more reliable results than ignoring the presence of private interest
when carrying out management. Therefore, the development of appropriate scientific recom-
mendations to minimize the negative effects of the presence of such interest in politics is on
the agenda of modern Ukrainian science, including legal.

Key words: state, civil society, the right power, the right to formal equality, the national
idea.

УДК 340 + 342.41
Т. С. ПОДОРОЖНА,

кандидат юридичних наук

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Один із показників, що визначає ступінь стабільності й ефективності пра-
вового порядку в державі – це безпосередня дія правових норм, зокрема норм
Основного Закону. Реалізація положень Конституції України дає змогу створи-
ти справжню законодавчу базу, на основі якої й формуватиметься національ-
ний правовий порядок. Як слушно зазначають учені-правознавці, конститу-
ційна норма дієва, якщо застосовуються і дотримуються створені в контексті її
конкретизації (відповідно до неї) норми галузевого законодавства [1, c. 33].
При цьому основою для конституціоналізації національного законодавства
виступають принципи правової держави [2, c. 4–6]. Проблема реалізації
Конституції України є надзвичайно актуальною для сучасної юридичної науки,
оскільки зміст і дієвість Основного Закону визначають демократизм, стабіль-
ність і соціальну ефективність державних та суспільних інститутів, а на цій
основі державні приписи втілюються в реальну діяльність суб’єктів права, а їх
вимоги перетворюються на правомірну поведінку.

Принцип прямої дії Конституції можна розглядати у двох аспектах – широ-
кому і вузькому. У широкому сенсі пряма дія означає, що Конституція своїми
нормами закріплює такий правовий порядок, який існує чи повинен існувати в
нашій країні. Положення Конституції при цьому є базовими категоріями для
суспільства, держави, статусу особи. Тож у цьому випадку правило прямої дії
полягає не у зверненні до кожної окремої норми Конституції, а в оцінці її
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загального впливу на політичну, економічну і соціальну структури життя сус-
пільства й держави.

Пряма дія Конституції у вузькому сенсі виражається в тому, що вона в при-
нципі підлягає реалізації незалежно від конкретизуючих її нормативних актів.
У цьому аспекті сприйняття Конституції як нормативно-правового акта має
стати природною складовою суспільної й правової дійсності. Пряма дія норм
Конституції передбачає безпосереднє регулювання ними суспільних відносин,
що виникають. Усі без винятку громадяни України та їх об’єднання в захисті
своїх прав і свобод, державні службовці, органи державної і місцевої влади у
своїй діяльності, суди під час розгляду конкретних справ мають право посила-
тися на норми Конституції.

Стаття 8 Конституції України гарантує її вищу юридичну силу і пряму дію
та визначає її верховенство на всій території України. Ці принципові положен-
ня дають право безпосередньо застосовувати Конституцію в разі виникнення
колізій між Основним Законом та іншими нормативними правовими актами
або коли закріплені нормою Конституції положення, виходячи з її змісту, не
потребують додаткової регламентації і не містять вказівки на можливість
застосування за умови прийняття закону, що регулює відповідні правовідноси-
ни. У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції або під-
лягає застосуванню у конкретній справі закон, суд, керуючись Основним
Законом, вправі звертатися із запитом до Конституційного Суду України про
неконституційність такого закону*. Визнаючи застосовуваний закон таким, що
не відповідає Конституції, Суд визнає такий закон не чинним і безпосередньо
застосовує норму Конституції.

Право судів прямо застосовувати Конституцію передбачено також ст. 6
Закону України «Про судоустрій та статус суддів», у якій мовиться, що «суди
здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, забезпечуючи
при цьому верховенство права» [4]. Очевидно, що принцип прямої дії
Конституції має значні законодавчі гарантії. Проте досі, на жаль, у суспільстві
поширена думка про Конституцію як про своєрідну декларацію**. 

Ми вважаємо, що Конституцію не можна вважати тільки декларацією.
Багато її положень – цілком конкретні й впливові регулятори. Інше питання –
як часто Основний Закон виступає в цій ролі? Можна констатувати, що голов-
ним провідником цієї властивості Конституції є судові органи, які дедалі час-
тіше обґрунтовують свої рішення, посилаючись на конституційні норми.
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* У юридичній літературі наводиться справедлива думка про те, що наразі можна
вести мову про розвиток концепції конституціоналізації законодавства про судовий нор-
моконтроль як одну із форм процесу конституціоналізації законодавства [3, c. 93].

** Реальну дію Конституції пов’язують не з нею самою, а з втіленням її положень у
відповідних актах, що конкретизують її норми. Доволі часто Конституція розглядається
як «правова біблія», якої варто дотримуватися, але необов’язково слідувати, тому що
вона містить набір добрих ідей, а не норм безпосередньої юридичної дії. Також
Основний Закон тлумачать як «конституцію-символ» та «конституцію-інструмент» [5,
c. 44].



Конституційна норма нерідко й тепер сприймається тільки в тому разі,
якщо вона «оживлена» законом. І що нижчий за юридичною силою норматив-
ний акт (наприклад, інструкція, розпорядження відомчих органів влади), що
стосується конституційних положень, то більше шансів, що він буде реалізо-
ваний. Але все ж вирішальним чинником, що зумовлює такий стан речей, слу-
гує не стільки низька правова культура суспільства, скільки відсутність реаль-
них правових механізмів забезпечення прямої дії Основного Закону.

Втім, потрібно пам’ятати, що положення ст. 8 Конституції України не може
мати абсолютного значення. По-перше, більшість норм Конституції, зокрема й
ті, що регулюють відносини із забезпечення правового порядку, за своєю при-
родою мають дуже абстрактний характер, що не дозволяє громадянам і судо-
вим органам застосовувати їх у вирішенні конкретної справи. Як відомо,
Конституція не може встановити всю сукупність відносин, що діють у сус-
пільстві, через закріплення конкретних прав та обов’язків учасників правово-
го життя. Вона інтегрує суспільні відносини і водночас «укрупнює» права й
обов’язки, трансформуючи їх в узагальнені оцінки поведінки щодо окремих
видів суб’єктів. Багато норм Основного Закону мають більш-менш загальний
характер, і це накладає істотний відбиток на форми їх реалізації. Але це не
означає, що вони взагалі не беруть участі в регулюванні суспільних відносин.
Усі вони мають регулювальне значення і діючий характер. Закони та інші пра-
вові акти, видані на основі Конституції, розвивають і доповнюють її положен-
ня. У цьому й полягає пряма дія її норм. По-друге, прямій дії норм Конституції
перешкоджають застереження й обмеження, що містяться в її тексті, які можна
подолати лише за допомогою додаткового правового регулювання.

Будучи основою правової системи і правопорядку в країні, Конституція дає
імпульс розвитку законодавства і прийняттю великого масиву нормативно-
правових актів, що втілюють її загальні ідеї та окремі положення. У зв’язку з
цим потрібно звернутися до оцінки використання бланкетних норм. Причому
способи такої конкретизації можуть бути різні. Тобто в реальності конститу-
ційні положення можуть бути реалізовані в повному обсязі лише разом з нор-
мами поточного законодавства, які їх конкретизують. Зрештою, навіть тоді, як
зазначає О. Кутафін, коли конституційні норми реалізуються поряд з нормами
галузевого законодавства, дія Конституції не втрачає свого безпосереднього
значення [6, c. 177].

По-третє, пряма дія деяких норм може стримуватися відсутністю політич-
них рішень із найважливіших питань життя суспільства і держави. Так, на
думку Н. Пархоменко, саме за допомогою конституційних норм та подальшої
конституціоналізації законодавства держава дещо обмежує себе [7, c. 50].
О. Щербанюк у своїх працях також доходить висновку, що державний сувере-
нітет, який є якісною характеристикою державної влади, певною мірою обме-
жується передусім Конституцією. «Конституція призначена насамперед для
того, щоб держава і громадяни обмежували себе для взаємної користі», – наго-
лошує вчена [8, c. 258]. 

Отже, забезпечення прямої дії Конституції України – одна з головних про-
блем сучасного державно-правового розвитку. У зв’язку із цим варто відзначи-
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ти роль судової влади в реалізації положень Основного Закону, оскільки, засто-
совуючи норми Конституції під час розгляду конкретних справ, суди тим самим
забезпечують її верховенство і пряму дію, що є одним з головних завдань орга-
нів правосуддя. Тож принцип безпосередньої дії конституційних норм законо-
давчо гарантований, проте, на жаль, реалізація принципу прямої дії Конституції
ще не стала нормою в діяльності судів при здійсненні правосуддя.

Зазначимо, що реалізація конституційних положень є також тим показни-
ком, що визначає ступінь їх стабільності та ефективність їх дії. Як слушно
наголошує П. Кіндрат, саме від ефективності принципів і норм законодавства
залежить правопорядок у державі [9, c. 55]. Дослідження проблеми ефектив-
ності норм права в юридичній науці дає змогу оперувати такими поняттями, як
«доцільність і результативність», «ступінь реалізованості необхідної правової
можливості», «дієвість, результативність, тобто здатність впливати на суспіль-
ні відносини в певному, корисному для суспільства напрямі», «відношення
між фактично досягнутим результатом і тією метою, для досягнення якої були
прийняті ці норми права», «певний ступінь відповідності між цілями і резуль-
татами» тощо. 

Якщо звернутися до аналізу конституційних положень, що закріплюють
базові принципи організації суспільства і держави, то можна констатувати, що
вони містять перспективні цілі, реалізація яких не вичерпується прийняттям
необхідного конституційного положення: потрібна складна система спільних
організаційних і правових зусиль низки суб’єктів щодо забезпечення введення
в дію механізму кожного принципу. Для їх реалізації необхідна дія не однієї чи
декількох правових норм, а окремих правових інститутів, галузей права, нареш-
ті, всього права. І справді, побудова в Україні демократичної, правової, соці-
альної держави, у якій визнаються, дотримуються і захищаються права і свобо-
ди людини та громадянина як вища цінність – перспектива досить невизначена.

Розкрити ефективність норми або окремого правового інституту – означає
встановити співвідношення між результатом дії норми і тією метою, заради
якої вона прийнята. Норма права соціально ефективна, якщо відповідає об’єк-
тивним потребам прогресивного розвитку суспільства, вона передбачає опти-
мальний варіант поведінки, необхідної для досягнення науково обґрунтованої
мети, і реально забезпечує настання фактичного результату, що відповідає цій
меті. Неефективного права в принципі не повинно бути, оскільки під ефектив-
ністю права потрібно розуміти його здатність відігравати роль одного з норма-
тивних соціальних регуляторів. 

Із цього погляду, кожен ухвалений нормативно-правовий акт обстоює
певну мету. П. Рабінович виділяє два види цілей правових актів – перспектив-
ні і найближчі [10, c. 26]. Розбіжність між ними в тому, чи наявні в конкретний
момент часу необхідні умови і засоби для реалізації цих цілей, чи вони повин-
ні виникнути в результаті суспільно-історичної практики, дії законів суспіль-
ного розвитку. Саме тому мету правового акта можна визначити як бажаний
результат діяльності, регламентований цим актом. Наприклад, правові норми,
що встановлюють правовий порядок в галузі цивільного права, мають мету
упорядкувати майнові та особисті немайнові відносини; в галузі кримінально-
го права – заборонити соціально небезпечну поведінку індивідів; у галузі тру-
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дового права – регулювати відносини між працівником і роботодавцем тощо.
Отже, основним призначенням норми будь-якої галузі права є регулювання та
стабілізація (упорядкування) відповідних відносин у конкретній сфері життя
суспільства. Якщо ж говорити про функціональне призначення норм консти-
туційного права, то мета прийняття Конституції полягає в тому, щоб обмежи-
ти державну владу, впорядкувати всю сукупність відносин у суспільстві, нада-
ти їм стабільні якісні характеристики.

Конституційний механізм покликаний стабілізувати правовий порядок у
суспільстві і водночас забезпечити його розвиток. Роль стабілізатора, правової
константи повинен відігравати саме Основний Закон. Така константа вельми
необхідна сучасному суспільству. І якщо це стосується всіх норм Конституції,
то норми, що закріплює основи правового порядку, це стосується подвійно. У
цьому, на нашу думку, виражається основоположна сутність конституційного
права загалом і Конституції зокрема. Сама Конституція набуває соціальної зна-
чущості, досягає мети, ідеї, яка в ній закладена, якщо перетворюється з фор-
мального правового джерела на фактичне чинне право. Тому Основний закон, як
і все конституційне законодавство, стає правом, якщо реалізується, тобто
перетворюється на реальні правовідносини – на механізм упорядкування й
обмеження державної влади правом, результатом якого і є правовий порядок.
Реальна конституція в суспільстві існує тоді, коли з’являється конституційний
правовий порядок – цільовий результат, заради якого діє сам Основний Закон.

Важливим показником, який визначає ступінь стабільності та на цій осно-
ві – реалізованість норм Конституції, є адекватність відображення в ній цін-
ностей, потреб та інтересів суспільства. Соціальна ефективність Конституції
України залежить, власне, від її здатності відобразити назрілі потреби суспіль-
ного розвитку і сприяти їх здійсненню; виявити шляхи і засоби найбільш опти-
мального поєднання положень Основного Закону з повсякденним життям сус-
пільства. На жаль, між положеннями Конституції і реальністю існує значний
розрив. Право не тільки забезпечується «ззовні», а й гарантується «зсередини».
Право не становило б соціальної цінності, якби не володіло засобами забезпе-
чення. Із цих підстав неабиякого значення набувають юридичні гарантії, які
мають стимулювати ті соціальні чинники, які сприятимуть ефективній дії пра -
ва, і нейтралізуватимуть ті, що гальмують цю дію. Суспільні відносини повин-
ні бути стійкими і стабільними, так би мовити, «встояти», тільки тоді вони
можуть перетворитися на предмет регулювання конституційними нормами, які,
своєю чергою, повинні адекватно відображати систему сформованих суспіль-
них відносин і зв’язків. Тільки в цьому випадку демократичні принципи, що
закладені в Конституції, будуть реально гарантовані, соціально реалізовані.

Одним із показників, що визначає ступінь реалізації Конституції України,
слід вважати також рівень якості її тексту. Адже сучасне демократичне сус-
пільство передбачає відкритість та прозорість правового порядку. Самі ці
характеристики безпосередньо залежать від мовних і логічних властивостей
вітчизняного законодавства. Безсумнівно, загальною сполучною ланкою і для
створення права, і для його застосування є мова, якою пишуться нормативні
акти і за допомогою якої їх використовують працівники органів держави і міс-
цевого самоврядування та окремі громадяни. 
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Говорячи про мову конституційного права, потрібно зауважити, що йому,
як ніякій іншій галузі права, мають бути властиві точність, зрозумілість і
доступність для всіх верств населення. Конституційне право як основна галузь
правової системи України менше користується, ніж інші галузі, мовою профе-
сійних спеціальних термінів. Точне і ясне розуміння юридичних термінів най-
більш успішно забезпечується їх максимально чітким і небагатослівним визна-
ченням у нормативних актах. Що більше юридичних термінів буде визначено
в актах, то менше буде помилок, «непотрібного» розсуду і непорозумінь на
практиці. Ще Р. Декарт писав: «Визначайте значення слів, і ви позбавите світ
від половини його помилок». Наприклад, жоден нормативно-правовий акт,
зокрема й Конституція України, не відповідає на запитання, що розуміється під
терміном «правова держава» і якою мірою це поняття поширюється на сус-
пільні відносини, що склалися в конкретний історичний період. Конституція
не пояснює, що розуміється під прямою дією і не обумовлює її умов. Хоча, за
загальним правилом, потрібно наводити законодавчі дефініції понять у тих
випадках, коли: 1) поняття є основоположним для відповідного закону; 2) вво-
диться нове правове поняття; 3) у чинних законах містяться неточні легальні
дефініції; 4) поняття запозичується з неюридичних наук [11, c. 34].

Конституційне право характеризується певною мовною своєрідністю, яка
проявляється не тільки в термінологічній специфіці, а й в логіці та стилі викла-
ду. В основних документах, таких як Конституція, варто строго дотримувати-
ся прийнятої офіційної термінології, щоб уникнути різноманітних непорозу-
мінь при недотриманні подібних вимог. Враховуючи вищу юридичну силу
Конституції, її дефініції при тлумаченні можуть поширювати свою дію на
галузеві терміни [12, c. 21–69]. Створення продуманої системи визначень –
один із дієвих засобів юридичної техніки. 

Якість тексту закону передбачає, окрім мовного компонента, дотримання
законів логіки. Як справедливо зазначає Н. Власенко, «закони логіки є най-
важливішим елементом нормотворчої техніки і мають певну специфіку в ході
роботи над текстом закону, що і дає підставу вважати їх самостійною части-
ною нормотворчості» [13, c. 153]. Не можуть бути одночасно тимчасово істин-
ними дві протилежні думки про один і той самий предмет. Закон містить супе-
речність у тому випадку, коли заперечується те положення, яке нещодавно
стверджувалося. У цьому випадку своєрідним арбітром між текстом
Основного Закону і правозастосовною практикою має виступати саме
Конституційний Суд України.

Доволі часто виникають ситуації, коли між Конституцією та нормативними
актами немає узгодженості. При регулюванні однорідних питань усередині
єдиної системи вітчизняного законодавства трапляється чимало суперечнос-
тей і неузгодженостей, що знижує його ефективність й авторитет, спричиняє
нестабільність. Тому ще одним чинником, що визначає дієвість Конституції, є
її узгодженість з іншими нормативно-правовими актами. Конституція України,
будучи основним законом суспільства і держави, виступає фундаментом всієї
правової системи, її системоутворювальним чинником. Вона встановлює
певну ієрархію системи джерел права, взаємопов’язані основоположні при-
нципи розвитку суспільства і держави, а отже, є нормативною основою кон-
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ституціоналізації права. У цьому випадку конституціоналізація розуміється як
вбудовування законодавства в правову систему, засновану на верховенстві
Конституції [14, c. 14]. Саме Конституція інтегрує в собі зміст нормативно-
правового регулювання певного кола суспільних відносин, що виникають у
процесі встановлення статусу особи, порядку організації суспільства і держа-
ви в їх взаємодії.

Отже, у процесі реалізації конституційних положень потрібно чітко визна-
чити, що може бути зроблено Конституцією, а що має бути поза межами її
можливостей. Якщо ж говорити про те, що може бути забезпечено
Конституцією, то важливо з’ясувати, наскільки її ефективність залежить від
міри її реалізації. Конституція приймається і діє в тих чи інших умовах – полі-
тичних, економічних, соціальних, духовних, які можуть або сприяти втіленню
в життя її положень, або перешкоджати цьому. Якщо політична сфера суспіль-
ства перебуває в більш-менш стабільному стані, ефективно працює економіч-
на система, склалася певна соціальна інфраструктура, конституційні принци-
пи і норми будуть реалізовуватися, втілюватися в життя. В іншому випадку
вони дадуть збій. Саме такий баланс між конституційними нормами і сфор-
мованою системою суспільних відносин можна назвати ефективним право-
вим (зокрема й конституційно-правовим) порядком у державі, який наразі має
стати основою правової системи України.
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Подорожна Т. С. Забезпечення ефективного правового порядку в контексті реа-
лізації положень Конституції України

У статті досліджується безпосередня дія правових норм, зокрема норм Основного
Закону. Зазначено, що реалізація положень Конституції України дає змогу створити
справжню законодавчу базу, на основі якої формуватиметься національний правовий
порядок. Зауважено, що конституційна норма дієва, якщо створені в контексті її конк-
ретизації (відповідно до неї) норми галузевого законодавства застосовуються та дотри-
муються, при цьому основою для конституціоналізації національного законодавства
виступають принципи правової держави. Акцентовано, що зміст і дієвість Основного
Закону визначають демократизм, стабільність і соціальну ефективність державних і сус-
пільних інститутів, а вже на цій основі державні приписи втілюються в реальну діяль-
ність суб’єктів права і їхні вимоги перетворюються на правомірну поведінку.

Ключові слова: Конституція України, реалізація Конституції, конституціоналізація,
законодавство, правовий порядок, правова система.

Подорожная Т. С. Обеспечение эффективного правового порядка в контексте
реализации положений Конституции Украины

В статье исследуется непосредственное действие правовых норм, в частности норм
Основного Закона. Отмечено, что реализация положений Конституции Украины позво-
ляет создать настоящую законодательную базу, на основе которой будет формироваться
национальный правовой порядок. Замечено, что конституционная норма действенна,
если созданы в контексте ее конкретизации (в соответствии с ней) нормы отраслевого
законодательства применяются и соблюдаются, при этом основой для конституциона-
лизации национального законодательства выступают принципы правового государства.
Акцентировано, что содержание и действенность Основного Закона определяют демо-
кратизм, стабильность и социальную эффективность государственных и общественных
институтов, а на этой основе государственные предписания воплощаются в реальную
деятельность субъектов права и их требования превращаются в правомерное поведение.

Ключевые слова: Конституция Украины, реализация Конституции, конституциона-
лизация, законодательство, правовой порядок, правовая система.

Podorozhna T. S. Ensuring effective legal order in the context of the realization
Constitution of Ukraine

In this paper we investigate the direct effect of the rule of law, in particular the rules of
the Basic Law. Noted that the implementation of the provisions of the Constitution of Ukraine
allows you to create a real legal basis on which to form a national legal order. Observed that
the constitutional provision effective, if set up in the context of its specificity (in accordance
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with) the norms of sectoral legislation generally applied and enforced, and the basis for the
constitutionalization of national legislation is the principle of the rule of law. The attention that
the content and validity of the Basic Law defines democracy, stability and social efficiency of
government and public institutions, and on this basis – the embodiment of national regulati-
ons in the real activity of the subjects of law, the conversion of their claims on good behavi-
or. The principle of direct effect of the Constitution can be considered in two aspects – the
broad and narrow. Broadly speaking, the direct effect means that the Constitution establishes
its rules a legal order which exists or should exist in our country. The Constitution thus are the
basic categories of the society, state, status. Thus, in this case the rule is not directly applicable
to appeal to each individual provisions of the Constitution and in the assessment of the ove-
rall impact on the political, economic and social structure of society and the state.

The direct effect of the Constitution narrowly reflected in the fact that it is in principle be
implemented regardless of specifying its regulations. In this respect, the perception of the
Constitution as a legal act has become a natural part of social and legal reality. The direct
effect of provisions of the Constitution provides for direct regulation of social relations that
arise. Without exception, all citizens of Ukraine and their associations to protect their rights
and freedoms, civil servants, state and local authorities in their work, courts of particular have
the right to invoke the provisions of the Constitution. Very often there are situations when bet-
ween the Constitution and the regulations there is no consistency. When adjusting for homo-
geneous within a single system of national legislation meets a large number of contradictions
and inconsistencies, which reduces its effectiveness and credibility of uncertainty. Very often
there are situations when between the Constitution and the regulations there is no consisten-
cy. When adjusting for homogeneous within a single system of national legislation happens
many contradictions and inconsistencies, which reduces its effectiveness and credibility, cau-
sing instability. The Constitution of Ukraine, as the basic law of the state and society, the foun-
dation serves the entire legal system, its systematizing factor. It establishes a hierarchy of
sources of law system, interconnected basic principles of society and the state, and thus regu-
lates konstytutsionalization law. In this case konstytutsionalization understood as embedded
in law legal system based on the rule of the Constitution. This Constitution integrates the con-
tent of legal regulation of a certain range of public relations, resulting in the establishment of
the status of the person the order of society and the state in their interaction.

The Constitution of Ukraine, as the basic law of the state and society, the foundation ser-
ves the entire legal system, its systematizing factor. It establishes a hierarchy of sources of law
system, interconnected basic principles of society and the state, and thus regulates konstytut-
sionalization law. In this case konstytutsionalization understood as embedded in law legal sys-
tem based on the rule of the Constitution. Іn the implementation of constitutional provisions
should be made clear that the Constitution can be done and what should be beyond its capa-
bilities. And when it comes to what can be provided by the Constitution, it is important to find
out how its effectiveness depends on the degree of implementation. Constitution and acts
adopted in certain conditions – political, economic, social, spiritual, which can contribute to
implementation of the provisions of this or interfere. If the political sphere of society is more
or less stable condition, works effectively economic system has developed certain social
infrastructure, constitutional principles and rules will be implemented, implemented.
Otherwise, they will fail. It is this balance between constitutional provisions and established
system of social relations can be called effective legal (including constitutional and legal)
order in the state.

Key words: Constitution of Ukraine, the implementation of the Constitution, the constitu-
tionalization, legislation, legal order, the legal system.

109РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права



УДК 340.11; 37.035.4
О. Л. ЛЬВОВА,

кандидат юридичних наук

РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В УТВЕРДЖЕННІ
ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

У преамбулі Конституції України 1996 р. проголошено, що Верховна Рада
України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, «виражаючи
суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського дер-
жавотворення... усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совіс-
тю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями». Зазначене свідчить
про значний вплив ідеології як на зміст усього вітчизняного законодавства, так
і на правові свідомість, культуру, і, відповідно, характер взаємовідносин між
державою та особою всередині суспільства. 

70-річне тоталітарне минуле нашої країни також свідчить про відповідний
ідеологічний вплив (тиск), під яким формувалися радянське законодавство,
політика держави і правове життя усього суспільства. Ідеологічний фундамент
наповнювався гаслами, які виспівували домінування державних інтересів над
індивідуальними інтересами окремої людини, пріоритет політики над правом
тощо.

І нині спостерігається слабкість ціннісно-ідеологічного фундаменту, на
якому б будувалася правова політика держави. Зневажливе ставлення до ідео-
логії (як це маємо сьогодні в українському суспільстві, що відбилося навіть у
новій Конституції України ст. 15), на переконання М. Козловець, є некон-
структивним [2, с. 445]. 

Дана стаття Конституції присвячена встановленню дійсної політичної, еко-
номічної та ідеологічної свободи, що забезпечується шляхом закріплення при-
нципу багатоманітності. Політична багатоманітність означає насамперед
реальну можливість створення і діяльності різних об’єднань громадян (партій,
рухів, конгресів тощо), які мають головною метою участь у виробленні дер-
жавної політики, формуванні й функціонуванні органів державної влади та
місцевого самоврядування. Економічна багатоманітність означає можливість
рівноправного існування різних форм власності і господарювання, однакову їх
підтримку з боку держави. Ідеологічну багатоманітність слід розуміти як
право різних суб’єктів (окремих осіб та їх об’єднань) безперешкодно форму-
лювати, досліджувати, пропагувати й втілювати в практику суспільних відно-
син різноманітні ідеї, теорії, погляди, які стосуються різних аспектів життя
держави, суспільства, цивілізації в цілому.

Найважливішою гарантією такого багатоманіття є заборона державі визна-
вати будь-яку ідеологію обов’язковою для всіх. Сама держава при формуванні
й функціонуванні своїх структур, визначенні найближчих і перспективних
цілей свого розвитку, дотримується певних ідеологічних, політичних та інших
концепцій, але вони не можуть офіційно проголошуватися державою пріори-
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тетними й обов’язковими для вивчення, наслідування і пропагування під
загрозою тих або інших санкцій [3].

Зазначене, на наш погляд, певним чином суперечить преамбулі Конституції
України, де підкреслюється значення історії нашого народу та віри в Бога, що
вже само по собі має ідеологічний характер. 

М. Михальченко констатує, що цілком деідеологізовані суспільства історії
невідомі. Настанова на деідеологізацію та плюралізм, проголошена Україною
на початку 90-х років XX ст., незабаром обернулася витвором найгіршого варі-
анта ідеології – ідеологією некритичного наслідування, запозичення чужого
досвіду, легітимізацією соціально неусталених і незрілих ідеологічних пара-
дигм, які не тільки не наближають наше суспільство до його соціальної та
політичної консолідації, а й посилюють суспільний розбрат на найбільш гли-
бинному рівні. 

Далі вчений надає далекоглядні попередження щодо наслідків відсутності
офіційної державницької ідеології (як ідеології держави), ніби передбачаючи
сучасні події. Він пише, що це «спонукає не до консолідації суспільства, а до
його розшарування за національними, мовними, релігійними та культурними
ознаками, неухильно веде до взаємної опозиційності, протидії і навіть протис-
тояння виокремлених національно-культурних сегментів поки що цілісної дер-
жави» [9, с. 196].

Зазначеним, зокрема, зумовлюється своєчасність та актуальність даної
теми, що формулює мету даної статті, якою є обґрунтування ролі ідеології як
одного із головних чинників утвердження правових цінностей незалежної дер-
жави.

Проблемі правової ідеології, у тому числі правових цінностей, основопо-
ложних прав і свобод людини і громадянина в науковій літературі приділено
увагу у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як С. Алексєєв,
В. Бабкін, М. Вітрук, М. Козюбра, О. Костенко, С. Лисенков, О. Лукашова,
М. Михальченко, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, П. Рабінович, М. Рабінович,
О. Скакун, М. Цвік та ін.

Філософсько-правовий вимір розуміння понять правової ідеології, правос-
відомості та правової культури як її невід’ємних складових отримує відобра-
ження у наукових доробках В. Бачиніна, В. Брюггера, М. Козловець,
О. Костенка, Л. Макаренко, Ю. Оборотова, Ю. Римаренка, С. Сливки,
В. Співак, Ю. Шайгородського та ін.

Незважаючи на значні здобутки вчених у даній сфері, а також на існування
системи актів національного законодавства з питань захисту прав людини,
комплексу актів міжнародного права, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України, залишаються нерозв’язаними ряд проблем,
пов’язаних із реальним втіленням конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина. І однією з першопричин цього є відсутність чіткої ідеологічної
позиції держави та суспільства стосовно певних правових цінностей, серед
яких – природні права людини, її свобода, рівність, честь і гідність, верховен-
ство права тощо.

Під ідеологією зазвичай розуміють систему правових, політичних, мораль-
них, релігійних, естетичних та філософських поглядів та ідей, у яких усвідом-
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люється й оцінюється ставлення людей до дійсності. Характер ідеології –
наукової чи ненаукової, істинної чи хибної, ілюзорної – часто пов’язаний з її
класовою визначеністю – феодальна, буржуазна, соціалістична, консервативна
тощо. Вона наділена відносною самостійністю і справляє вплив на суспільство
або прискорюючи, або гальмуючи його розвиток [13, с. 475].

Власне правова ідеологія являє собою систему правових ідей, принципів,
теорій, концепцій, які в систематизованій формі відображають і оцінюють пра-
вову дійсність. Для правової ідеології характерне цілеспрямоване наукове
осмислення феномену права та різних аспектів його цінності, проникнення в
сутність правових явищ, виявлення існуючих закономірностей і зв’язків між
ними та формування на їх основі догми права [12, с. 710].

Ідеологія сьогодні, як наголошує відомий вітчизняний науковець В. Бабкін,
має бути «не довільним набором догм, упереджених уявлень панівних верств
населення, приправлених міфами та облудними обіцянками, а чітко визначе-
ною, глибоко обґрунтованою програмою суспільного розвитку, що спирається
на наукові дослідження і висновки» [1, с. 70].

Тобто ідеологія як явище має на меті представити в якості цінності певні
переконання та ідеї, які стануть основою для певних перетворень. Тому від
характеру певної ідеології залежить як розвиток права, суспільства і держави,
так і розвиток окремої особистості.

Події 2013–2015 рр. в Україні характеризуються систематичними грубими
порушеннями прав людини та нехтуванням незалежності нашої держави, зок-
рема, масовим убивством з боку владних структур мирних демонстрантів, роз-
гулом сепаратизму всередині держави, наростаючою воєнною агресією з боку
сусідньої держави – Російської Федерації. З огляду на згадане можна конста-
тувати жорстку боротьбу протилежних ідеологій, якими є ідеологія тоталіта-
ризму і насилля, та ідеологія, що ґрунтується на природно-правових ціннос-
тях, яка спрямована передусім на людину як вищу соціальну цінність та її
невідчужувані права.

Коли окремі силовики внутрішніх військ безкарно катували та вбивали
своїх співгромадян за наказом вищих посадових осіб держави, найвищою цін-
ністю у державі виявилася не людина, а особисті інтереси глави держави та
олігархічних кланів, що узурпували владу в Україні. А силові структури – вій-
ськовослужбовці, які присягали служити Українському народові та захищати
громадян, фактично виконували функцію гарантування необмеженої влади
Президента та його оточення шляхом силового придушення мирних демон-
страцій громадян, які відкрито заявили свою позицію стосовно політики
існуючої влади [7, с. 228]. Це відобразило конфлікт ідеологій всередині однієї
держави, коли світоглядні позиції народу не збігалися з переконаннями влади.
І навіть Конституції держави виявилося недостатньо для захисту соціальних
цінностей, адже не існувало перешкод для коригування Основного Закону дер-
жави відповідно до ідеї створення сильної і неконтрольованої суспільством
влади, яка позбавлена розуміння моралі.

Мораль визначає норми, принципи й ідеали. Якщо говорити про ідеали, які
формують моральність окремих членів суспільства, то ними, як правило, ста-
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ють видатні люди, які мають глибокі переконання щодо усіх життєвих аспек-
тів, які, як правило, безкомпромісно вступають у боротьбу і навіть гинуть за
свої переконання. О. Турчинов у контексті цього зауважує, що «у будь-якому
випадку ідеал є відображенням моральних устоїв суспільства, діагностикою
його морального здоров’я. Ісус Христос, Будда, Адольф Гітлер, Йосиф
Сталін... Скажіть, хто ваш ідеал, і ваші моральні норми і принципи стануть
усім зрозумілі» [14, с. 187–188]. 

З огляду на це говорячи про найвищі соціальні цінності в Україні, ми не
можемо залишити поза увагою питання про неабияке значення ідеології для
розвитку нашої держави, суспільства та нації, яка з давніх-давен слугувала
ціннісною підвалиною наших національних традицій, культури та моралі.
Зазначене особливо підкреслює національну ідентичність нашого народу. 

Ідеологія, як зауважує М. Козловець, сприяє усвідомленню нацією своєї
сутності, тотожності й цінності, вона є одним із основних вимірів єдності й
національної ідентичності [2, с. 439]. 

Саме брак у нас об’єднавчої національно-державної ідеології є однією з
причин розгулу сепаратизму, анархії та інших деструктивних тенденцій.
Відсутність державної, демократично орієнтованої ідеології призвела до штуч-
ної ідеологізації функцій влади регіонального рівня, до проблем свободи слова
і розвитку інститутів громадянського суспільства. Її відсутність гальмує і
духовно-культурний розвиток української нації та національних меншин, ціл-
ком і повністю спростовує певною мірою прийнятне змістове підґрунтя існу-
вання української державності. Нігілістичне ставлення до єдиної державної
ідеології на практиці часто веде до підміни загальнонаціональних інтересів
груповими, клановими, регіональними або, в кращому разі, до політичних
інтересів. Відсутність єдиної ідеологічної концепції не дає змоги виробляти
цілісну політику і в економіці, і в соціальній сфері [2, с. 444].

Наша держава за часів правління В. Януковича фактично направлялася до
авторитарних методів правління, за яких політика панувала над правом, а
інтереси держави – над інтересами людини.

О. Лукашова пише, що будь-які прояви пріоритету політики над правом і
правами людини є свавіллям. Якими б привабливими не були політичні цілі,
вони не можуть стати виправданням виходу за межі права, порушень консти-
туційної законності, прав людини. Права людини, право в цілому покликані
обмежувати політичне свавілля державної влади [6, с. 68].

Отже, саме панівна ідеологія у державі визначає, що є правом, що є цін-
ністю і т. п. Як констатує В. Нерсесянц, досліджуючи положення юридичного
позитивізму радянських часів, «для легістсько-позитивістського підходу
право – це наказ офіційної влади, а його відмінною рисою є примусовість. Тут
зникає будь-яка відмінність між правом і свавіллям, і сам закон із правового
явища перетворюється на засіб протиправної нормотворчості та інструмент
насилля. Також і вихвалювана прибічниками юридичного позитивізму закон-
ність, яка спирається на подібні правопорушуючі закони, стає знаряддям сва-
вільної політики авторитарної та тоталітарної влади» [11, с. 99].

Як справедливо зауважує М. Недюха, несформованість вітчизняної право-
вої ідеології регіоналізує вітчизняний правовий простір, породжує слабкість
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правової системи, ділить єдину правову культуру на «східну» та «західну»,
призводить до втрати чітких політичних і духовних орієнтирів і, як наслідок,
до перманентної політичної нестабільності, протистояння.

Сучасний правовий розвиток Української держави не вирізняється, як відо-
мо, ідейною повнотою, стратегічною вивіреністю та світоглядною чіткістю, не
завжди є адекватним ментальності суспільства, перспективам його розвитку.
Ця обставина істотно позначається на змістовних аспектах законодавчого про-
цесу, характері законів, їх доктринальному, аксіологічному, нормативному
наповненні, правозастосовній практиці [10].

Поза будь-яким сумнівом, держава повинна мати обґрунтовану, ціннісно-
орієнтовану ідеологію, яка стане дороговказом для політичної, правотворчої,
правозастосовної діяльності державних органів, а також відповідним передба-
чуваним очікуванням громадян стосовно майбутнього правового життя як
країни, так і їх особистого майбутнього.

Професор О. Костенко наголошує, що те, як люди будуть застосовувати
закон, залежить від стану їх волі та свідомості. Цей стан визначається соці-
альною культурою людей, під якою слід розуміти міру узгодженості їх волі й
свідомості з природними законами соціального життя, від їх ідеології, адже
яка ідеологія, таке і застосування. Зокрема, протиприродні правові уявлення,
тобто такі, що суперечать законам природного права, породжують у людей так
званий комплекс сваволі і ілюзій, який проявляється у вигляді зловживання
при застосуванні законодавства [5, с. 88]. 

М. Козловець, досліджуючи виклики глобалізації щодо феномену націо-
нальної ідентичності, стосовно державної ідеології визначає таке: по-перше,
йдеться про певні уявлення стосовно можливого і бажаного державного
устрою, який належним чином створює необхідні сприятливі умови для опти-
мального задоволення різноманітних матеріальних і духовних потреб людей,
забезпечує їм гідні умови життя, праці й відпочинку, а також про ставлення
людини до держави, про те, як вона її сприймає; по-друге, державна ідеологія
повинна бути спрямована на досягнення відповідної солідарності в суспіль-
стві, на об’єднання людей, вона повинна виключати будь-які протистояння; по-
третє, державна ідеологія, якщо вона справді демократична, має бути спрямо-
вана на забезпечення та практичну реалізацію принципу свободи як стосовно
кожного окремого члена суспільства, громадянина держави, так і всього наро-
ду в цілому. Саме загальновизнані демократичні цінності й мають визначати
спрямування і зміст діяльності держави та її інституцій; по-четверте, держав-
на ідеологія повинна давати розгорнуту картину соціального захисту кожної
особистості; по-п’яте, державна ідеологія не може мати примусового характе-
ру, насаджуватися силоміць. Серцевиною цієї ідеології повинна стати людина,
її матеріальне благополуччя, розвиток духовного потенціалу, творчих здібнос-
тей і фізичної досконалості. 

Водночас, як наголошує вчений, ідеологічна концепція держави не може
виходити за межі конституційного поля. Конституція України проголосила
принципово нову роль держави у відносинах з особою, закріпила перехід від
пануючої в минулому ідеології «домінування держави» над людиною до
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нової – «служіння держави» інтересам людини. Зокрема, ст. 3 Основного
Закону проголошує, що «утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави», і «держава відповідає перед громадянами за
свою діяльність» [2, с. 448–449].

Варто згадати традицію, яка має яскраве ідеологічне забарвлення, стосов-
но присяги Президента на вірність Українському народові з покладанням руки
на Пересопницьке Євангеліє, що публічно засвідчує готовність гаранта узгод-
жувати свої дії та рішення на такому високому посту з принципами Святого
Письма.

Зазначене покладає особливу відповідальність на органи державної влади
усіх рівнів за збереження й ствердження християнських цінностей як щодо
своєї діяльності, головною метою якої має бути служіння Українському наро-
дові, так і щодо кожної конкретної людини, адже відповідно до ст. 3
Конституції України «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [4].

О. Петришин формулює вимоги, яким має відповідати правова ідеологія в
демократичній, правовій державі. Так, на думку вченого, правова ідеологія
повинна: 1) формуватися на основі пріоритету загальнолюдських стандартів і
цінностей, зокрема, верховенства права і закону, принципів демократії, прав і
свобод людини і громадянина тощо; 2) будуватися на критичному сприйнятті
вітчизняного і зарубіжного історичного досвіду, вивченні нових поглядів та
підходів до правових явищ; 3) орієнтуватися на досягнення соціального і полі-
тичного компромісу, раціональне поєднання інтересів особи, суспільства і дер-
жави, виходячи при цьому з тези, що саме людина, її права та свободи визнані
найвищою соціальною цінністю [12, с. 710].

Також у вітчизняній юридичній літературі наголошується, що правова
ідеологія не повинна будуватися на ідеї соціального і політичного розколу,
протиставленні однієї соціальної групи іншій. Правова ідеологія повинна спи-
ратися на принцип зміцнення й захисту України, яка має розвивати демокра-
тичне суспільство. А ядром правової ідеології, її обов’язковим компонентом є
знання права, яке за своєю суттю звертається до кожної людини з приписами,
дозволами і заборонами, надає їй права і покладає обов’язки. Людина, яка знає
право своєї держави, зауважує автор, веде правове життя, а отже, є безсилою
щодо свавілля влади, поступається їй, проявляє покірність [8, с. 245–246].

З останніми тезами щодо ядра правової ідеології можна, звичайно, спере-
чатися. Адже навіть досконале знання права не гарантує, що це стане особис-
тими переконанням та ідеями людини, на яких вона будуватиме своє життя і
вчинки. Правова ідеологія покликана закласти такі підвалини для формування
і розвитку права, які захистять людину незалежно від рівня її правових знань.

Отже, держава повинна мати обґрунтовану, ціннісно-орієнтовану ідеоло-
гію, яка стане дороговказом для політичної, правотворчої, правозастосовної
діяльності державних органів, а також відповідним передбачуваним очікуван-
ням громадян стосовно майбутнього правового життя як країни, так і їх осо-
бистого майбутнього.
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Також роль ідеології в утвердженні правових цінностей в демократичній,
правовій державі полягає у тому, що вона здатна справляти могутній вплив на
світогляд і культуру суспільства та окремої людини, зокрема посадових осіб
держави. Сьогодні відповідним ідеологічним змістом вирізняються конститу-
ційні положення, серед яких – проголошення людини, її життя і здоров’я, честі
і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; закріп-
лення принципу верховенства права та поділу влади тощо. Тобто правова ідео-
логія повинна формуватися на основі пріоритету загальнолюдських стандартів
і цінностей.
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Львова О. Л. Роль ідеології в утвердженні правових цінностей незалежної
України

У статті обґрунтовується роль ідеології як одного із головних чинників стверджен-
ня правових цінностей незалежної держави. Звертається увага на слабкість ціннісно-
ідеологічного фундаменту, на якому будувалася правова політика держави та згадують-
ся реальні наслідки відсутності офіційної державної ідеології. Правова ідеологія визна-
чається як система правових ідей, принципів, теорій, концепцій, які в систематизованій
формі відображають і оцінюють правову дійсність.

Ключові слова: держава, ідеологія, права людини, право, правова ідеологія, соціаль-
на цінність.

Львова Е. Л. Роль идеологии в утверждении правовых ценностей независимой
Украины

В статье обосновывается роль идеологии как одного из главных факторов утвер-
ждения правовых ценностей независимого государства. Обращается внимание на сла-
бость ценностно-идеологического фундамента, на котором должна строиться правовая
политика государства и называются реальные последствия отсутствия официальной
государственной идеологии. Правовая идеология определяется как система правовых
идей, принципов, теорий, концепций, которые в систематизированной форме отражают
и оценивают правовую действительность.

Ключевые слова: государство, идеология, права человека, право, правовая идеоло-
гия, социальная ценность. 

Lvova O. L. The role of ideology in the approval of legal values of the independent
Ukraine

The article substantiates the role of ideology as one of the main factors in the approval of
legal values of an independent state. Draws attention to the weakness of the value of the ideo-
logical Foundation on which should be based legal policy of the state and remember the real
consequences of the absence of an official state ideology. Legal ideology is defined as a sys-
tem of legal concepts, principles, theories, concepts, which in a systematic way to reflect and
appreciate the legal reality.

In the preamble to the Constitution of Ukraine of 1996, declared that the Verkhovna Rada
of Ukraine on behalf of the Ukrainian people accepts this Constitution, «expressing the sove-
reign will of the people, relying on the centuries-old history of Ukrainian state, aware of the
responsibility before God, our own conscience, previous, present and future generations».
This shows the significant influence of ideology on the content of national legislation and
legal consciousness, culture, and, accordingly, the nature of the relationship between state and
individual within society. 

70-year-old totalitarian past of our country also shows the corresponding ideological
influence (pressure), which was formed Soviet legislation, government policy and legal life of
the whole society. The ideological Foundation was filled with slogans that were chanted the
dominance of state interests over individual interests of the individual, the priority of politics
over law, etc.
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And now there is a weak value-ideological Foundation on which was built the legal poli-
cy of the state. Neglect of ideology (as it is today in the Ukrainian society, which is reflected
even in the new Constitution, Art. 15), according to scientists, non-constructive.

Legal ideology in a democratic state must: 1) be formed on the basis of the priority of
human values and standards, in particular, rule of law and of law, democratic principles, rights
and freedoms of man and citizen, and so on; 2) be based on critical perception of domestic and
foreign historical experience, learning new attitudes and approaches to legal phenomena; 3) to
focus on the achievement of social and political compromise, the rational combination of inte-
rests of individuals, society and the state, on the basis of the thesis that man, his rights and
freedoms are recognized as the highest value. 

In legal science, notes that legal ideology should not be built on the idea of social and poli-
tical division, the opposition of one social group by another. Legal ideology should be based
on the principle of strengthening and defense of Ukraine, which is to develop a democratic
society. And the core of legal ideology, it is a required component is knowledge of law, which
essentially refers to each person with the regulations, permissions and prohibitions, gives him
rights and imposes duties. The person who knows the right of his state, notes the author, con-
ducts legal life, and therefore, is relatively powerless arbitrary rule, inferior to her, showing
submission.

With the latest abstracts relatively kernel legal ideology can, of course, to argue. Even a
thorough knowledge of the law does not guarantee that it will become personal beliefs and
ideas of the person on which they will build their lives and actions. Legal ideology aims to lay
the foundations for the formation and development of the law, which will protect the person
regardless of the level of legal knowledge.

Therefore, the state must have a reasonable, value-oriented ideology, which will become
a beacon for political, legislative, enforcement activities of state bodies and relevant to pro-
spective citizens ‘ expectations regarding the future of the legal life of both the country and
their personal future.

The role of ideology in the approval of legal values in a democratic, legal state is that can
have a powerful influence on the worldview and culture of the society and the individual, in
particular, of state officials. Today the relevant ideological content of different constitutional
provisions, including the proclamation of a person, his life and health, honour and dignity,
inviolability and security as the highest social value; the consolidation of the rule of law and
separation of powers, etc. That is, legal ideology should be formed on the basis of the priori-
ty of human values and standards, in particular, rule of law and of law, democratic principles,
rights and freedoms of man and citizen.

Key words: state, ideology, human rights, law, legal ideology, social value.
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ПРАВО – СВІТОГЛЯД – КУЛЬТУРА:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ

Події, що відбуваються останнім часом в Україні, свідчать про те, що проб -
лема становлення нової правової культури людини, яка покликана формувати
національно свідому і духовно багату націю, є доволі важливою й актуальною.

Сучасна Україна розвивається на конституційно визначених засадах демо-
кратичної, соціальної і правової держави. Така держава неможлива поза пра-
вовою культурою більшості її громадян. Адже правова культура кожного гро-
мадянина зумовлює загальну повагу до права в суспільстві, культивування
принципу верховенства права, і, таким чином, реальне функціонування всіх
інших інститутів держави [1, с. 3].

Проблеми правової культури потребують підвищеної уваги правової науки
та практики до всіх проявів і шляхів національного розвитку.

Слід зазначити, що діяльність по перетворенню суспільства повинна спи-
ратись на загальнотеоретичні та методологічні основи, невід’ємним компо-
нентом яких є світоглядний аспект. Останній визначає стратегічні цілі, ціннос-
ті, засоби соціальної трансформації, міру, у випадку необхідності, коригуван-
ня чи зміни стратегічних цілей та програми їх реалізації [2].

Саме питання про ставлення до світу, про місце людини в світі є основним
питанням світогляду, не вирішивши його, людина не буде підготовленою до
впорядкованого, обґрунтованого вибору життєвих траєкторій у всіх сферах
буття і діяльності.

Світогляд є формою суспільної самосвідомості людини, через яку вона
сприймає, осмислює та оцінює навколишню дійсність як світ свого буття й
діяльності, визначає і сприймає своє місце й призначення в ньому. Складовими
світогляду є узагальнені уявлення про світ і саму людину, про спрямованість
ходу подій у світі, про сенс людського життя, історичну долю людства тощо, а
також система переконань, принципів та ідеалів. Світогляд формується у
результаті практичного освоєння духовної культури суспільства (науки, літе-
ратури, мистецтва), панівних у ньому політичних, моральних, естетичних,
правових, релігійних (або атеїстичних), філософських та інших поглядів, а
також духовних почуттів – громадянських, моральних, естетичних тощо, на
які спираються віра й переконаність у реальності відповідних громадянських,
моральних, естетичних і пізнавальних ідеалів, надія на їх здійснен -
ня [3, с. 299].

В. Черноволенко вбачає специфічну функцію світогляду в тому, щоб слу-
гувати способом узагальненого усвідомлення людиною свого ставлення до
навколишньої дійсності, визначення свого місця в світі, усвідомлення мети і
змісту свого життя і діяльності. Всі уявлення, погляди, поняття, принципи, які
безпосередньо виконують цю функцію, є світоглядними [4, с. 51].
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Безумовно, однією з фундаментальних потреб особистості є світоглядна
культура. Задоволення цієї потреби забезпечує нормальне функціонування і
розвиток особистості в суспільстві за умови, що сформований особистий сві-
тогляд відповідає об’єктивному змісту умов життєдіяльності в цьому суспіль-
стві [5]. 

Набуття українським суспільством нової соціальної якості, зазначає
А. Бойко, відбувається в процесі соціально-культурної трансформації, яка
передбачає зміни у формуванні світоглядних орієнтирів [2]. Людина постає як
ключова постать соціально-культурної трансформації, як така, що є творцем і
носієм самої культури. Світогляд є духовним ядром особи, способом самовиз-
начення її в світі. Він формує обрій бачення світу, позицію людини щодо жит-
тєвих важливих моментів буття, до того ж позицію не лише теоретичну, а й
практичну, яка визначає не лише цілі, ідеали і сенс життєдіяльності, а й засо-
би їх реалізації, а також сам спосіб соціальної активності. Варто зазначити, що
соціальна трансформація є багатовимірною, вона – кілька фундаментальних
вимірів, які не зводяться один до одного. Тут можна виділити культуру як
сукупність способів і результатів діяльності людини, стан індивіда в суспіль-
стві, характер влади, принципи соціальної організації, форми комунікації. 

Нині особливо зростає значущість культури, у зв’язку з необхідністю доко-
рінного поліпшення національно-патріотичного, міжнаціонального, морально-
го виховання особи, формування істинно гуманістичного світогляду, для якого
характерний погляд на сучасний мінливий і суперечливий світ як на взаємо-
пов’язаний і цілісний. 

Сьогодні світова наукова думка основним фактором цивілізаційного роз-
витку визначає людський капітал. Перспективи людини визначаються її здат-
ністю ефективно мислити, тобто проявляти компетентність у вирішенні
питань. Таке креативне, ціннісно-орієнтоване мислення спирається на дисцип-
ліну, розуміння та діалог. 

Культура в цілому та кожен її елемент втілюють особливий колективний
досвід адаптації людей до конкретних умов життєдіяльності (включаючи при-
родно-кліматичні й соціальні) впродовж тривалого історичного періоду, що є
характерним для певної спільності людей.

У кожній культурі звичаї, поведінка, погляди на життя мають істинність і
силу лише у межах обмеженого культурного ареалу; за його межами вони є для
представників інших культур незрозумілими. 

М. Марченко зазначає, що правова дійсність будь-якого суспільства є уні-
кальним продуктом цілого комплексу особливих, у свою чергу, культурних
чинників, оскільки в кожній культурі є своє особливе правове життя, а в кож-
ному правовому житті є своя особлива культура [6, с. 143]. 

У даному контексті П. Сорокін наголошує, що кожен тип культури має
власну систему знань; філософію і світогляд; свою релігію і стандарти «свя-
тості»; власні уявлення про те, що правильно і неправильно; форму мистецтва
і літератури; власну мораль; закони, норми поведінки; домінуючі форми со -
цільних відносин; економічну і політичну організацію; свій власний тип люд-
ської особистості з особливим менталітетом і поведінкою [7, с. 19, 32, 67]. 
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Право також розрізняється у світі від суспільства до суспільства, від циві-
лізації до цивілізації [8, с. 10–11]. В основу цих відмінностей покладені цін-
ності та засади, що орієнтують ті або інші народи на свій особливий підхід до
життя, до організації своєї економіки, культури, родинних відносин, свого спо-
собу життя. Ці цінності й постулати можуть бути як спільними, так і відмін-
ними. 

Цілком очевидно, що право є виявом культури, її найважливішою норма-
тивно-аксіологічною складовою. Саме у праві культура досягає своєї справ-
жньої єдності й цілісності. Право виростає та розвивається в надрах культури,
водночас воно саме є важливим культуроутворюючим чинником, що сприяє
розвиткові цивілізації [9, с. 208].

На думку М. Козюбри, право – це явище, пов’язане з конкретним буттям,
воно функціонує в глибинах життя, рухається у часі й змінюється разом із ним.
Хоча у праві відображені «вічні» цінності – ідеали справедливості, свободи,
рівності, їх зміст з часом також зазнає змін: з’являються нові грані, зв’язки,
прояви, виміри, які потребують поглибленого осмислення. Розвиваються, змі-
нюються також деякі чинники, які впливають на праворозуміння – цивіліза-
ційні, релігійні, моральні, національні, міжнародні тощо [10, с. 11].

Множинність визначень права, яка існує в юридичній науці сьогодні,
зумовлена величезною кількістю підходів до визначення поняття права, його
походження, різного бачення місця тих чи інших джерел права у системі права,
природи його зв’язків з державою та суспільством і окремою людиною, а
також тими сутнісними ознаками, особливостями, ознаками права, що покла-
даються в основу того чи іншого його концептуального визначення, того його
аспекту, який досліджується передусім і приймається у ході визначення його
результатів за певну світоглядну основу [11, с. 295].

О. Костенко зазначає, що саме від світогляду людини залежить як вона
розуміє право: який світогляд людини, таке й її праворозуміння. Отже, про-
гресивне праворозуміння можливе у того, хто має прогресивний світогляд.

Міра узгодження волі й свідомості людини із законами «природного права»
є ні що інше, як правова культура людини. Якщо виходити з «принципу вер-
ховенства „природного права”», то слід зробити висновок, що: «правова куль-
тура людей вище будь-яких конституцій, законів, постановлень, звичаїв, дого-
ворів, релігійних та інших соціальних норм, що мають правовий харак-
тер» [12].

Г. Гегель вважав, що важливо не те, щоб люди постійно мали на меті
абстрактні правила і перетворювали своє життя на механічне підведення своїх
вчинків під вимоги законів. Важливо, щоб у душах людей жило і діяло «право
само в собі» («логос права», людська вільна воля) та щоб закони адекватно
відображали зміст цього права. Саме у такий спосіб позитивне право збігати-
меться з природним і вільна воля збереже свободу. Люди мають жити правом і
в праві. Закон має бути для людини тим об’єктом, який лише умовно «прихо-
дить ззовні» [13, с. 60, 67]. 

Основою права, розумного і людяного – є свобода (не як свавілля або
бажання робити все, що завгодно, а як вибір творчість, внутрішнє звільнення).
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А його норми, хоча й протистоять намаганням людини вийти за їх межі, вод-
ночас захищають, щоб створити умови для самореалізації [14, с. 186].

Наразі можна виокремити деякі напрями в розумінні й характеристиках
права, які здатні перебороти традиційні трактування і дати відповідь на вимо-
ги часу, а саме [15]:

висвітлення права зі світоглядних позицій, тобто його розуміння як само-
бутньої, унікальної ланки в процесах буття і розвитку людства;

розвиток права, правової культури спрямований у майбутнє, пов’язане з
розробкою таких наукових положень, що мають розкрити можливості і влас-
тивості права як сильного і діючого фактора в житті людини. Цей фактор дійс-
но унікальний, оскільки він, з одного боку, зобов’язаний слугувати людині, а з
другого – пробудити в людині її творче начало за допомогою людського фено-
мена – волі, поборовши при цьому негативні сторони цього феномена;

право – феномен розуму і високих істинно людських – духовних засад, які
найбільш близькі до сутності людини, а відтак, мають визначатися як святиня
у житті людини.

Багато бід України – від втрати культурної ідентичності, від руйнування
механізмів її відтворення [16, с. 49]. Ось чому вивчення права потребує ново-
го виміру – через якість феномену національно-правової культури, де б право
розглядалося в контексті культурно-правової ментальності суспільства, шля-
хом входження до його змісту, а не через формальну номінацію «правом» всіх
історичних продуктів національного правопорядку. Завдання такої методоло-
гії – знайти такі зміни в праві, які б не розривали цілісності цього юридично-
го феномену з духовним станом України, з її унікальним культурним світом.

Слід зазначити, що правова культура є процесом творчості людини в сфері
права й водночас його результат, що характеризується створенням і утвер-
дженням правових цінностей. Вона здатна розвиватися і удосконалюватися
завдяки її носіям (суб’єктам), які, створюючи, розвиваючи і зберігаючи право-
ві надбання, самі перебувають під їхнім впливом. У правових цінностях і тра-
диціях сконцентровано позитивний досвід попередніх поколінь, який дає
змогу суспільству обирати оптимальний шлях подальшого державно-правово-
го розвитку. Саме тому правова культура відображає нерозривну єдність мину-
лого (історична традиція), сучасного стану правової системи і суспільних уяв-
лень про її майбутній (бажаний стан).

Сучасна правова культура, під якою прийнято розуміти якісний стан пра-
вового життя суспільства, що характеризується досягнутим рівнем розвитку
правової системи – станом та рівнем правосвідомості, юридичної науки, сис-
теми законодавства, правозастосовної практики, законності і правопорядку,
правової освіти, а також ступенем гарантованості основних прав і свобод
людини [18, с. 246–247], є одним із важливих критеріїв ідентифікації націо-
нальних правових систем. Формуючись на менталітеті певного народу, вона
набуває ознак етнічної та релігійної належності, особливостей правового сві-
тогляду, який проявляється як у правовій поведінці людини, так і у правотвор-
чій, правозастосовній та інших видах юридичної діяльності, правовій освіті та
науці, і зрештою надає певної неповторності правовій системі відповідної
країни [17, с. 8–9].
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Слід зазначити, що спроби пізнати навколишню правову дійсність, дивля-
чись на неї виключно крізь призму традицій і цінностей чужої правової куль-
тури, забуваючи при цьому зіставляти отримані результати з власними право-
вими надбаннями і напрямами розвитку, призводять, як правило, лише до
трансляції чужих поглядів і стереотипів, а відтак не мають творчого характеру
і нездатні збагатити національну правову культуру [17, с. 10]. Більш продук-
тивним є рівноправний діалог різних правових культур, який, з одного боку,
допомагає подолати замкнутість і однобічність поглядів і підходів кожної з
них, а з другого – не спричиняє їх злиття, оскільки кожна зберігає свою орга-
нічну єдність, цілісність та неповторність.

Зосереджуючи увагу на праві та правовій культурі, неможливо не звернути
увагу на питання їх ролі й місця у такій державі, яка називається правовою.

До основних ознак, за якими яку-небудь державу можна було б визначити
як правову [19, с. 146–147], належить у тому числі й наявність у всіх громадян
правової культури, зокрема життєво необхідних юридичних знань, а також
умінь і навичок їх використання в практичному житті. Ця ознака детерміну-
ється активною участю громадян у суспільно-політичному житті, оскільки
побудова правової держави неможлива без їх юридичної поінформованості,
правової культури. Остання охоплює знання права, повагу до закону, готов-
ність виконувати закон, уміння користуватися законодавством у практичному
житті, бажання та готовність боротися з правопорушеннями. Це досягається
шляхом правової пропаганди та різними іншими засобами.

Взагалі ж науковці відзначають таке: якщо взяти соціальну матрицю пове-
дінки людини з погляду її правової культури, то на найнижчому щаблі основ-
ним мотивом буде острах покарання, на середньому – очікування вигоди, а на
найвищому має бути гармонія, співзвучна діючій системі нормативної регуля-
ції, де органічно поєднуватимуться юридичні, моральні та інші соціальні імпе-
ративи [20, с. 95].

Підсумовуючи, слід зазначити, що право являє собою самостійний, значу-
щий феномен цивілізації й культури. Воно покликане регулювати суспільні
відносини в умовах демократії, економічної свободи, свободи особистості. Як
вияв цивілізації і культури право може «побороти» негативні аспекти держав-
ної влади, бути носієм і гарантом природних прав і свобод людини, дати гаран-
тований простір вільному розвитку особистості.

Саме події, які відбуваються нині в Україні, ще раз засвідчили, що прого-
лошена у 1991 р. державна незалежність потребує постійного захисту і глибо-
кого розуміння, оцінки того, що відбувається навколо нас. Сьогодні як ніколи
українське суспільство готове обстоювати національні цінності, українську
державність, орієнтацію на фундаментальні цінності світової цивілізації.
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Макаренко Л. О. Право – світогляд – культура: питання взаємовпливу
У статті розглядається культура, яка досягає своєї справжньої єдності й цілісності

саме у праві. Право розвивається в надрах культури, а також право є важливим культу-
роутворюючим чинником, що сприяє розвитку цивілізації. Зазначається, що нині особ-
ливо зростає значущість культури – у зв’язку з необхідністю докорінного поліпшення
національно-патріотичного, міжнаціонального, морального виховання особи, форму-
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вання істинно гуманістичного світогляду. Зроблено висновок, що право являє собою
значущий феномен цивілізації і культури, яке покликано регулювати суспільні відноси-
ни в умовах демократії, економічної свободи, свободи особистості. 

Ключові слова: культура, право, правова культура, цінність права, світогляд.

Макаренко Л. А. Право – мировоззрение – культура: вопросы взаимовлияния
В статье рассматривается культура, которая достигает своего единства и целост -

ности именно в праве. Право развивается в недрах культуры, а также, право является
важным культурообразующим фактором, который способствует развитию цивилизации.
Отмечается, что в настоящее время возрастает значимость культуры – в связи с необхо-
димостью коренного улучшения национально-патриотического, межнационального,
морального воспитания человека, формирования истинно гуманистического мировоз-
зрения. Сделан вывод, что право является значимым феноменом цивилизации и культу-
ры, которое призвано регулировать общественные отношения в условиях демократии,
экономической свободы, свободы личности.

Ключевые слова: культура, право, правовая культура, ценность права, мировоззре-
ние.

Makarenko L. Right – world view – culture: questions of interaction
A culture which arrives at the real unity and integrity exactly in a right is examined in the

article. A right develops in the bowels of the earth of culture, and also, a right is an important
of forming culture factor which is instrumental in development of civilization. 

It is marked that question about attitude toward the world, about the place of man in the
world is the basic question of world view, not deciding him, a man will not be geared-up to
the well-organized, grounded choice of vital trajectories in all spheres of life and activity.
Culture on the whole and every its element is incarnated the special collective experience of
adaptation of people to the concrete terms of vital functions during the protracted historical
period which is characteristic for certain community of people. 

Meaningfulness of culture especially grows presently, in connection with the necessity of
native improvement nacional-patriotic, interethnic, moral education of person, forming truly
of humanism world view. A conclusion is done, that a right shows by itself the meaningful
phenomenon of civilization and culture, which called to regulate public relations in the con-
ditions of democracy, economic freedom, individual freedom.

Exactly events which take place presently in a country witnessed once again, that state
independence is proclaimed in 1991 needs permanent defence and deep understanding, esti-
mation of that which takes place round us. Today as never Ukrainian society is ready to defend
national values, Ukrainian state system, orientation on fundamental orientiri of world civili-
zation.

Key words: culture, right, legal culture, value of right, world view.
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Є. О. РОМАНЮК,
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ПРИРОДНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ВІДПРАВНА ЛАНКА 
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Як свідчить світовий досвід, одним із найважливіших засобів правового
забезпечення процесу соціальних перетворень і змін є правова ідеологія.
Остання сприяє становленню правової держави та громадянського суспіль-
ства, здатна зміцнити всю вітчизняну правову систему. Традиційно правову
ідеологію розглядають як сукупність принципів, теорій, концепцій, які форму-
ються в результаті наукового узагальнення правового розвитку суспільства,
що, у свою чергу, формує суспільну та індивідуальну правосвідомість, сприяє
утвердженню певного правопорядку, усталених правовідносин, впливаючи на
всі сфери соціального життя – економіку, політику, культуру, мораль тощо.
Адже, чим вищого розвитку набуває суспільство, тим більшого значення нада-
ють правовій ідеології як формі унормування та закріплення принципів демо-
кратії, рівності, справедливості й гуманізму, а головне – прав і свобод людини.

Найголовнішою ознакою демократичного суспільства і правової держави є
вільне й ефективне здійснення людиною належних їй прав і свобод. Нині це
твердження є аксіомою сучасного цивілізаційного прогресу. Саме тому в сис-
темному реформуванні українського суспільства права людини мають стати не
другорядним завданням здійснюваних перетворень, а їх найголовнішою
метою, яка покликана принципово змінити історичну парадигму відносин між
державою та людиною. 

Як наслідок еволюції теоретико-правової науки виникає принципово нова
категорія – «право людини». «Сама постановка питання про право людини як
об’єктивне право надає загальним, нерідко суто декларативним формулам роз-
ряду виключно юридичних явищ. І вводить до сфери прав людини ті юридич-
ні механізми та правові засоби, які здатні перевести встановлені законом юри-
дичні можливості (суб’єктивні юридичні права) в площину соціальної реаль-
ності» [1, с. 23]. 

Звичайно, така складна і багатогранна проблематика, як природні права
людини, була розглянута багатьма вченими, серед яких К. Волинка, О. Горова,
М. Гуренко, О. Домбровська, О. Зайчук, В. Копєйчиков, А. Колодій, О. Куш -
ніренко, Л. Луць, Н. Оніщенко, А. Олійник, П. Ольховський, Н. Пархоменко,
В. Погорілко, П. Рабінович, І. Сенюта, Т. Слинько, Ю. Тодика, А. Хабібулін
та ін. 

Таким чином, важливість та актуальність прав людини не треба доводити,
оскільки вони є органічним компонентом демократичного політичного про-
стору, інструментом гуманізації суспільних відносин, формування творчої осо-
бистості та становлення постіндустріального суспільства [2, с. 517–518], а
також засадничим чинником визначення сутності правової ідеології.
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Можна констатувати, що дискусія про природу права пов’язана з природою
людини. Фундаментальні невідчужувані права людини – це той бар’єр, який у
державі. що претендує іменуватися демократичною та правовою, не може бути
подолано на власний розсуд ні законодавчою, ні виконавчою, ні судовою гіл-
ками влади. Саме вони становлять правове першоджерело. Їх існування поза
правом та без права неможливе, як і право немислиме без прав людини. Це –
явища однієї сутності [3, с. 38]. 

Принагідно зазначити, що відповідно до позитивістського типу праворозу-
міння права людини визначаються як простір свободи людини, який їй надає
держава. Так, у Російській юридичній енциклопедії надається таке визначення
терміна «право людини»: «це поняття, яке характеризує правовий статус люди-
ни щодо держави, її можливості та вимоги в економічній, соціальній, політич-
ній і культурній сферах» [4, с. 737]. Проте, в цьому полягає відмінність між
«природними правами людини» (як сукупності правомочностей, що належать
людині від народження) і «правами людини» як певної можливості індивіда,
визначеної в актах держави для його існування в соціумі.

На нашу думку, природні права людини мають широке наповнення. Вони
спрямовані на отримання певних громадянських, економічних, соціальних та
культурних благ. Крім зазначеного, природні права становлять систему різно-
манітних уявлень про призначення людини, а також її місце в соціумі.

Отже, наслідком позитивістського підходу до співвідношення права та дер-
жави, тлумачення права як суверенної державної влади був аналіз прав особи
не як її природних невід’ємних властивостей, а як дарунок держави. А оскіль-
ки зміст права тлумачився формально, у відриві від соціальних умов, категорій
людської гідності, моралі, ідей природно-правової доктрини, а головний посту-
лат полягав у підкоренні індивіда праву та зобов’язанні беззастережно його
дотримуватися, то права людини також слугували меті підкорення індивіда дер-
жаві, а не утвердженню пріоритету прав людини щодо останньої [5, с. 25]. 

Саме природно-правова доктрина досліджує витоки походження прав
людини, оскільки без цього неможливо зрозуміти, чому ці права є невідчужу-
ваними. 

Права людини – це мінімум загальносоціальних, загальнолюдських і
загальнодемократичних вимог до правового та соціального становища кожної
особи, реалізація яких повинна й може бути забезпечена в будь-якому суспіль-
стві, незалежно від особливостей його соціально-правової системи [6, с. 209]. 

У різних сферах життєдіяльності суспільства реалізуються різні інтереси
та потреби людини. Цей критерій є основним у поділі прав і свобод людини і
громадянина на різновиди. Аналіз міжнародно-правових актів і конституцій
різних держав дає можливість виявити ознаки, що притаманні природним пра-
вам людини, загальні та специфічні принципи їх формування та реалізації,
серед яких:

– універсальний характер прав людини, що передбачає можливість їх ефек-
тивної реалізації залежно від рівня розвитку суспільства загалом;

– динамічний характер, що відображає постійний розвиток (динаміку, ево-
люціонування) суспільних відносин, зростання правосвідомості громадян;
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– обмеженість прав виключно суспільною необхідністю; 
– суб’єктивним правам людини кореспондують юридичні обов’язки, що є

важливою умовою їх реалізації.
В юридичній літературі також обґрунтовується думка, що право в єдності

природнього, соціального і політичного виступає найважливішим засобом
буття людини. Людина – істота розумна, справедлива, а значить – правова [7,
с. 300]. 

Природні права людини як можливості, що надані їй від народження, є від-
повідними межами влади, адже вони визначають ту сферу життєдіяльності
людини, в яку державна влада не повинна втручатись, і ті обов’язки, які дер-
жава має щодо кожної окремої людини.

В історії духовної культури людства вчення про природні права та свободи
людини займають особливе місце, адже вони є фундаментальними загально-
людськими цінностями, які мають універсальний характер. Таким чином,
будь-яка сучасна держава, проголошуючи себе правовою, незалежно від особ-
ливостей її політичного чи суспільного устрою, в силу своїх основних прин -
ципів повинна визнавати і гарантувати природні права та свободи людини, які
належать їй від народження в силу її належності до людського роду.

Звичайно, процесу розвитку ідеї прав людини властиві як кількісні, так і
якісні зміни. З позицій та в межах того чи іншого визначення поняття права
відбуваються кількісні зміни щодо знань про права людини, тобто їх уточнен-
ня, конкретизація, збільшення обсягу тощо. Якісні зміни ідеї прав людини
багато в чому пов’язані з процесами глобалізації, що відбуваються сьогодні.
Під впливом зазначених процесів відбувається видова диверсифікація прав
людини, утвердження прав усього людства як інтегрального цілого. На сучас-
ному етапі історичного розвитку під правами людини ми розуміємо певні нор-
мативно структуровані можливості, властивості й особливості буття кожної
особистості, які уособлюють її свободу, є невід’ємними та необхідними спо-
собами та умовами її життя, її взаємовідносин з суспільством, державою,
іншими індивідами. 

У сучасних дослідженнях теорія прав і свобод базується на трьох головних
постулатах:

– усі люди вільні від народження і ніхто не має права відчужувати їхні при-
родні права. Забезпечення й охорона цих прав – головне призначення держави.
Основою свободи є рівність можливостей для всіх;

– свобода полягає в можливості робити все, що не завдає шкоди іншим і
загальному благу. Отже, свобода людини не може бути абсолютною, вона
обмежена правами і свободами інших людей, принципами моралі, інтересами
загального добробуту; 

– межі свободи може визначати тільки закон, який є мірою свободи. Все,
що не заборонено, те дозволено. Частина дозволеного визначається через
права людини. Закріплення права потрібне для того, щоб допомогти людині
усвідомити свої можливості, але жоден набір прав не вичерпує змісту свободи.
Обмеження прав можливе тільки на підставі закону, що сприяє загальному
добробуту в демократичному суспільстві [8 с. 162]. 
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В юридичній літературі висловлюється думка, що права людини є своєрід-
ним юридичним мірилом для всіх процесів, що відбуваються у державі.
Останнім часом дедалі частіше визнається, що права людини є втіленням ідеї
верховенства права. Практика Європейського суду з прав людини визнала
пріоритетність, домінування, визначальну роль прав людини у діяльності дер-
жави, оскільки ідею верховенства права втілено в усіх статтях Конвенції, яку
зобов’язались дотримувати держави – члени Ради Європи [7, с. 399]. 

Такі основоположні права людини як право на життя та свободу визнають-
ся природними, невід’ємними не лише тому, що людина є особливою біоло-
гічною або соціальною істотою, а тому, що вона – істота духовна.

Саме тому природні права людини не слід розглядати як дещо окреме, як
певний унікальний феномен, адже зазначені права виникли тому, що людина
існує та розвивається лише у відповідній комунікації з іншими людьми. Таким
чином, ці права є частиною певного цілого, відрив від якого призведе до їх
виключної абстракції, спотворюючи початкову сутність.

Відтак, основними ознаками концепції природних прав людини є:
– їх загальний, тобто універсальний характер: такі права стосуються всіх

без винятку людей – лише завдяки їхній належності до роду людського; 
– вічність (позаісторичність) змісту таких прав, який із плином часу не змі-

нюється, адже, породжені одного разу і назавжди, такі права є незмінними; 
– абсолютність (невід’ємність) таких прав, заперечення наявності яких є

неприпустимим з огляду на їхню «вмотивованість» у природі людини і тому
може кваліфікуватися як посягання на саме існування людської істоти як такої; 

– такі права також розуміються як «священні» [9, с. 143]. 
Отже, природні, невід’ємні й невідчужувані права і свободи людини мають

вирішальне значення у відносинах між нею та державною владою. Саме вони,
як засвідчує досвід сучасних розвинутих держав, становлять основу «стриму-
вань і противаг» державної влади, яка завжди має тенденцію до виходу з-під
контролю суспільства. 

Права людини – явище соціально-історичне. Зважаючи на сучасне звучан-
ня та зміст уявлень про права людини, варто мати на увазі і момент історичної
наступності цих прав. Історія формування й еволюція уявлень про права люди-
ни нерозривно пов’язані з історією виникнення та розвитку теоретичних знань
про право. Тому можемо стверджувати, що саме природні права людини є заса-
довою формою буття права, а тому їх реалізація є важливою його властивістю.

Права людини перебувають у постійному розвитку, тим самим відобра-
жаючи динаміку суспільних відносин і зростання правосвідомості громадян.

Обсяг прав і свобод людини визначає її соціальні можливості та блага,
забезпечує взаємозв’язок із суспільством. Тому можна сказати, що всі народні
рухи, революції, які відбувалися у різних країнах, врешті-решт, зводилися до
боротьби за оволодіння певним обсягом суб’єктивних прав. Саме тому без
визнання в суспільній свідомості та практиці значущості прав людини немож-
ливо збудувати правову державу. Не випадково сучасна юридична наука і прак-
тика приділяють максимальну увагу захисту прав людини на різних рівнях і за
допомогою різних засобів. 
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Право має розглядатися у нерозривному зв’язку з правами людини, що ста-
новлять невід’ємний компонент права, і не як безпосередній акт державної
влади. Права людини є безпосередньо діючим правом і можуть застосовувати-
ся всупереч закону, якщо закон суперечить фундаментальним правам людини:
не відображає природно-правові засади; не відповідає загальновизнаним між-
народно-правовим принципам і нормам про права людини і громадянина; при-
йнятий нелегітимним органом державної влади тощо [6, с. 290]. 

Осмислення специфіки втілення концепції природного права в умовах
перехідного періоду становить глибинну філософську сутність правового роз-
витку. Концепція та породжуваний нею принцип взаємної відповідальності
держави, суспільства й особи один перед одним сприяють узгодженню ідеї
сильної міцної державності з принципами самоцінності, свободи й недотор-
канності особи. Це позитивно впливає на спроби подолати відчуженість між
державою, особою та суспільством як колективною множиною суб’єктів, що
його утворюють.

Отже, історія становлення інституту прав людини і права взагалі – це
нерозривний, єдиний процес у розвитку людської цивілізації. Здобуття правом
ролі соціального регулятора безпосередньо пов’язане зі становленням вільної
особистості, усвідомленням її природних прав, гідності, можливості розкрит-
тя та реалізації її індивідуальності. При цьому такі найвищі гуманістичні нача-
ла і цінності як особиста гідність, свобода, рівність, справедливість тощо
виникають із самої природи людини й зумовлені нею. Кожний етап в історії
духовної культури людства позначений своїми досягненнями у сфері визнання
соціальної цінності права. Але тільки в громадянському суспільстві та право-
вій державі право отримує свою власну матеріальну основу – офіційне визнан-
ня природних прав.

Тож можна констатувати, що природні права людини в сучасному розумін-
ні – це наданий природою, заснований на загальнолюдських цінностях обсяг
загальносоціального та правового статусу людини, який є необхідним,
невід’ємним та притаманним її існуванню. Відповідно до запропонованої
дефініції виокремлюються основні властивості природних прав людини, які:

– засновуються на загальнолюдських цінностях;
– визначаються природою людини (не залежать від державного визнання

та закріплення);
– є необхідними для нормального існування людини та її розвитку;
– є невідчужуваними, загальними та позатериторіальними;
– перебувають у постійному розвитку, відображають динамічність суспіль-

них відносин і зростання правосвідомості громадян;
– характеризуються загальнозначущістю та універсальністю.
Вищезазначена якість прав людини спроможна надавати законодавчому

процесу ознак критеріального виміру, подолання, чи, принаймні, мінімізації
атрибутивної невідповідності, розривом між законом і соціальною практикою,
підпорядкування сучасного стану суспільства завданням розвитку. І в цьому
сенсі права людини можуть розглядатись як своєрідна «клітинка» побудови
правової ідеології як соціально-правового феномену, який, відображаючи сві-
тоглядні, морально-етичні та правові настанови суспільства, менталітет наро-
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ду, його звичаї та традиції, постає відправною ланкою, засобом і ресурсом
забезпечення безпечного політико-правового простору країни в його підпо-
рядкуванні завданням формування правової держави і громадянського сус-
пільства. Відповідно, правова ідеологія може бути визначена як сукупність
правових ідей, теорій, поглядів і норм, які в концептуальному вимірі відобра-
жають, оцінюють та цілеорієнтують процес соціальних змін як безпечного
політико-правового середовища буття людини, становлення правової держави
та громадянського суспільства [10, с. 22–23].

Можна констатувати, що своєрідний гуманістичний поворот у спрямуван-
ні суспільно-організаційних перетворень до забезпечення та гарантування
прав і свобод людини й громадянина є сьогодні визначальним вектором циві-
лізаційних процесів, які відбуваються в кожній розвиненій країні світу. Проте
лише за умови масової активізації політичної та правової свідомості ця стра-
тегічна мета, як свідчить досвід найбільш прогресивних сучасних демократій,
може бути досягнута, адже за інших умов реалізація пріоритету суб’єктивних
прав над державними інтересами стає майже нездійсненною.
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Романюк Є. О. Природні права людини як відправна ланка визначення сутнос-
ті правової ідеології

Досліджується поняття природних прав людини як сукупності правомочностей, що
належать людині від народження. Зазначається, що розвинене суспільство надає вели-
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кого значення правовій ідеології як формі унормування та закріплення прав і свобод
людини, принципів демократії, рівності, справедливості та гуманізму. Відповідно до
позитивістського типу праворозуміння права людини визначаються як простір свободи
людини, який їй надає держава. Констатовано, що в цьому полягає відмінність між
«природними правами людини» (як сукупності правомочностей, що належать людині
від народження) і «правами людини» як певної можливості індивіда, визначеної в актах
держави для його існування в соціумі. Природні права людини мають широке напов-
нення. Вони спрямовані на отримання певних громадянських, економічних, соціальних
та культурних благ, становлять систему різноманітних уявлень про призначення люди-
ни, а також її місце в соціумі. Права людини розглядаються як своєрідна відправна
ланка побудови правової ідеології – соціально-правового феномену, що відображає сві-
тоглядні, морально-етичні та правові установки суспільства, менталітет народу, його
звичаї та традиції.

Ключові слова: природні права людини, правова ідеологія, правова свідомість, пози-
тивістське праворозуміння, свобода.

Романюк Е. А. Естественные права человека как отправное звено определения
сущности правовой идеологии

Исследуется понятие естественных прав человека как совокупности правомочий,
принадлежащих человеку от рождения. Указывается, что развитое общество придает
большое значение правовой идеологии как форме нормирования и закрепления прав и
свобод человека, принципов демократии, равенства, справедливости и гуманизма. В
соответствии с позитивистским типом правопонимания права человека определяются
как пространство свободы человека, которое ей предоставляет государство.
Констатируется, что в этом заключается различие между «естественными правами
человека» (как совокупности правомочий, принадлежащих человеку от рождения) и
«правами человека» как определенной возможности индивида, обозначенной в актах
государства для его существования в социуме. Естественные права человека имеют
широкое наполнение. Они направлены на получение определенных гражданских, эко-
номических, социальных и культурных благ, составляют систему разнообразных пред-
ставлений о назначении человека, а также его место в социуме. Права человека рас-
сматриваются как своеобразное отправное звено построения правовой идеологии –
социально-правового феномена, отражающего мировоззренческие, морально-этические
и правовые установки общества, менталитет народа, его обычаи и традиции.

Ключевые слова: естественные права человека, правовая идеология, правовое созна-
ние, позитивистское правопонимание, свобода.

Romanuk E. A. 
The article studies one of the most important means of ensuring legal process of social

transformation – legal ideology that promotes the establishment of the rule of law and civil
society and can strengthen all the national legal system. Traditionally, legal ideology is consi-
dered as a set of principles, theories, concepts, which are formed as a result of scientific ana-
lysis of the legal development of the society, which in turn generates social and individual jus-
tice, promotes the establishment of a specific rule of law, established relationships, affecting
all spheres of social life – economy, politics, culture, morality etc. When society reaches its
highest development, attaches great importance to the legal ideology as a form of normaliza-
tion and consolidation of democracy, equality, justice and humanity, and most importantly –
human rights and freedoms. 

The author concludes that in the reform of the system of Ukrainian society, human rights
should be their main goal, which is designed to fundamentally change the paradigm of the his-
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torical relationship between the state and individual, rather than a secondary task undertaken
reforms as well. 

It is stated that the discussion about the nature of law related to the nature of human.
Fundamental inalienable human rights – is the barrier that in a state claims to be democratic
and legal, can not be overcome in its sole discretion any legislative or executive or judicial
branches. They constitute the legal source. Their existence outside the right or without the
right is impossible, as the right is inconceivable without human rights.

Analyzes the understanding of human rights in the positiv and natural legal understan-
ding. In terms of positive legal understanding – it is a space of human freedom, which the state
gives. However, the author notes that the natural human rights have a wider content. They are
intended to provide certain civil, economic, social and cultural benefits. Besides this, natural
rights constitute a system of diverse ideas about the destiny of human and his/her place in
society. The origins of human rights examines the natural legal doctrine, because without this
it is impossible to understand why these rights are inalienable. Human rights – a minimum of
general social, human and democratic demands to the legal and social status of each person,
the implementation of which must and can be provided in any society, regardless of the 
features of its social and legal system. Fundamental human rights such as the right of life and
liberty recognized natural, inalienable not only because the person is a particular biological or
social being, but because the human is a spiritual being. That’s why the natural human rights
should not be regarded as something separate, as a unique phenomenon. These rights have ari-
sen because a person exists and develops only in appropriate communication with other peop-
le. These rights are part of a whole, the gap between which will lead to an exceptional abstrac-
tion, distorting the essence of the original.

It is noted that the natural, inherent and inalienable human rights and freedoms are 
crucial in the relationship between human and the government. Natural human rights form the
basis of «checks and balances» of the government, which always tends to be out of control
society. The above-mentioned quality of human rights capable of giving legislative process
attributes criterion measure, overcome, or at least minimize the attributive mismatch gap 
between law and social practice, the subordination of the current state of society development
objectives. In this sense, human rights can be seen as a kind of «cell» construction of legal
ideology as a socio-legal phenomenon, which, reflecting the ideological, moral, ethical and
legal setting of society, the mentality of the people, their customs and traditions, is the starting
element, facilities and resources ensure the country the rule of law and civil society.

Kind of humanistic turn in the direction of social and organizational change to ensure and
guarantee the human rights and freedoms today is defining vector civilization processes that
occur in every developed country in the world. However, only when the mass activation of
political and legal consciousness of this strategic goal, as the experience of the most 
advanced modern democracies, can be achieved, as in other conditions, the implementation of
subjective rights priority over public interests becomes almost impossible.

Key words: natural rights, legal ideology, legal consciousness, positiv legal 
understanding, freedom.
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КРИЗА СУЧАСНОГО ПРАВА:
СУТНІСНИЙ АСПЕКТ

Початок ХХІ ст. ознаменувався бурхливим розвитком складних і супереч-
ливих соціальних процесів, які зачіпили практично всі важливі сфери люд-
ського буття: економіку, політику, освіту, культуру тощо. При цьому особливо-
го розвитку зазнала інформаційно-технічна сфера людської діяльності, яка, з
одного боку, значно полегшила світовому співтовариству комунікативні мож-
ливості та створила додаткові умови для ефективної реалізації людського
потенціалу, а з другого – поставила перед людством чимало надскладних
питань глобального виміру, адекватні відповіді на які ще не знайдено.

Незважаючи на те, що поступальний розвиток світового співтовариства
неухильно рухається у напрямі демократизації, лібералізації та гуманізації
суспільного життя, початок другого десятиліття у ХХІ ст. ознаменувався гло-
бальними кризовими явищами як міжнародного, так і національного масшта-
бу, що мають всі ознаки системності, а отже, стабільності свого подальшого
прояву та розвитку. При цьому йдеться не лише про світову фінансово-еконо-
мічну кризу, яка розпочалася ще з кінця 2008 р., а про такі системні кризові
соціальні явища, як криза культури і духовності, криза традиційної сім’ї, криза
людської свідомості та її світоглядних засад, нарешті, і це найголовніше, криза
сучасного світового порядку та миротворчої функції ООН, за допомогою чого
вже 70 років людство живе без глобальних чи навіть великих війн. Не омину-
ла криза і сучасне право.

Для того щоб зрозуміти, у чому саме полягає криза сучасного права в її сут-
нісному вимірі, насамперед потрібно визначитися, що слід розуміти під кри-
зою взагалі. Якщо звернутися до сучасних тлумачних словників, то поняття
«криза» визначається в них як «різкий, докорінний перелом у певному явищі,
зумовлений суперечностями в розвитку суспільства; скрутне, важке станови-
ще або стан будь-чого; різка зміна, злам звичайного стану речей, загострення
становища» [1, с. 440; 2, с.470; 3, с. 586]. Переносячи ці ознаки поняття
«криза» на право або правову сферу життя суспільства, не важко пересвідчи-
тися, що криза сучасного права, у тому числі вітчизняного, полягає у тенден-
ціях негативного характеру, що становлять небезпеку його розвитку як дієвого
регулятора суспільних відносин. У зв’язку з тим, що право є складним соці-
альним явищем, кризові тенденції його розвитку та їх причини не можуть бути
однорідними або однаковими. Саме тому метою цієї статті є аналіз тих кризо-
вих тенденцій у праві, причин їх виникнення і розвитку, які, з одного боку, без-
посередньо випливають з природи права як соціального регулятора, а з друго-
го – прямо не детермінуються іншими кризовими явищами та тенденціями, що
мають місце у відповідних сферах соціальної системи (економічній, політич-
ній тощо).
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Проблематика тих чи інших кризових тенденцій розвитку сучасного права
досліджується значною кількістю вітчизняних і зарубіжних учених, серед
яких такі, як: С. Алексєєв, Г. Дж. Берман, С. Бобровник, М. Власенко,
О. Зайчук, О. Малько, Г. Мальцев, М. Марченко, М. Матузов, Н. Оніщенко,
Б. Осіпян, Н. Пархоменко, А. Поляков, О. Скакун, В. Сорокін, О. Цибулевська,
Л. Фуллер, Г. Харт, Ю. Шемшученко та ін. Не применшуючи ролі та значення
наукового доробку згаданих учених, зазначимо, що недостатньо дослідженою
на сьогодні залишається проблема виявлення сутнісної причини кризових тен-
денцій сучасного права, тобто тієї причини, яка фактично нівелює якісні
характеристики права, що відображають його природу та соціальне призна-
чення.

Загальновідомо, що правова система суспільства є складовою соціальної
системи в цілому, елементами якої також виступають економічна, політична,
культурна системи тощо. Всі зазначені складові соціальної системи тісно взає-
мопов’язані між собою, у зв’язку з чим кризові явища або тенденції, що існу-
ють у тій чи іншій сфері життєдіяльності суспільства, не можуть певною
мірою не вплинути на право та його ефективність, що підлягає оцінці з боку
суспільства (зовнішній аспект кризи права). Втім, незважаючи на те, що право
взаємопов’язане практично з усіма іншими соціальними явищами, воно не
позбавлене відносної внутрішньої самостійності, що безпосередньо пов’язана
з його природою як державного регулятора суспільних відносин (внутрішній
або сутнісний аспект кризи права). При цьому варто зазначити, що межа між
так званими зовнішніми та внутрішніми кризовими тенденціями у праві є
умовною та рухливою.

Таким чином, не піддаючи сумніву той факт, що різноманітні кризові
явища у соціальному житті як українського суспільства, так і міжнародної
спільноти, певною мірою спричиняють відповідні кризові явища у правовій
системі та, зокрема, правовому регулюванні суспільних відносин, спинимося
на внутрішньому аспекті кризи сучасного права, спробувавши обґрунтувати
його сутнісне, першочергове значення.

Для того, щоб зрозуміти, в чому саме полягає внутрішній або сутнісний
аспект кризи сучасного права, необхідно спочатку відповісти на запитання, що
слід розуміти під сутністю права, або, принаймні, яка властивість права є
визначальною при конструюванні поняття «сутність права»?

Якщо звернутися до наукових досліджень, присвячених пошуку відповіді
на те, що слід розуміти під категорією «сутність права», то можна побачити
широку палітру позицій учених, які інколи висловлюють зовсім різні суджен-
ня з приводу змісту даного поняття. Так, чимало науковців під сутністю права
розуміють волю панівного класу, держави, різноманітних соціальних груп
тощо. Зокрема, Л. Явич, так само як і більшість радянських авторів, услід за
К. Марксом і Ф. Енгельсом, сутність права визначав через зведення у закон
волі економічно панівного класу [4, с. 86–91]. Втім, згодом учений розширив
свій погляд на сутність права, зазначивши, що «сутність права – це сфера сво-
боди, що засновується на історично визначених формах власності» [5, с. 87,
193]. М. Байтін визначає сутність права через державну волю, не пояснюючи
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при цьому що конкретно слід розуміти під державною волею [6, с. 64].
О. Лейст у сутності права вбачає волю та інтереси різних соціальних груп [7,
с. 30–31]. Приблизно так само визначав сутність права Р. Лівшиць, який заува-
жував, що вона полягає у закріпленні інтересів різних верств населення, їх
узгодженні та компромісів [8, с. 22]. Автор лібертарно-юридичної концепції
права В. Нерсесянц убачав сутність права у формальній рівності, свободі та
справедливості, що становлять три модуси єдиної нормативної субстанції
права [9, с. 17–31]. С. Алексєєв вважав, що сутністю права або «глибинними
елементами правової матерії» виступають обов’язки, заборони та дозволи,
закріплені у правових нормах. На думку вченого, вони мають субстанційний
характер, утворюючи «речовину», «матерію» права як об’єктивну реальність;
вони належать до глибинної правової матерії, утворюючи «протоматерію»,
«проторечовину», з яких утворюються основні конструктивні побудови пози-
тивного права, типи правового регулювання. Враховуючи такі сутнісні засади
права, С. Алексєєв визначає останнє як «систему загальнообов’язкових норм,
які виражені в законах, інших визнаних державою джерелах права та є загаль-
нообов’язковою підставою для визначення правомірно-дозволеної та юридич-
но-недозволеної, забороненої поведінки» [10, с. 58, 351–352]. Цікаву позицію
з зазначеного приводу займає Г. Мальцев, який вихідну засаду права вбачає у
відносинах владарювання. Вчений пише: «Правове відношення є ні чим
іншим, як типом владарювання, а право – імперативно-владним явищем»
[11, с. 287].

Водночас необхідно зауважити, що більшість згаданих учених у своїх
наступних наукових працях дещо переосмислювали сутнісні характеристики
права, по суті, намагаючись певною мірою поєднати найсуттєвіші властивості
трьох основних типів праворозуміння: природно-правового, позитивістського
та соціологічного [12; 13; 14; 15].

Багатоаспектний або інтегративний методологічний підхід до розуміння
сутності права також доволі поширений у науковій літературі. Зокрема,
Т. Кашаніна вважає, що сутність права потрібно визначати через три її складо-
ві: 1) вольовий аспект, який у міру розвитку суспільства не замикається лише
на державній волі або волі економічно панівного класу, а й враховує певною
мірою загальносоціальні інтереси; 2) інтелектуальний аспект, що охоплює
знання про об’єктивну дійсність як об’єкт правового регулювання, закономір-
ності її розвитку, які являють собою ідеальне відображення об’єктивної реаль-
ності; 3) регулятивний аспект, який проявляється у властивості права регулю-
вати суспільні відносини, удосконалювати їх та забезпечити їх оптимальний
варіант розвитку [16, с. 874–880].

Так само у декількох іпостасях розглядає сутність права і О. Петров, який
зазначає, що сутність права виступає: 1) по-перше, як джерело, що породжує
право; 2) по-друге, як внутрішня основа, що визначає якісні та кількісні харак-
теристики права; 3) по-третє, як основа внутрішньої структури права, послі-
довного закономірного зв’язку її елементів; 4) по-четверте, як рушійна сила
права, джерело його функціонування як особливої соціальної системи
[17, с. 74].

136 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



Потрібно зазначити, що, по-перше, наведеними вище визначеннями понят-
тя «сутність права» не вичерпується, оскільки можна навести ще чимало різ-
них наукових тлумачень даного поняття, і, по-друге, наявність великої кіль-
кості підходів до розуміння сутності права, що сформульовані під впливом
значної кількості об’єктивних і суб’єктивних чинників та відображають різні
аспекти існування права, безумовно, може розглядатися як цілком позитивне
явище, оскільки всі ці підходи дають змогу розглядати право в конкретно-істо-
ричному аспекті, визначаючи його ґенезу та особливості його розуміння у
визначених темпорально-просторових вимірах, а також у динаміці його роз-
витку. Крім цього, розмаїття підходів до розуміння сутності права свідчить
також і про розвиток праворозуміння, незгасаючий інтерес до осягнення сут-
ності такого знакового соціального явища, як право на основі різноманітних
знань про нього, накопичених ученими і практиками за всю історію його існу-
вання. Водночас такий плюралізм думок щодо розуміння поняття «сутність
права» має і свої конкретні недоліки. Зокрема, одним із таких недоліків слід
визнати безсумнівну складність осягнення справжньої сутності права, що
визначається наявністю часом взаємовиключних підходів, методологічною
невизначеністю окремих авторів, відсутністю єдиного концептуального, пара-
дигмального праворозуміння, яке б спрямовувало процес пізнання права на
його справжній, а не лише на задекларований соціальний розвиток [18, с. 181].

На нашу думку, поняття «сутність права» повинно виражати лише його
найсуттєвішу властивість, оскільки сутність будь-якого явища взагалі – це
«відносини або властивості системи, від яких залежать інші її відносини або
властивості» [19, с. 382], або ж «внутрішній зміст предмета, що виражається в
єдності всіх багатоманітних та суперечливих форм його буття» [20, с. 889].
Іншими словами, сутність виражає найсуттєвішу сторону того чи іншого
явища, що визначає його найбільш значущі характеристики.

Якщо перенести поняття «сутність» у площину права як системного соці-
ального явища, то виникає закономірне запитання: у чому саме полягає сут-
нісна якість права? Відповідаючи на це лише з першого погляду нескладне
запитання, потрібно зазначити, що сутність права неможливо шукати поза
соціумом, поза тими соціальними явищами, які найтіснішими чином з ним
пов’язані, однак все ж мають і певні відмінності, які дають змогу завжди відок-
ремлювати їх від права. Як зазначає І. Честнов, «шукати сутність права поза
соціумом, як і спроби відмежувати його від інших соціальних явищ – безглуз-
да справа» [21, с. 10]. Адже правова сфера суспільно-державного життя воло-
діє лише відносною самостійністю щодо соціального цілого і за жодних умов
не може бути повністю автономною до того чи іншого типу суспільства, що
історично складається під впливом цілісної системи соціальної регуляції вза-
галі.

З огляду на зазначене вважаємо, що сутність права проявляється у його
регулятивній властивості, у здатності реально впливати на розвиток суспіль-
них відносин. На це звертають увагу окремі науковці, які зазначають, що
«незалежно від типу, форми або інших зовнішніх обставин стосовно держави
і суспільства право за своєю сутністю завжди виступає регулятором економіч-
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них, політичних, культурних та інших відносин, що склалися у суспіль-
стві» [22, с. 287].

Однак при цьому виникає закономірне запитання: як відрізнити право від
інших соціальних регуляторів, зокрема, моралі та релігії, норми яких також
справляють значний вплив на соціальне життя загалом? У цьому контексті
справедливо зазначає В. Лапаєва, яка пише, що «для визначення сутнісних рис
того чи іншого явища необхідно сформулювати такі його ознаки, які завжди
притаманні цьому явищу і за жодних умов – ніякому іншому» [23, с. 354].

На нашу думку, сутнісною особливістю права, яка дає змогу відрізнити
його від будь-якого іншого соціального регулятора, є те, що право – це особ-
ливий, державний регулятор суспільних відносин, тобто регулятор, дієвість
якого забезпечується як авторитетністю державно-владних інститутів, так і
можливістю застосування примусових заходів від імені держави до порушни-
ків правових норм. Даною сутнісною ознакою права не володіють жодні інші
соціальні регулятори, оскільки саме право, а не, наприклад, мораль або релігія
– це ексклюзивний інструмент державного регулювання суспільних відносин
та дієвого впливу на соціальні процеси.

З’ясувавши, що слід розуміти під сутністю права, спробуємо визначити, в
чому полягає сутнісний, або внутрішній, аспект кризи сучасного права?

Як вже зазначалося, право не є єдиним регулятором суспільних відносин, а
існує та функціонує поряд з дією інших соціальних регуляторів, основними
серед яких є мораль та релігія. При цьому слід відмітити той факт, що всі соці-
альні регулятори об’єктивно формувалися в міру розвитку суспільства,
ускладнення соціальних процесів, утворивши в остаточному підсумку цілісну
та узгоджену соціонормативну систему регулювання людських взаємовідно-
син. І це, на нашу думку, є цілком закономірним, адже кожний окремо взятий
вид соціальної регуляції поведінки людей, принаймні, у державно організова-
ному суспільстві, що характеризується антагоністичними проявами свого фун-
кціонування та розвитку, які нерідко набувають гострих конфліктних форм,
ніколи не може бути самодостатнім, таким, що здатний знайти в собі необхід-
ні засоби для недопущення або уникнення суспільної деградації. Правові
норми можуть успішно діяти в суспільстві лише тоді, якщо вони спираються
на глибоку внутрішню психічну мотивацію, яка формується насамперед за
допомогою традиційних для конкретного суспільства моральних та релігійних
норм. Якщо така внутрішня моральна мотивація поступово втрачається, роз-
миваючись у різноманітних і часом повністю взаємовиключних ідеологічних
установках, починає відбуватися дивергенція основних нормативно-регуля-
тивних систем – релігії, моралі і права. Така дивергенція може катастрофічно
відбитися на процесі людського розвитку, про що яскраво засвідчили револю-
ції та світові війни з багатомільйонними жертвами, що мали місце протягом
ХХ ст., а також численні події в різних куточках світу на початку ХХІ ст., у
тому числі воєнні дії на сході України 2014 р.

Невипадково у науковій літературі зазначається, що право, будучи сферою
духовного життя людей, формується як внутрішнє прагнення до удосконален-
ня суспільних відносин; воно породжується духовною діяльністю суспільства
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та на нього спрямовує свій регулятивний вплив, забезпечуючись через упов-
новажені державні органи [24, с. 108–109]. При цьому не лише право, а й
мораль і релігія є сферами духовного життя людей, що спрямовані на удоско-
налення людських взаємовідносин. Адже право, мораль і релігія є формами
прояву єдиного цілого – загальнолюдської культури. Відомо, що в процесі
соціалізації особистість активно осмислює об’єктивний навколишній світ та
своє власне буття у ньому. Засвоєння людиною навколишнього середовища
відбувається через усвідомлення суспільних відносин, ціннісно-нормативних
систем, соціальних регуляторів діяльності індивіда тощо. Соціальне буття як
предмет відображення та об’єкт впливу особистості являє собою взаємодію
різних суспільних відносин, до системи яких людина долучається через соці-
альні норми, що ставляться до індивіда, засвоюються та реалізуються ним і, у
свою чергу, являють собою єдину соціонормативну систему. Така соціонорма-
тивна система може бути сукупністю декількох ціннісно-нормативних систем,
насамперед правової, моральної та релігійної [25, с. 744].

На неможливість автономного існування будь-яких громадянських ідеалів,
у тому числі права, поза мораллю та релігією, звертав увагу також всесвітньо
відомий російський письменник та філософ Ф. Достоєвський, який зазначав
про те, що громадянських ідеалів, які органічно не пов’язані з ідеалами
моральними, в основі яких лежать історично зумовлені релігійні засади, а
існують самі по собі, не існує та не може існувати, оскільки сутність грома-
дянського ідеалу, на думку мислителя, полягає у прагненні людської спільно-
ти знайти для себе таку формулу суспільного устрою, яка була б безпомилко-
вою та всіх задовольняла. При цьому право і держава в процесі суспільного
розвитку являють собою лише його допоміжні ступені, які автономно, тобто
поза органічним взаємозв’язком з моральністю, сповненої Божественної бла-
годаті, є «надто слабкими для перетворення життя на краще». Оскільки Закон
Божий, тобто закон любові, є вищим нормативним ідеалом для всіх суспільних
відносин, право і держава та всі інші громадянські ідеали повинні плекати свій
дух з цієї вищої заповіді. Іншими словами, не розкол між правом, з одного
боку, і моральністю – з другого, а безпосередній взаємозв’язок права і мораль-
ності та підкорення їх більш високому релігійному закону утворюють єдину
норму соціального життя [26, с. 32–34, 747–750].

Таким чином, Ф. Достоєвський виходить з того, що вимоги правопорядку
повинні узгоджуватися з релігійно-моральними цінностями суспільства,
оскільки життєздатність правових інститутів визначається їх пов’язаністю з
моральними засадами суспільства, відчуженість від яких призводить всі пра-
вові вимоги до зворотного ефекту, що є руйнівним для всієї системи соціаль-
ної регуляції, передусім для права і моралі [27, с. 126].

У науковій літературі справедливо наголошується, що без належного
визнання духовної сутності права, його безпосереднього взаємозв’язку з релі-
гійними та моральними нормами, що мають свої витоки в абсолютному
Божественному одкровенні, не можливо розв’язати величезну кількість теоре-
тичних і практичних проблем права, встановити справжні причини їх виник-
нення та розвитку. Без сприйняття духовної, морально-релігійної «тональнос-
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ті» поняття права неможливо також пізнати його конкретний зміст, виявити
співвідношення і взаємозв’язок різних, нерідко суперечливих правових теорій,
концепцій, категорій і понять, а також теоретично, нормативно, інституційно і
функціонально розв’язувати складні проблеми практичної юриспруденції всіх
її галузевих спрямувань [28, с. 76–77].

На жаль, наразі відчуженість права від морально-релігійних норм, а також
переконаність у тому, що право здатне самостійно забезпечити необхідний сус-
пільний прогрес шляхом формального регулювання суспільних відносин, при-
звели до зворотного ефекту: право стало лише інструментом задоволення суто
приватних егоїстичних інтересів окремих осіб та корпоративних груп, що про-
являється у всьому масиві юридичної практики. Зокрема, достатньо лише
послухати радіо або подивитися випуски новин по телебаченню, почитати
газети, «зануритися» в Інтернет-простір, вислухати людей, які зіткнулися з
тяжкими життєвими обставинами, і можна пересвідчитися, що право все
менше впливає на справжній, а не задекларований, прогресивний розвиток
суспільства, оскільки стає лише засобом задоволення приватних інтересів,
унаслідок чого дедалі більшого поширення набувають різноманітні форми
деформації правосвідомості індивідів. Більше того, в умовах девальвації регу-
лятивного потенціалу моралі та релігії право дедалі більше функціонально
перевантажується, внаслідок чого чимало відносин, які раніше регулювалися
переважно нормами моралі та релігії, все детальніше регулюються за допомо-
гою права (наприклад, сімейні відносини).

Не можна не враховувати й того, що мораль і релігія, як і право, регулюють
поведінку людини у всіх сферах суспільного життя. Адже так чи інакше, але
будь-які правові відносини завжди є відносинами між людьми, індивідами,
навіть якщо їх безпосередніми учасниками виступають різноманітні органи та
організації. Це означає, що такі правові відносини завжди можна оцінити не
лише з погляду їх відповідності нормативно-встановленій моделі, закріпленій
у правовій нормі, а й, зокрема, з позиції виконання людиною свого морально-
го обов’язку, добросовісності, справедливості та порядності (наприклад, діло-
ві відносини між суб’єктами господарської діяльності також можуть бути оці-
нені з точки зору їх чесності, усвідомлення громадського обов’язку та нетер-
пимості до порушення суспільних інтересів; трудові відносини на підприєм-
стві також оцінюються з точки зору відданості людини власній праці, сумлін-
ного та добросовісного виконання нею своїх службових обов’язків на благо не
лише особистого, а й суспільного розвитку). Як справедливо зазначає
О. Лукашова, «право – це етична категорія, і не може бути права, до якого
неможливо було б застосувати моральної оцінки з позиції добра, зла, чесного,
безчесного тощо» [29, с. 120].

Слід також зазначити, що розбалансованість системи соціального регулю-
вання, що виражається, зокрема, у прагненні безперспективно «перекласти на
плечі» права тягар всіх основних соціальних регуляторів, призводить також до
хибного розуміння моралі вже не як об’єктивно існуючого цілісного суспіль-
ного явища, яке дає чіткі та однозначні критерії розмежування доброго від
злого, хорошого від поганого, правди від неправди тощо, а як до так званої
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автономної або приватної моралі, яка відкидає розум і досвід минулих поко-
лінь, що забезпечують наступність моральної свідомості особистості, і зводить
розуміння моралі лише до суб’єктивного сприйняття індивідом тих чи інших
моральних настанов. Таку приватну або автономну мораль можна виразити за
допомогою такої формули: «мораллю визнається лише те, що особисто сприй-
мається індивідом та пов’язується з отриманням ним певного задоволення або
блага». Іншими словами, якщо моральні настанови певним чином обмежують
моє особисте право і бажання на отримання блага або задоволення того чи
іншого інтересу, я не буду керуватися ними як відповідними критеріями, що
дають змогу зробити правильний вибір варіанта своєї поведінки. Це ж саме
можна з упевненістю стверджувати і про релігію, яка дедалі більше набуває
автономної, приватної форми.

З урахуванням зазначеного виникає закономірне запитання: у чому поляга-
ють причини такої дивергенції основних соціальних регуляторів або чому
право, мораль і релігія втратили свій системний взаємозв’язок, що забезпечує
єдність нормативності людського буття?

На нашу думку, основною причиною такої дивергенції основних норма-
тивно-регулятивних систем слід визнати те, що останні століття людського
розвитку характеризувалися тенденцією згубної емансипації ідеї права від
об’єктивних та абсолютних, незмінних морально-релігійних настанов,
Божественних заповідей, юридичного закону від його глибинних духовних,
моральних, релігійних витоків, що у сукупності характеризують вищу мету і
призначення життя кожної людини, народу та людського роду загалом.
Внаслідок цього весь цивілізований світ має таку ситуацію, що, незважаючи на
закріплення в міжнародному праві, у конституціях та національному законо-
давстві держав основоположних правових принципів справедливості, свободи,
рівності, гуманізму, добросовісності, розумності тощо, життя суспільства аж
ніяк не покращується, а, скоріше, навпаки, погіршується, про що переконливо
свідчать реалії сьогодення. Зокрема, поза морально-релігійним контекстом
основоположний принцип рівності людей незалежно від їх соціального, інте-
лектуального, фізичного, духовного статусу тощо викликає у більшості грома-
дян лише почуття заздрості, яке нерідко набуває гіпертрофованих форм та при-
зводить до нестабільності суспільного правопорядку загалом [30, с. 223–279].

Як зазначає Б. Осипян, «у правовому житті суспільства відсутність законо-
давчого визнання такого гармонійного взаємозв’язку різних метаправових цін-
нісно-нормативних, організаційно-регулятивних і контрольних систем, дає
змогу різним неосвіченим та користолюбним особам під прикриттям теорій
так званого природного права та ліберально-демократичного обговорення
юридичних проблем офіційно легалізувати споконвічно безбожні, аморальні,
безсовісні та недостойні звання людини явища, які виходять від гріховної при-
роди людини, мирської суєти або вбивчої нудьги. Такий підхід проявляється,
наприклад, у законодавчому потуранні таких побутових мерзенностей, як
пияцтво, наркоманія, публічне лихослів’я, рекламована проституція, звідниц-
тво, гомосексуалізм, уявний безпечний секс, масові аборти, одностатеві
шлюби, замовлені самогубства (евтаназії) і т. п.» [31, с. 24].
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За таких умов бачимо, що право поступово перетворилося на так звану
«річ у собі», тобто на самодостатню систему норм, цінностей, інститутів,
цілей, функцій тощо, які засновуються на самих собі або ж на відповідних
абстракціях, конкретним змістом яких завжди можна маніпулювати. Такі ж
фундаментальні ціннісні нормативно-регулятивні системи, як релігія і мораль
та похідні від них категорії – совість, честь, гідність, моральні переконання
тощо – проголошуються лише приватною справою відповідних суб’єктів, і
тому, на нашу думку, їм неправомірно відводиться другорядна роль у забезпе-
ченні загальносоціального регулювання та контролю, до яких держава повин-
на ставитися нейтрально. Конституційне ж закріплення нейтралітету або фак-
тично байдужості до зазначених ціннісно-нормативних орієнтирів людського
світогляду, в основі яких перебуває Абсолютне Божественне начало, неминуче
призводить до стану низького рівня правосвідомості та правової культури,
законодавчого та правозастосовного свавілля.

У зв’язку з цим невипадковим слід визнати те, що чимало релігійних,
моральних, звичаєвих і правових норм, по суті, збіжні або, як правило, не
суперечать одна одній, а то й взаємно доповнюють одна одну, акумулюючи в
собі відповідні рівні соціального регулювання та контролю. Наприклад, такі
заповіді, як «не убий», «не кради», «не лжесвідчи», «поважай батька і матір
свою» та ін. за своїм змістом є одночасно і релігійними нормами, і моральни-
ми, і звичаєвими, і, безумовно, правовими. Це ще раз переконливо свідчить
про те, що між правом та іншими ціннісно-нормативними регулятивними сис-
темами існує об’єктивний і гармонійний взаємозв’язок, довільне заперечення
або нехтування яким може вводити суспільство у стан різноманітних внутріш-
ніх і зовнішніх конфліктів, у тому числі насильницького характеру, у стан
душевного та соціального хаосу, політичного та правового розладу.

Зокрема, у прагненні врятувати сучасне право від недостатності духу, душі
та сили П. Сорокін закликав до визнання необхідності цілісного сприйняття
світу, належної оцінки місця, ролі та органічного взаємозв’язку всіх норматив-
но-регулятивних систем (релігії, етики, науки, мистецтва, мови, культури,
права, політики тощо), що сходять до єдиного Творця, оскільки «коли суспіль-
ство звільняється від Бога та від Абсолюту і заперечує всі єднальні його
моральні імперативи, то єдиною дієвою силою залишається лише фізична
сила» [32, с. 502].

З огляду на викладене можемо зробити такі висновки:
Сутність права полягає у тому, що воно є особливим, державним регулято-

ром суспільних відносин, у зв’язку з чим посідає окреме, автономне місце в
макросистемі нормативного регулювання соціального життя. Однак це зовсім
не означає, що право повністю відокремлене від інших нормативно-регуля-
тивних систем, насамперед від релігії та моралі, оскільки таке відокремлення,
якого можна досягти лише штучним шляхом, свідчитиме про розрив фунда-
ментальних взаємозв’язків в цілісній системі соціонормативного регулювання,
яка, незважаючи на окремі суб’єктивні заперечення, існує об’єктивно, та через
ціннісно-нормативне регулювання забезпечує цілісність і єдність людського
буття.
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Сучасне право світового співтовариства, у тому числі в Україні, переживає
один із найдраматичніших періодів свого розвитку, сутнісний аспект своєї
кризи, який полягає у деструкції всієї системи соціонормативного регулюван-
ня, що виявляється у яскраво вираженій тенденції до штучного руйнування
об’єктивно функціонуючих системних взаємозв’язків між різними норматив-
но-регулятивними системами (передусім права, моралі та релігії), поступово-
му відході нормативно-правового регулювання від його телеологічних мораль-
но-релігійних настанов та принципів.

Сутнісний аспект кризи сучасного права має безпосереднє вираження, зок-
рема, у тому, що сучасне життя дедалі переконливіше свідчить про недостат-
ність засобів лише державно-правового контролю, примусу і регулювання
проблем соціальної й особистої безпеки, миру та порядку в суспільстві,
неефективності багатьох, часом неправомірних, тобто таких, що суперечать
основоположним морально-релігійним нормам та заповідям, законів, що спря-
мовані на покращення життя людей. 

У цьому контексті, на нашу думку, надзвичайно важливим видається, щоб
на рівні, принаймні, національного законодавства України окремі «загально-
визнані» та узаконені нормами міжнародного й європейського права різного
роду спокуси та помилкові думки гордого і метушливого людського розуму на
кшталт визнання на законодавчому рівні шлюбу не як союзу чоловіка і жінки,
а як союзу двох осіб, не ставали законодавчими положеннями, особливо, якщо
такі «ініціативи» є споконвічно безбожними та аморальними, а отже, неправо-
мірними. Це, у свою чергу, зовсім не означає, що потрібно взагалі відмовити-
ся від сучасних міжнародно-правових стандартів і принципів, без яких немож-
ливо знайти спільну мову в міжнародно-правовому спілкуванні насамперед
держав і наднаціональних міжнародних організацій, а навпаки, передбачає
активний пошук загальнозначущих правових критеріїв, що виходять з об’єд-
навчої та життєдайної сили Любові, віри, що облагороджує розум, і набутого
людством досвіду міжособистісного та міжнародного довірчого спілкування.
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Сунєгін С. О. Криза сучасного права: сутнісний аспект
У статті у загальнотеоретичному аспекті порушується проблема визначення осно-

воположної або сутнісної причини кризи сучасного права. Зазначається, що, незважаю-
чи на різні підходи до розуміння сутності права, остання зводиться до того, що право –
це особливий, державний регулятор суспільних відносин, який функціонує та тісно
взаємодіє при цьому поряд з іншими об’єктивно існуючими нормативно-регулятивними
системами, насамперед мораллю та релігією. Автор робить висновок, що сутнісний
аспект кризи сучасного права полягає у деструкції всієї системи соціонормативного
регулювання, що виявляється у яскраво вираженій тенденції до штучного руйнування
об’єктивно функціонуючих системних взаємозв’язків між різними нормативно-регуля-
тивними системами (передусім права, моралі та релігії), поступовому відході норма-
тивно-правового регулювання від його телеологічних морально-релігійних настанов та
принципів.

Ключові слова: право, сутність права, мораль, релігія, криза сучасного права, право-
порядок, міжнародне право, соціонормативна система.

Сунегин С. А. Кризис современного права: сущностный аспект
В статье в общетеоретическом аспекте поднимается проблема определения осново-

полагающей или сущностной причины кризиса современного права. Указывается, что,
несмотря на разнообразные подходы к пониманию сущности права, последняя сводит-
ся к тому, что право – это особенный государственный регулятор общественных отно-
шений, который функционирует и тесно взаимодействует при этом наряду с другими
объективно существующими нормативно-регулятивными системами, прежде всего
моралью и религией. Автор делает вывод, что сущностный аспект кризиса современно-
го права заключается в деструкции всей системы соционормативного регулирования,
которая проявляется в ярко выраженной тенденции к искусственному разрушению объ-
ективно функционирующих системных взаимосвязей между разными нормативно-регу-
лятивными системами (прежде всего права, морали и религии), постепенном отходе
нормативно-правового регулирования от его телеологических морально-религиозных
установок и принципов.

Ключевые слова: право, сущность права, мораль, религия, кризис современного
права, правопорядок, международное право, соционормативная система.
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Sunegin S. O. The crisis of modern law: an essential aspect
In an article in the general theoretical aspect rises the problem of the definition of basic

or essential causes of the modern law’s crisis. It is indicated that, despite the variety of
approaches to understanding the essence of law, the latter’s matter is that the law – is the spe-
cial, the state regulator of social relations, that functions and works closely together with the
other objectively existing normative-and-regulatory systems, primarily morality and religion.
It should be noted the fact that all social regulators objectively formed with the development
of society, the complexity of social processes, ultimately creating a coherent and coordinated
socially accepted system of regulation of human relationships. This is quite natural, because
every single kind of social regulation of behavior, at least in public organized society, charac-
terized by antagonistic manifestations of its operation and development, which often become
acute forms of conflict, can never be self-sufficient, so that is able to find a necessary means
to prevent or avoid social degradation. The law can operate successfully in society only if it
is based on a deep inner psychical motivation that is formed primarily by traditional for soci-
ety moral and religious norms. If this internal moral motivation being lost, diffused in various
and sometimes completely mutually exclusive ideological guidelines, it begins to occur the
divergence of the main regulatory systems – religion, morality and law. This divergence can
be disastrous way affect the course of human development, as clearly shown revolutions and
world wars with many-millioned sacrifices that took place during the twentieth century, as
well as numerous events around the world at the beginning of twenty-first century, including
military events in the East Ukraine 2014.

Today, unfortunately, we can say that alienation of law from moral and religious norms,
as well as confidence that the law has its own ability to provide the necessary social progress
through formal regulation of social relations has resulted in the opposite effect: the law has
become a tool for satisfaction purely private selfish interests of individuals and corporate
groups, which manifests itself in all the array of legal practice. In particular, you can just lis-
ten or watch the news on radio and television, read newspapers, sink in the Internet-space, lis-
ten to people who are faced with difficult life circumstances, and can ensure that the law is
less impact on the real, not declared progressive development of society, as it is only a means
of satisfying private interests, thus becoming more common strain various forms of legal con-
sciousness of individuals. Moreover, in conditions of devaluation regulative potential of
morality and religion law more functionally overloaded, resulting in a lot of relationships that
previously regulated mainly by norms of morality and religion, and begins to more specific
regulated by law (for example, family relationship).

We cannot ignore the fact that morality and religion, as well as the law, regulates human
behavior in all spheres of public life. After all, one way or another, but any legal relations is
always a relationship between people, individuals, even if direct participants are the various
agencies and organizations. This means that such legal relationship is always possible to esti-
mate not only in terms of their compliance with established regulatory model enshrined in the
law, but in particular, from the standpoint of fulfillment of man’s moral duty, honesty, fairness
and integrity (for example, the business relationship between economic operators may also be
assessed in terms of their integrity, awareness of public duty and zero tolerance for abuse of
public interests; labor relations in the enterprise as measured in terms of human devotion own
work, diligent and conscientious discharge of their duties for the benefit of not only personal,
but also social development in general).

Unbalance of social regulation system expressed, in particular, in an effort futile «to pass
on the shoulders» of law the burden of all the major social regulators, also leads to misunder-
standing of morality not as objectively existing holistic social phenomenon that gives clear
and unambiguous differentiation between good from evil, right from wrong, truth from lies,
etc., as well as the so-called independent or private morality, which rejects the wisdom and
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experience of past generations, ensuring continuity of moral consciousness of the individual,
and brings understanding of morality only to the subjective perception of moral guidelines by
the individual.

The author concludes that the essential aspect of the crisis of modern law consists in the
destruction of the entire system of socionormative regulation, which manifests itself in a pro-
nounced trend towards artificial disintegration of objectively functioning systems interrela-
tions between different normative-and-regulatory systems (primarily law, morality and reli-
gion), the gradual divergence of legal-and-normative regulation of its teleological moral-and-
religious directives and principles.

Key words: law, the essence of law, morality, religion, the crisis of modern law, law-and-
order, international law; socionormative system.
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ТЛУМАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ 
(ЛОГІКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

Загальна теорія розуміння (герменевтика) має «виходи» майже на всі етапи
і зони правового регулювання, оскільки вони за необхідністю опосередкову-
ються свідомістю, осмислюються. А це – вагома підстава для застосування цієї
науки в загальнотеоретичному правознавстві [1, с. 122].

Положення герменевтики здатні стати дієвим механізмом дослідження,
наприклад, перетлумачення, спотворення авторського сенсу, вкладеного в те
або інше вчення. Інтерпретація наукових текстів, «зрозуміння розуміння», – це
те «поле», на якому герменевтика може як найкраще проявити свою продук-
тивність.

Таким чином, у юридичній науці поряд з класичною методологією, дедалі
ширше використовується сучасна (неокласична) методологія [2, с. 83–87]. При
цьому привласнення і використання знань інших наук відбувається шляхом так
званої юридизації методів (пізнавальних засобів і прийомів) інших наук і фор-
мування нових юридичних дисциплін на стику юриспруденції та суміжних
наук.

Правило з герменевтики говорить: ціле слід розуміти виходячи з приватно-
го, а приватне – виходячи з цілого. Це правило було вироблено античною рито-
рикою, а в новий час герменевтика перенесла його з ораторського мистецтва на
мистецтво розуміння. Тут ми стикаємося з проблемою герменевтичного кола.
Якщо процес розуміння постійно переходить від цілого до частини і назад до
цілого, то завдання партнерів у правовому діалозі полягає в тому, щоб концен-
тричними колами розширити єдність зрозумілого сенсу [2, с. 123].

Діяльність, спрямована на засвоєння закону і вираженої в ньому волі зако-
нодавця, і називається тлумаченням – інтерпретацією. Втім, у римлян слово
«interpretatio» мало глибший сенс: ним позначали не тільки тлумачення закону
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у власному розумінні, а й подальший розвиток думки законодавця за допомо-
гою аналогії. Тлумачення закону є, звичайно, розумовою діяльністю, для якої
вироблені відомі правила. Сукупність цих правил має назву юридичної герме-
невтики. Цю герменевтику юристи XVIII і початку XIX ст. прагнули звести в
ранг особливої науки. Як зауважив Пухта, для того, хто має здоровий глузд,
будь-яка наука права є герменевтикою, ніякі абстрактні правила герменевтики
не допоможуть роз’ясненню змісту закону, якщо той, хто роз’яснює його, не
має до того покликання, розвиненого вивченням і практикою. Віндшейд з
цього приводу точно зауважив, що «юридична герменевтика – це не наука, яку
можна викласти, а скоріше мистецтво, яке слід вивчати».

Взаємозв’язок юриспруденції та герменевтики виявляється насамперед у
тлумаченні різних форм і джерел права, які стосуються як історичних право-
вих документів, так і чинних у сучасний період різних видів правових актів.
На нашу думку, наростаюча популярність юридичної герменевтики передусім
зобов’язана онтологічному підходу до юридичної герменевтики в цілому, Х.-
Г. Гадамеру і Е. Бетті, що вказали на спільність історичної, теологічної, філо-
логічної та юридичної герменевтики. В основі цього підходу лежить те, що
розрив між загальносуспільним законом і конкретним правовим становищем в
окремому випадку не може бути знищений за самою своєю суттю, в силу
абстрактності або шаблонності права. «Закон є загальним і тому не може бути
справедливим щодо кожного окремого випадку» (Х. Кехн). Підхід Х.-
Г. Гадамера до цієї проблеми за допомогою герменевтичної перспективи поро-
див цілий напрям у сучасній філософії права. Відповідно до юридичної герме-
невтики осягати сенс закону слід з урахуванням кожної конкретної ситуації.
Х.-Г. Гадамер показав спільність або універсальність проблеми розуміння на
основі виділення одного з інтегруючих моментів будь-якого взагалі застосу-
вання. З його точки зору, як для юридичної, так і для теологічної герменевти-
ки, конституючим є напруженість, яка існує між даним текстом (законом або
доброю звісткою), з одного боку, і тим самим, який він отримує в результаті
його застосування в конкретній ситуації тлумачення (судовий вирок або про-
повідь), – з другого. Звідси, щоб зрозуміти текст правильно, тобто відповідно
до поставленої в ньому мети, ми змушені у кожний даний момент у кожній
конкретній ситуації розуміти його по-новому і по-іншому. Іншими словами,
розуміння тут вже є застосуванням: проникнення в сенс того чи іншого право-
вого тексту і його застосування до конкретного випадку являють собою не два
окремих акти, а окремий процес.

Колізія, конфлікт інтерпретацій законодавця і правореалізатора (виконую-
чого органу, громадянина) полягає в тому, що законодавець спочатку прагне до
однозначності тексту на свою користь. Саме в цьому ж полягає і специфіка
герменевтики права.

Вважаю, що герменевтичний метод у праворозумінні необхідно також
зв’язати з існуванням різних правових культур, у тому числі національної пра-
вової культури, з власним баченням проблем прав людини, правової держави,
поділу влади, місцевого самоврядування і т. ін., що забезпечує реальне втілен-
ня ідей свободи та справедливості, відповідних нашому правовому менталіте-
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ту і умов юридичного буття. Інтерпретувати позараціональні моменти, при-
сутні в будь-якій правовій культурі, покликана логіка [3, с. 175–176].

Які б форми юридичної практики ми не розглядали, вони складаються з
сукупності різноманітних інтерпретаційних розрахунків. У цьому розумінні
право є за своєю природою тотально герменевтичним явищем.

Праворозуміння не є завершеним, стверджує представник «інтегративної
юриспруденції» Джером Холл, – можна виділити якусь юридичну «структу-
ру», яка охоплює не тільки правові норми, а й суб’єктивний юридичний досвід
учасників постійно мінливої дійсності [4, с. 741]. Представник інтегративної
юриспруденції робить висновок про необхідність включення до чинного зако-
нодавства ціннісного аспекту, що визначає поведінку людини. Закон повинен
виражати не просто реальні, а справедливі, правильні, моральні стандарти.
Квінтесенцією цієї вимоги може слугувати теза «про людяність права», яка
втілює правову природу людини.

Величезна більшість авторів, які займалися герменевтикою, обмежувалися
повторенням і коментуванням правил тлумачення, сформульованих римськи-
ми юристами і збережених в Юстиніановому зводі [5], зрідка роблячи деякі
поправки і доповнення. Тільки деякі намагалися самостійно досліджувати
процес тлумачення, але не цілком, а лише в деяких частинах. Слід зазначити,
що теорія тлумачення законів має таке ж значення, як і логіка або граматика.
Теорія тлумачення законів являє собою не що інше, як методичне керівництво
до здійснення принципу закономірності управління.

«Якщо є правила, – говорить Мілль, – яким, свідомо чи несвідомо, підпо-
рядковується кожен розум у кожному випадку, коли він укладає правильно, то
чи не марно доводити, що людина швидше дотримається цих правил, які вона
знає, ніж не будучи з ними знайомою... Люди обговорювали докази і часто пра-
вильно, коли логіка ще не була наукою, – інакше вона не могла б і стати нею.
Точно також вони виконували і великі механічні роботи, не розуміючи ще зако-
нів механіки. Але є межі як того, що може зробити механік, не знаючи основ
механіки, так і того, що може виконати мислитель, не знаючи основ логіки.
Деякі особи, за допомогою або надзвичайного генія, або випадково засвоївши
хороші розумові прийоми, можуть, не знаючи основ, діяти таким же або майже
таким чином, як вони діяли б, засвоївши ці основи. Але для більшості людей
необхідно або розуміти теорію того, що вони роблять, або слідувати правилам,
складеними для них людьми, які розуміли теорію» [6, с. 12–13].

Метою тлумачення законів є розкриття істинного сенсу законодавчих норм.
Кожна така норма являє собою виражену в словах думку законодавця. Отже,
мистецтво тлумачення законів зводиться до уміння розуміти людську мову.
Але володіти цим умінням потрібно взагалі всякому, хто має справу з творами
людського розуму, одягненого у форму слова. Звідси випливає, що при тлума-
ченні законів повинні бути дотримані правила, необхідні для розуміння всяко-
го іншого літературного твору. Ці правила виробляються особливою галуззю
філології, так званою герменевтикою, яка займається побудовою теорії мис-
тецтва розуміння усної або письмової мови. Вчення про тлумачення законів є,
як легко угледіти зі сказаного, спеціальною гілкою цієї герменевтики і тому
часто називається юридичною герменевтикою.
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Отже, матеріал для вироблення прийомів і правил тлумачення законів слід
шукати насамперед у даних філологічної герменевтики. А оскільки остання
спирається у своїх висновках на цілий ряд наук, які мають предметом духовну
діяльність людини і, особливо, її літературну творчість, як-то психологія, логі-
ка, граматика, стилістика, історія мови та ін., то і юрист, не знаходячи інший
раз необхідних для себе даних у філологічній герменевтиці, повинен звертати-
ся за допомогою до зазначених наук.

Далі, чинні закони відрізняються від інших літературних творів деякими
особливостями. Так, вони призначені для застосування на практиці, у своїй
сукупності становлять одне зв’язане ціле, беруться до уваги будь-якої прак-
тичної мети, досягнення якої бажане законодавцю, ґрунтуються на тих чи
інших міркуваннях справедливості чи доцільності. Ці та інші особливості
законів повинні бути взяті до уваги і послугувати матеріалом для видозміни
загальних герменевтичних правил і вироблення нових.

Нарешті, сам законодавець, піклуючись про те, щоб його веління розумі-
лися правильно, часто встановлює правила і тлумачення, які обов’язкові для
судів і для громадян, бо є такими ж нормами, як і всякі інші.

Зі сказаного видно, що матеріал для побудови правил тлумачення законів
повинен бути запозичений: 1) з філологічної герменевтики і наук, на яких вона
заснована, 2) з аналізу властивостей законодавчих норм і 3) з приписів самого
закону [7, с. 12].

Застосування на практиці законів, як і інших юридичних норм, полягає у
підведенні окремих випадків життя під передбачені їх у загальній формі поста-
нови. Це підведення має вигляд силогізму, в якому великою посилкою слугує
законодавча норма або ряд норм, малою – фактичні обставини даного конк-
ретного випадку, а випливаючий з них з логічною необхідністю висновок дає
відповідь на виникле і підлягаюче вирішенню юридичне питання.

До прикладу, І. внаслідок бійки з П. зіпсував тому верхній одяг. Адвокат, до
якого звернувся П. за порадою, або суддя, у якого він пред’явить позов до І.
про винагороду за шкоду, повинні будуть впоратися з цивільними законами і
знайти в них статтю, на підставі якої можна було б вирішити цю справу.

Вчинивши так, вони отримають такий силогізм.
Мала посилка. І. заподіяв своїми діями шкоду П. у розмірі 250 грн.
Велика посилка. Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, зав-

дана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайно-
вим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну
фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка
її завдала.

Висновок. І. зобов’язаний сплатити П. 250 грн.
Як видно з цього прикладу, для того, щоб побудувати силогізм, потрібно

мати дві посилки. Але вони в дуже рідкісних випадках дані цілком готовими.
Звичайно, їх доводиться добувати: малу посилку за допомогою юридичного
аналізу фактичних обставин даного конкретного випадку, велику – за допомо-
гою тлумачення і логічного розвитку юридичних норм.

Подивимось спочатку, як видобувається мала посилка.
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Кожен конкретний випадок, що виникає в житті і вимагає підведення під
юридичні норми, складається з більшого чи меншого числа елементів. Деякі з
цих елементів мають юридичне значення, оскільки закон пов’язує з ними ті чи
інші наслідки; інші ж елементи такого значення не мають, будучи юридично
байдужими. Тому насамперед необхідно розкласти випадок, що підлягає вирі-
шенню, на його складові елементи і виділити з них ті, що мають юридичне
значення. У цьому і полягає юридичний аналіз фактичних обставин.

Припустимо, наприклад, що П., звертаючись за порадою до адвоката, роз-
повідає таке: «Вчора о 10 годині вечора, вийшовши з І. з кінотеатру і прямую-
чи до ресторану, щоб повечеряти, ми засперечалися з ним про причини зем-
летрусів і дійшли до такої міри роздратування, що пустили в хід кулаки, при-
чому І. лівою рукою розірвав мені піджак, за який я днями заплатив кравцю
350 грн. Чи можу я стягнути з І. цю суму?».

Щоб відповісти на запитання П., адвокат повинен насамперед відокремити
в його розповіді юридичні елементи від побутових, що не мають юридичного
значення. Визначити ступінь тілесних ушкоджень, отриманих П., чи були зав-
дані тілесні ушкодження групою осіб або однією особою. Далі, П. говорить,
що він йшов з кінотеатру. Це теж неважливо: якщо він йшов з кінотеатру або
з дому, від цього юридична суть справи нітрохи не змінилася б. Так само не
мають ніякого юридичного значення причина сварки, заподіяння шкоди лівою,
а не правою рукою, покупка піджака у кравця, а не де-небудь в іншому місці,
та ін. Усунувши всі побутові обставини, адвокат спинився б тільки на тому
факті, що І. заподіяв шкоду П., розірвавши йому верхній одяг. Ось юридичне
зерно, що полягає в оповіді П.; все інше – побутове лушпиння, яке не має нія-
кої ціни в очах юриста. Неважко помітити, що юридичний аналіз схожий з
медичним діагнозом. Подібно до того, як лікар вибирає з цілої маси хворобли-
вих симптомів, на які скаржиться пацієнт, тільки кілька суттєвих і за ними роз-
пізнає хворобу, так і юрист відокремлює від побутових елементів конкретного
випадку юридичні і з них будує юридичний казус.

Після того, як конкретний випадок, який підлягає вирішенню, підданий
аналізу, і, таким чином, отримана мала посилка силогізму, юристу потрібно
зайнятися відшуканням відповідної їй великої посилки. Ареною для пошуків
повинно слугувати те позитивне законодавство, положення якого необхідно
застосувати до даного випадку. Ці пошуки можуть привести до одного з двох
результатів. Іноді велика посилка прямо виражена в одній або декількох поло-
женнях закону. Так було в наведеному вище прикладі, де питання про винаго-
роду за шкоду, заподіяну однією особою іншій особі, прямо дозволене ст. 1166
ЦК України. У таких випадках залишається тільки витлумачити знайдену
норму, тобто з’ясувати її дійсний і точний зміст. Але нерідко буває, що найре-
тельніші пошуки залишаються безуспішними, і що в законодавстві немає
постанов, які могли б слугувати готовою посилкою. У таких випадках велика
посилка повинна бути логічно виведена з готових норм. Цей прийом добуван-
ня великої посилки можна назвати логічним розвитком норм.

Але як тлумаченню, так і логічному розвитку норм повинна передувати ще
одна операція попереднього характеру. Перш ніж застосовувати знайдену
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норму, необхідно переконатися, що вона справді є нормою, тобто має юридич-
ну силу, і встановити її точний текст. У цьому полягає критика автентичності
норм.

Отже, застосування законів на практиці обіймає чотири операції: 1) юри-
дичний аналіз конкретних випадків, які підлягають вирішенню; 2) критику
автентичності норм; 3) тлумачення норм; 4) логічний їх розвиток.

Перша з цих операцій не потребує спеціального дослідження. Щоб уміти
відокремлювати юридично істотні обставини від суто побутових, потрібно
тільки бути знайомим з юридичними поняттями, а це знайомство набувається
вивченням правознавства, тобто юридичною освітою. Ніяких особливих пра-
вил, якими слід було б керуватися при юридичному аналізі, немає. Існує тіль-
ки одне загальне правило: «Потрібно відкинути всі обставини, які з точки зору
чинного права не мають значення».

Зовсім інше слід сказати щодо критики, тлумачення і логічного розвитку
норм. Ці операції незрівнянно складніші; вони повинні бути вироблені за спе-
ціальними правилами, а встановити ці правила можна тільки за допомогою
докладного дослідження сутності та відмінних властивостей кожної з назва-
них операцій.

Тлумачення правових норм включає два елементи: з’ясування – розкриття
змісту (інтерпретація) юридичних норм «для себе» і роз’яснення – розкриття
змісту (інтерпретація) юридичних норм «для інших». Роз’яснення міститься в
спеціальних актах (вони іменуються інтерпретаційними).

Юридичне тлумачення являє собою спеціальне пізнання, яке здійснюється
з метою практичної реалізації права.

До спеціального пізнання в сфері права належить також діяльність суду,
інших правозастосовних органів щодо встановлення фактичних обставин
справи. Юридичне тлумачення набуває ще більш істотного значення при засто-
суванні права, коли воно стає елементом владно-державної діяльності правоо-
хоронних установ, визначаючи обов’язкові юридичні наслідки при вирішенні
юридичної справи. Тут і саме тлумачення набуває юридично обов’язкового
значення, в ньому нерідко важливий елемент роз’яснення (інтерпретації), і
воно прямо впливає на юридичне регулювання суспільних відносин.

Роль і місце тлумачення права в житті суспільства пов’язане з політичним
режимом і зі станом законності. При тоталітарному режимі, в умовах безза-
коння, тлумачення часто використовується для надання закону довільного
сенсу відповідно до тих чи інших політичних цілей, а звідси й для довільного
застосування закону.

Досвід герменевтики дає нам всі підстави припускати, що інтерпретація не
може розглядатися виключно як логіко-методологічна процедура, оскільки
існує як багатоликий феномен на різних рівнях буття суб’єкта [8, с. 7–25].

Людське мислення, на думку Ф. Ніцше, завжди виступає як інтерпретуван-
ня за схемою, від якої ми не можемо звільнитися [9, с. 241], і цінність світу
виявляється вкоріненою в нашій інтерпретації. Критикуючи позитивізм,
Ф. Ніцше заявляє: факторів не існує, а тільки інтерпретації. Ми не можемо
встановити ніякого факту «в собі» [9, с. 224].
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Завжди, говорить Ф. Ніцше, існує можливість запропонувати нові смисли,
«перспективи» і «способи» розмістити феномени за певними критеріями. Світ,
стверджує він, «не має якого-небудь одного сенсу, а нескінченні смисли» [9,
с. 224].

На думку Е. Панофського, «внутрішній зміст може бути визначений як
об’єднуючий принцип, який лежить в основі і визначає як видиму подію, так і
його тип, інтелегибельну значущість, і який зумовлює навіть форму внутріш-
ньої події [10, с. 5].

Подібно до трансцендентальної схеми І. Канта або символічної форми
Кассірера «перспектива» Е. Панофського встановлюється виключно суб’єк-
том. Вона «зводить мистецькі явища до жорсткого, тобто математично точно-
го правила, але вона ж робить його залежним від людини, від індивідуума,
...оскільки спосіб її дії визначений суб’єктивною точкою зору» [11, с. 88].

Як зазначає Ф. Ніцше, покладаюча перспективу сила це і є «буття в якості
суб’єкта» [12, с. 298]. Слід зауважити, що Е. Панофський говорить про «вели-
кий перехід» від агрегатного простору до систематичного, про розвиток кате-
горії «нескінченність» і десакралізацію універсуму [13, с. 84–87].

Юридичне тлумачення є діяльністю, яка з практичного боку пов’язана із
завершенням регулювання життєвих відносин законом. Юридичні норми в
результаті тлумачення стають готовими до реалізації, до практичного здійс-
нення.

Не менш важливим є й інше. У тлумаченні з’єднуються, сходяться в єди-
ному фокусі і витончені юридичні значення, і досвід, і правова культура, і юри-
дичне мистецтво. З цієї точки зору юридична герменевтика, тобто наука і мис-
тецтво тлумачення юридичних термінів і понять, є свого роду вершиною юри-
дичної майстерності, кульмінаційний пункт юридичної діяльності. Саме тому
одним з найнадійніших показників високоякісної роботи юриста-професіона-
ла є такий рівень його професійної підготовки, який дає йому змогу одразу
повно і точно тлумачити будь-які закони, інші правові акти.

Та діяльність, яку нерідко називають юридичним аналізом, за своєю суттю
і полягає в юридичному тлумаченні.

Тлумачення права являє собою у відомому сенсі процес, зворотний тому,
який здійснюється законодавцем при прийнятті законів. Свого роду, якщо
використовувати аналогію з земляними, археологічними розробками, – роз-
кривні роботи, коли шар за шаром розкриваються шари землі, нерідко порож-
ньої породи, для того, щоб, урешті-решт, дістатися до жаданого, шуканого
об’єкта. Думка особи, яка здійснює тлумачення (інтерпретатора), і тут йде від
шару до шару юридичної матерії – від аналізу буквального, мовного тексту до
аналізу догми права, юридичних особливостей правових норм, а в зв’язку з
цим і до моральних, соціальних і інших основ, передумов правових приписів.
І все це – з тим, щоб встановити дійсний зміст правових встановлень.

Тлумачення права розкриває своє високе юридичне призначення і водночас
в умовах демократії, правової держави, розвиненої правової культури не вихо-
дить за рамки законності. В обстановці ж тоталітарної держави, режиму само-
владдя воно часом є вираженням юридичної казуїстики, маніпулювання пра-

153РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права



вом і правовими категоріями, а часом і прямим (під приводом нібито «тлума-
чення») нехтуванням чинного закону, в результаті – свавіллям і беззаконням.

Методологічно забезпечити перехід від розуміння змісту норми права до
пояснення її сутності – завдання юридичної герменевтики. Такий перехід
являє собою не що інше, як процес пізнання, результатом якого є знаходження
єдино правильного варіанта інтерпретації загальноправових приписів щодо
конкретної правової ситуації.

Обґрунтовуючи правомірність розгляду юридичних норм як суджень і
оцінки їх у цьому плані як істинних або помилкових, В. Баранов наділяє їх з
точки зору модальної логіки якостями дескриптивного і прескриптивного суд-
ження, що і дає нам змогу оцінювати їх. На нашу думку, правомірність такої
інтерпретації доволі проблематична. Однак у методологічній площині пробле-
матичність такого тлумачення не є забороною на неї, а тільки позначає статус
даного трактування. Інша справа, як в даному випадку розуміти істинність або
хибність юридичної норми. Тож виправдано стверджувати, що якщо характе-
ристика юридичної норми як істинної або помилкової можлива, то лише в рам-
ках модальної або деонтичної логіки і саме правил даних логік. Теза ж про
істинність норм права як їх відповідності соціальній дійсності при цьому, зро-
зуміло, не доводиться, та й сама постановка питання залишається недостатньо
переконливою.

Зрозумівши правову норму, індивід засвоює її, і для дотримання цієї норми
залишається необхідність вольової спрямованості. Процес інтерпретації пра-
вової норми є творчим, і, по суті, правозастосовник, виступаючи як співзако-
нодавець, створює нову норму, здійснюючи акт підведення під загальну норму
конкретного випадку.

Однак азбука закону, як зазначає А. Гайдамакін, іноді не встигає за реалія-
ми швидкоплинного часу, і тоді сліпе слідування цій букві може призвести до
результату, подібного до «страйку по-італійськи».

Крім того, у процесі правотворчості трапляються помилки, колізії. І тоді на
перший план виходить дух закону, правосвідомість. І якщо ця правосвідомість
відповідає духу закону і природному праву, то проблема вирішується, і право
продовжує асоціюватися зі справедливістю. А якщо цим керує людина з пра-
восвідомістю циніка? Тоді вже краще робот... [14, с. 95].

На нашу думку, нормативне право, загалом, рухається в напрямі формалі-
зації і деталізації своїх гіпотез і диспозицій, а значить, йде від суб’єктивізму і
йде назустріч логіці. Величезні можливості надає формальна логіка для оброб-
ки показань свідків, висунення версій, про що свідчать розробки експертних
систем криміналістичного, кримінологічного та розшукового призначення.

Що стосується можливостей формального моделювання правових ситуа-
цій, то в перспективі видається цілком можливим створення експертних сис-
тем, здатних прораховувати допустимі траєкторії руху діючого суб’єкта до тієї
чи іншої мети в заданому нормативному просторі [15, с. 15].

На жаль, логічний інструментарій права може використовуватися в різних
цілях, у тому числі й для обґрунтування «розширювального тлумачення зако-
ну», його вільної інтерпретації. Ми повинні навчитися (або захотіти?) вислов-
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лювати дух закону в його букві. Однак створення спеціалізованих систем для
професіоналів з розвиненою, але не аморфною правосвідомістю – питання
майбутнього.

Інтуїтивне правове почуття являє собою смислову напередзаданність акту
надання юридичного сенсу тій чи іншій ситуації, йому належить роль «про-
будження» правового мислення. Без нього неможливий процес правового
осмислення соціальної дійсності, оскільки розуміння передбачає предрозумін-
ня.

Уявімо собі ситуацію, коли необхідно зрозуміти сенс правової норми. Тут
потрібне попереднє знання, адже розуміння – завжди співвідношення чогось
відомого з невідомим, чужим, інакше його акт неможливий. Роль попередньо-
го сенсу, передрозуміння виконує бажане право. Співвідношення його норми з
нормою позитивного права являє собою герменевтичне коло.

Розглянемо перший вид осмислення – в разі розуміння будь-якої норми
права без співвіднесення з конкретним випадком, казусом. Те, що норму ми
можемо зрозуміти лише в процесі з’ясування загального смислового контексту
закону, – це зрозуміло. Але як збагнути сенс норми, не співвідносячи її з якою-
небудь конкретною ситуацією, тобто лише прочитавши і граматично осмис-
ливши норму (проблема граматичного тлумачення залишається в межах
загальнофілософської проблематики герменевтичного кола, і ми її не чіпаємо).
Адже ми, проголосивши існування особливої форми мислення, претендуємо і
на існування особливого сенсу – правового сенсу, який характеризується вже
тим, що норма є шаблоном, абстрактною узагальнюючою схемою ряду одно-
типних ситуацій. І цей сенс «стане своїм» у осмислюючого тільки у випадку
вже наявного, на момент початку інтерпретації, чогось відомого, що задає
загальний контекст. Іншими словами, яким чином ми зрозуміємо загальність
норми, не зіставивши її з конкретною ситуацією, яка є частиною цілого?

Звідси, на нашу думку, легко помітити, що розуміння правової норми
завжди здійснюється як акт співвіднесення з уже наявним, цілком неусвідом-
леним, «бажаним правом». Саме на цій основі відбувається процес розуміння
будь-якого закону. Мета тлумачення – не просто з’ясування змісту норми
(загальний і абстрактний сенс норми зазвичай легко вловлюється при її про-
читанні), а переклад її сенсу на мову більш конкретних висловлювань, роз-
криття, розгортання змісту норми права в більш докладних положеннях,
настільки наближених до конкретних ситуацій, щоб вони не викликали сумні-
вів у належності цих ситуацій до тлумачної норми права і полегшували її
застосування, зауважує О. Черданцев. Звідси при прочитанні правових актів у
професійного юриста не може не виникати образу зразкової ситуації, в якій
норма спрацьовує. Людина, що не має юридичної освіти, у разі інтерпретації
будь-якого закону, що становить для неї певну складність, наприклад, закону,
що регулює відносини у сфері виконання покарань, цивільного процесу, не
побачить цього сенсу поза застосуванням до конкретної ситуації, яка повинна
бути описана знайомою цій людині термінологією. Навіть юрист, який має
чітко налагоджений механізм правового мислення, хоча і зможе вловити даний
сенс у загальних рисах, але все одно не повністю, тому що конкретизація так
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чи інакше змінює зміст норми. Глибоке розуміння завжди передбачає вміння
застосовувати засвоєні знання до вирішення конкретних завдань, до аналізу
інших випадків.

Саме тому дедалі більшого розвитку набуває процес диференціації напря-
мів юридичної практики. Адже при інтерпретації нормативно-правового акта
юрист, який має досвід роботи в сфері відносин, які ним регулюються, авто-
матично відтворює в свідомості величезну кількість образів, ситуацій, з різни-
ми структурними зв’язками і співвідношеннями, в яких закон або застосову-
вався, або може бути застосований, і, виробляючи на їх основі образ бажаного
права, буде незрівнянно краще розуміти закон.

Але цей процес має і зворотний хід. Чим краще юрист розумітиме зміст
закону, тим чіткіше бачитиме: чи співпаде зрештою бажане право (також змі-
нюване під впливом сенсу нормативно-правового акта) з тим змістом, який
укладено в позитивній нормі, чи певна відмінність збережеться, і тоді можна
буде говорити про неякісність закону.

Систематизація законодавства, предметом якої є нормативно-правові акти,
зумовлена необхідністю його вдосконалення, звільнення від застарілих запе-
речливих норм, усунення прогалин, упорядкування з метою ефективного
користування цими актами. Все це повною мірою стосується законодавства
України.

Як відомо, під системою розуміють сукупність взаємозв’язаних елементів,
які створюють свого роду цілісність, єдність. Система – множина елементів з
відносинами і зв’язками між ними, що утворюють певну цілісність. Наведене
визначення відбиває не всі, а лише деякі, найбільш вживані у сучасній літера-
турі аспекти поняття системи.

Поняття «система» зустрічається у стоїків, що тлумачили його в онтоло-
гічному сенсі як світовий порядок. У давньогрецькій філософії і науці
(Платон, Аристотель) розроблялася ідея систематизації знання. Античні уяв-
лення про системність розвивалися також у відповідних концепціях Спінози та
Лейбніца. Принципам системної природи знань приділяли увагу класичні
філософи Кант, Гегель, Шеллінг, які трактували системні пізнання як важливу
вимогу діалектичного мислення.

У першій чверті XX ст. виникають системні концепції узагальнюючого
характеру. Однією з перших концепцій такого роду стала тектологія
А. Богданова, яка, з ряду причин, не одержала достатнього визнання в період
її створення. Теоретико-системний рух широко розвивається після опубліку-
вання Л. Берталанфі у 50-х роках «загальної теорії систем», на противагу якій
цілий ряд дослідників висувають свої варіанти суспільних концепцій (У. Росс
Ешбі, О. Ланге, Р. Акоф, М. Месарович, А. Уйомов, А. Малиновський та ін.).

Дослідження систем – особливий напрям розвитку сучасної науки. Однак
поняття системи надзвичайно широко використовується в найрізноманітніших
середовищах наукової і практичної діяльності з розбіжними значеннями.
Формалізовані знакові системи, досліджувані в логіці й математиці, а також
систему як живий організм або ж сучасні системи управління навряд чи можна
розглядати як види одного і того самого поняття «система».
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Різноманіття змістових і формальних визначень поняття «система» відби-
ває очевидний процес створення і розвитку нових принципів методології
наукового пізнання, орієнтованих на вивчення і конструювання складних
об’єктів і різноманітності самих цих об’єктів, а також можливих завдань їхньо-
го вивчення. 

Не можна вважати задовільним визначення складних систем як таких, що
утворюються з великої кількості взаємозалежних елементів, як систем, які не
можна коректно описати математично або тому, що система містить велику
кількість різних елементів, невідомим чином взаємопов’язаних, або тому, що
ми не знаємо природи явищ, котрі відбуваються у системі, і тому не можемо
кількісно їх описати. Момент незнання не може бути основою для визначення
поняття. З іншого боку, однією з причин неможливості коректно описати мате-
матично саме і є некоректність визначення вихідного поняття. Отже, ця
неможливість також не може слугувати підставою для визначення. 

Що б не малося на увазі під висловом «систематизація законодавства» – чи
запровадження у законодавство ідей та підходів загальної теорії систем, чи
уніфікації законодавства, чи навіть щось інше, – потреба проведення порядку
в нашому «правовому господарстві», хоча б на рівні звичайної інвентаризації,
існує. І чим далі, тим стан речей погіршується, хоча б тому, що Верховна Рада
України щорічно надає згоду на обов’язковість у середньому 60 нових міжна-
родних договорів [16].

Варто зауважити, що внаслідок невизначеності поелементного складу сис-
тем «національного законодавства» між її окремими елементами виникають
відносини суперечливості, що не сприяє ефективності функціонування систе-
ми. Питання про те, які саме відносини притаманні елементам системи «націо-
нального законодавства», ще чекає на своє вирішення.

Так само і в ситуації, в якій, перш ніж здійснити винесення судження (про-
вести підведення особливого під загальне), ми повинні зрозуміти сенс цього
спільного. Тобто закону в цілому або норми зокрема. Процес розуміння такої
норми почнеться вже з наявним у правосвідомості чином «бажаного права»
(після вивчення фактичних обставин справи), і правове мислення буде здійс-
нювати оцінювання або співвіднесення цього образу «належного» зі змістом
образу норми. У разі збігу його зі змістом правової норми суддя спокійно
здійснює акт підведення, інакше, за розбіжності, суддя, рефлективно усвідо-
мивши цю розбіжність, буде, швидше, мати справу з прогалиною в законі.

Образ «бажаного права» також поступово змінюватиметься: в ході інтер-
претації будь-якого смислового образу (норми закону в нашому випадку) образ
цей стає «своїм». І одночасна присутність у свідомості двох смислових струк-
тур – бажаного і позитивного права – зумовлює їх поступове злиття.
Інтуїтивно «відчувши», що загальності, правильності в позитивній нормі біль-
ше, ніж у запропонованому ним собі ж «бажаному праві», суддя безумовно
скоригує це.

Давно став очевидним факт, що в умовах сучасного світу, інформаційної
революції та комп’ютеризації, успіхів математичного моделювання складних
соціоприродних процесів неправомірним є використання застарілих методів і
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моделей. Це твердження правильне і для науки в цілому, і для правової науки
зокрема.

Колишні методологічні підходи до моделювання складних соціальних про-
цесів не враховують або принаймні недооцінюють фактори детермінації ево-
люційних процесів і конструктивність хаотичного початку в еволюції [17, с. 8].

На цьому тлі гостро постала проблема міждисциплінарного діалогу. У різ-
ний час на роль дисципліни, покликаної здійснювати комунікацію між різни-
ми сферами знання, претендували різні науки – філософія, математика, кібер-
нетика, загальна теорія систем. Вони виконували свою функцію, але розвиток
науки продовжувався, актуальними ставали нові підходи, засновані на досяг-
неннях названих міждисциплінарних наук.

Деякі частини Всесвіту можуть функціонувати як «механізми» – такими є
замкнуті статичні системи. У правовій науці під ними часто розуміють і дер-
жаву, і право. Однак подібні системи складають лише малу частку Всесвіту.
Більшість же систем відкриті – вони обмінюються енергією, речовиною та
інформацією з навколишнім середовищем, у результаті в них часто відбува-
ються інтенсивні зміни. До відкритих систем, без сумніву, належать соціальні
системи, якими насправді є і держава, і право, а це означає, що будь-яка спро-
ба зрозуміти їх у рамках механічної моделі, традиційно використовуваної пра-
вовою наукою (наприклад, теорія нормативізму), свідомо приречена на невда-
чу [18, с. 17].

Один із ключових моментів синергетичної теорії І. Пригожина пов’язаний
з можливістю спонтанного виникнення порядку і організації з безладдя та
хаосу в результаті процесу самоорганізації. Однак це правило дійсне тільки
для так званих нерівноважних систем, де на перший план виступають неліній-
ні відносини. Такі системи поводяться незвично, вони надзвичайно чутливі до
зовнішніх впливів [18, с. 18]. Переконливою ілюстрацією нерівноважних ста-
нів соціальних систем є історія нашої держави: події 1917 р. і наступні за ними
процеси були не чим іншим, як біфуркацією в сильно нерівноважній соціаль-
ній системі, локальні флуктуації в якій призвели до зламу старої системи і
побудови нової.

У «класичній» юридичній науці держава і право також постають ідеальни-
ми впорядкованими моделями. Однак настав час поставити під сумнів і цей
постулат. Практика свідчить, що система норм та інститутів змінюється прак-
тично щодня; швидкість цих змін до теперішнього часу така, що традиційна
юридична наука не встигає осмислити їх за допомогою вироблених нею іде-
альних моделей, що змушує її шукати нові способи пізнання реальності [19,
с. 34].

В англо-американській філософії права існує два підходи до вивчення тек-
сту права: 1) логіко-лінгвістичний підхід, що виключає з предмета правового
дослідження явища, які вважаються зовнішніми стосовно мовної форми права;
2) текстуальне вивчення, що включає право в більш широкі гносеологічні та
філософсько-антропологічні контексти. До першого належать: а) лінгвістично-
об’єктивістські і б) логіцистські методи тлумачення права. Друге враховує
змістовні (семантичні) особливості текстів права при його тлумаченні. До
семантичних методів відносять: а) історичні та б) принципові.
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Сучасні континентальні (французькі та німецькі) філософські методи тлу-
мачення права представлені переважно змістовними методами (М. Фуко з його
«археологіями» влади і пенітенціарних систем, Ж. Дерріда з його «декон-
струкціями» текстів, Г.-Г. Гадамер з проблемами історичного часу «герменев-
тичного універсуму», П. Рікер з «філософією дії»).

Систематизація законодавства, предметом якої є нормативно-правові акти,
зумовлена необхідністю його вдосконалення, звільнення від застарілих запе-
речливих норм, усунення прогалин, упорядкування з метою ефективного вико-
ристання згаданими актами. Все це певною мірою стосується законодавства
України.

Правотворча діяльність на всіх рівнях має відтворювати системний підхід,
лише тоді вона буде ефективною. Проте єдиного об’єднуючого центру, який
спрямовував би законотворчу діяльність в одне русло, не існує. Кожен з орга-
нів, що мають безпосереднє відношення до кодифікації законодавства, яке сто-
сується економічних відносин, – Верховна Рада, Кабінет Міністрів, підпоряд-
коване йому відомство – Міністерство юстиції України, – робить свою справу
самостійно. Потрібно створити центр кодифікації і систематизації законодав-
ства, який би визначив принципові засади і напрями формування тих чи інших
кодифікованих нормативно-правових актів, розв’язував би проблеми інкорпо-
рації і кодифікації. Поки що ж проблеми правового регулювання економічних
відносин в Україні вирішуються загалом, безсистемно і тому не дуже вдало.
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Плавич В. П. Тлумачення юридичних норм і застосування законів (логіко-мето-
дологічний аналіз)

Аналізуються проблеми юридичного тлумачення правових норм і застосування
законів. Розкрито методологію герменевтичного аналізу правових текстів. Обґрунто -
вано можливість створення експертних систем, здатних прорахувати можливі траєкто-
рії руху діючого суб’єкта до тієї чи іншої цілі у заданому нормативному просторі.

Ключові слова: юридичне тлумачення, правозастосувальна діяльність, модулювання
правових ситуацій, інтуїтивне правове чуття, нові способи пізнання реальності. 

Плавич В. П. Толкование юридических норм и применение законов (логико-
методологический анализ)

Анализируются проблемы юридического толкования правовых норм и применения
законов. Раскрыта методология герменевтического анализа правовых текстов.
Обоснована возможность создания экспертных систем, способных просчитывать допу-
стимые траектории движения действующего субъекта к той или иной цели в заданном
нормативном пространстве.

Ключевые слова: юридическое толкование, правоприменительная деятельность,
моделирование правовых ситуаций, интуитивное правовое чувство, новые способы
познания реальности.

Plavich V. P. Interpretation of legal norm and law enforcement (logical and method-
ological analysis)

This article is devoted to the problem of the improving of legal interpretation of legal
norm and law enforcement. It was revealed the interesting method of hermeneutics analysis
of the text. It is grounded the resources of creating of the expert system, which is able to cal-
culate the admissible paths of the movement of the acting party to one or another aim in the
prescribed nominative space.

Key words: legal interpretation, law enforcement activity, designing of legal situation,
intuitive legal sense, new method of cognition of reality. 
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кандидат юридичних наук

ФІЛОСОФСЬКО−АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

В сучасних умовах дослідження прав людини наука вимагає використання
різних методів, які, доповнюючи один одного, дозволяють отримати більш
глибокі та всебічні знання про настільки складне і багатоаспектне явище як
права людини. Актуальність статті обумовлена тим, що в межах запропонова-
ного філософсько-антропологічного підходу з’являється можливість більш
конкретно розглянути сутність людини як автономного, уособленого індивіда,
наділеного особливими властивостями, спільними для всіх представників
людського роду через її соціальні почуття, мотиви, потреби, цілі, існування в
правовому полі, а також права людини, дослідити всебічно проблеми людини
у всьому їх різноманітті. В основу філософсько-антропологічного підходу
покладається переконання дослідника в цінності усіх людей як представників
єдиного біологічного виду. Використання даного підходу вказує, що людина
стає об’єктом, що визначає характер дослідження та водночас стає метою
останнього. До того ж її правам і свободам як невід’ємним атрибутам людини
створюються можливості для утвердження в якості визначального ціннісного
орієнтира суспільного розвитку. Мета даної статті полягає у аналізі прав люди-
ни в філософсько-антропологічному аспекті та визначенні цінності людини та
її прав через такі категорії як гідність, совість та мораль. В сучасній юридич-
ній літературі існує значна кількість наукових праць, монографій та статтей,
присвячених антропологічному пізнанню права. Слід виокремити праці та
антропологічні ідеї таких вчених, як М.І. Козюбра, А.І. Ковлер,
В.С. Нерсесянц, И.Л. Честнов, О.В. Поляков, М.П. Рабінович, М.І. Ховранюк,
Н. Рулан, В.С. Бігун, якими започатковано, зокрема, розв’язання проблеми
застосування антропологічних методів у правовій науці. Поряд з цим значний
пласт антрополого-правової проблематики залишається недослідженим, а ряд
запропонованих концепцій – дискусійними. Проблема антропологічного
права, маючи власну історію, набуває особливого інтересу в сучасних умовах
у зв’язку з розбудовою в нашій країні правової демократичної держави та фор-
муванням громадянського суспільства, розвитком усіх форм демократії. Саме
реальні та гарантовані політичні, економічні та особисті права та свободи гро-
мадян складають фундамент сучасної правової антропології та сприяють все-
бічному, гармонійному, вільному розвитку та вдосконаленню людини, забез-
печують їй якісне, належне життя. Український дослідник В.С. Бігун вважає,
що фундаментальною парадигмою юридичної антропології виступає «антро-
по-етнічна парадигма». В її основі, а отже, і в основі юридичної антропології,
лежать дві ідеї про людину, що формують уявлення про неї: 1) як одиничного
(автономного) індивіда («антропос» – людина); 2) як елемента цілісності, мно-
жини («етнос» – народ, стійка соціальна група) [1]. Вважається, що слово
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антропологія походить від грецьких слів anthropos – людина та logos – слово,
вчення і що вперше його використав Аристотель – для позначення вивчення
духовних начал людини [2, с. 6]. Початковим антропологічним фактом для
обґрунтування права є думка Аристотеля про те, що людина – істота політич-
на. Це означає, що людина живе разом з іншими людьми, але не зливається з
ними, вона живе автономно. Таке положення людини в співтоваристві людей
зумовлює можливість подвійного прояву соціальності «як позитивної соціаль-
ної істоти», що допомагає іншим людям та доповнює їх, з якої походить
необхідність прав людини [3, c. 128]. Шлях до філософського освоєння і син-
тезу епохальних правових досягнень відкрив І. Кант. Його філософія була
виключно точна в розпізнаванні загальної (ліберальної) динаміки епохи. До
кінця XVIII століття він першим створив філософсько-антропологічну кон-
цепцію, яка забезпечувала світоглядне обґрунтування ідеї природної невідчу-
жуваної свободи людини, її ніби аксіоматичної співвіднесеності з ідеєю права
і в подальшому була розгорнута послідовниками в теорію правової держави
[4]. На думку І. Канта автономна воля діє в просторі свободи, завдяки їй люди-
на здатна здійснювати свої дії згідно категоричного імперативу, як вищому
моральному закону. Кантівська автономна людина не виключає, а навпаки,
передбачає підпорядкування загального блага благу інших людей, але робить
це не з примусу, а вільно, включаючи в це співтовариство і себе самого.
Свобода для «автономної людини» необхідна як умова морального вчинку,
проте умовою можливості самої свободи є ідея Бога, створена самим розумом.
І знову слід відзначити зв’язок ідеї Бога (вищий порядок) з порядком людсь-
ким. За Кантом бути людиною означає відчувати, мислити і вірити завжди в
конкретних формах життя. Людина здійснює свою свободу та права як люди-
на громадська: як громадянин в правовій державі, як представник людства, як
учасник загального світу різноманітних держав з їх культурами.
Багатоманітність цих форм розширює внутрішню свободу автономної людини,
в силу чого «природна причинність не може оволодіти людиною». Автономна
людина завжди є вищою метою і ніколи не може бути засобом в здійсненні чиї-
хось інших інтересів [5]. Кантівська філософія прав людини отримала високу
оцінку Гегеля, який розвинув вчення про права людини у межах філософії
духу, а також створив теорію гарантій гідності і прав людини. Гегель визначав
право як наявне буття свободи: «право торкається свободи – самого цінного і
самого гідного в людині і вона сама повинна знати право, оскільки воно для
неї обов’язкове». [6, c. 95] Таким чином, свобода як сутність і є глибинним сен-
сом людського буття, без якого вона втрачає в кінцевому рахунку свою суб’єк-
тивність. Втративши можливість самовизначення, людина перестає бути
людиною. Особистість завжди прагне до неї, слово «свобода», як правило, асо-
ціюється в людській уяві з бажаним способом буття. Поняття свободи харак-
теризує спектр можливостей, сукупність різних варіантів вибору мети, засобів,
шляхів реалізації інтересів і намірів особи, часу та обставин здійснення вчин-
ку, який складається в кожній ланці генези її поведінки [7, c. 69]. Права люди-
ни, а також право на свободу є невід’ємним правом людини. Його має, за
Гегелем, навіть раб: «у природі речей лежить, що раб має абсолютне право
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звільнитися» [8, c. 122]. Права людини в філософсько-антропологічному під-
ході визначаються як «... певні можливості людини, необхідні для її існування
та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досяг-
нутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх
людей» [9, с. 5]. Головна ідея цього підходу полягає у тому, що людина з її
потребами та інтересами, з формуванням своїх можливостей і заборон, сама
визначає межі персональної свободи. У сучасних дослідженнях поряд із
поняттям «права людини» фігурують такі категорії як «потреба», «можли-
вість», «вимога». Різниця між поняттями «потреба» і «права людини» розкри-
вається через поняття «можливість». Права людини – це можливість реалізу-
вати особисті потреби, що залежать від конкретно-історичного рівня соціаль-
но-економічного та правового розвитку суспільства. Право розуміється у най-
поширенішому значенні як справедливість, рівність можливостей [9, с. 5].

Поль Рікер, аналізуючи антропологічні аспекти сучасних ліберальних тео-
рій справедливості й прав людини, гідність відносить до розряду первісних
благ, які є водночас мірою та фундаментом прав людини і позитивного права: 
«... будь-яка розумна істота передбачається такою, яка має бажання володіти
соціальними первісними благами, без яких вимога свободи була б безпредмет-
ною [10, с. 104].

Гідність – поняття моральної свідомості, що вміщає уявлення про цінність
усякої людини як моральної особистості [11, с. 85]. Гідність – це чеснота
людини, незалежна від будь-яких її біологічних чи соціальних властивостей.
Ж.-Ж. Руссо пов’язував людську гідність із свободою: «відмовитися від своєї
свободи – значить, відмовитися від своєї людської гідності, від прав людини,
навіть від обов’язків... такий підхід несумісний з людською природою» [12,
с. 88-89]. Гідність визначають як одне з базових особистісних прав людини,
посилаючись при цьому на міжнародні документи у галузі прав людини, зок-
рема на Загальну декларацію прав людини. У статті першій Декларації ствер-
джується: «Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та пра-
вах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у ставленні один до одно-
го в дусі братерства» [13]. Як зазначає С. П. Добрянський, міжнародно-право-
ві та конституційні положення, за якими гідність людини проголошено джере-
лом її прав і свобод, слід розуміти як визнання гідності людини тим первин-
ним «духовним легітиматором», ідеологічною складовою усіх без винятку
можливостей, які складають інститут прав людини та спрямовані на забезпе-
чення цієї властивості людини. [14, с. 195-196]. Тому можна зробити висновок,
що гідність не є одним з прав людини, але вона скоріше є те, що складає сут-
ність цього явища або антропологічне джерело прав людини. Таким чином,
гідність э найважливішою категорію моральної самосвідомості, яка висвітлює
сутність поняття «права людини». Одним словом, там, де є порушення якогось
права людини чи якоїсь свободи, завжди потерпає людська гідність. Совість –
ще одна категорія, що характеризує антропологічну концепцію прав людини,
оскільки совість є джерелом таких проявів буття людини у світі права, як толе-
рантність, повага до іншого, обмеженість свободи волі, нормативність діяль-
ності, відповідальність, обов’язки. У сучасних етичних дослідженнях совість
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визначається як «... внутрішнє духовне осмислення людиною цілісності своєї
життєвої реалізації під кутом зору її принципової моральної оцінки» [15,
с. 188-189]. Мораль − це система регуляції поведінки людини, що виявляє
свою дію через людину «зсередини», тобто вона є регулятором власне «внут-
рішньої дії», яка, переломлюючись через сумління (совість), свідомість люди-
ни, її віру, базується на вольовому, добровільному виборі людини. Іншими сло-
вами, мораль передбачає певну сферу автономії особи, в рамках якої людина
самостійно, без стороннього втручання приймає рішення та несе відповідаль-
ність за них. Інститут прав людини був спрямований на забезпечення свободи
особи, в першу чергу, визначення сфери особистої автономії. Особистісні (гро-
мадянські) права були покликані окреслити ту сферу, де індивід був би віль-
ним від втручання у його особисте життя. Тобто є підстави вести мову про те,
що певна група прав людини безпосередньо спрямована на гарантування тієї
сфери, в якій відбувається моральне самовизначення людини. Таким чином,
певні права людини, зокрема, такі, як право людини на повагу до її особисто-
го та сімейного життя (право на приватність), захист приватних даних, право
на свободу та фізичну недоторканість, недоторканість житла, право на свобо-
ду світогляду та віросповідання, право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів та переконань мають безпосередньо моральне зна-
чення. Тобто вони сприяють створенню якнайкращих умов для функціонуван-
ня моралі [16, с. 146]. Таким чином, за антропологічного підходу права люди-
ни визначаються як елемент самосвідомості: уявлення людини про свою гід-
ність, совість, мораль, свої потреби, інтереси, претензії, внутрішні суб’єктив-
ні можливості їх реалізації. Антропологічний підхід до аналізу поняття «права
людини» дозволяє зробити висновок, якщо уявлення про права людини зарод-
жуються у самосвідомості, то вона і є найважливішим критерієм рівня роз-
витку правової культури, правового суспільства та правової держави. Як під-
твердження слід відзначити ідею Самюєля де Пуфендорфа, котрий у своїй
праці «Обов’язки людини і громадянина» розглядав людину як «юридичну
особу». Моральні позиції і воля людини диктуються законами природи, котрі
наділяють її певними правами і покладають на неї певні обов’язки. Першим
серед цих обов’язків є зобов’язання людини по відношенню до самої себе: тур-
бота про свою душу, своє тіло і своє життя. [17, c.40]. Таким чином, природна,
а не божественна сутність людини доводиться просвітителями на основі здо-
рового глузду і раціонального уявлення про людину. У сучасних дослідженнях
існують кілька бачень антропологічного підходу. Найбільш доцільним, на
нашу думку, є обґрунтований українською вченою О.Ф. Скакун, яка зазначає:
«Ключовим методологічним підходом до всіх державно-правових явищ є ант-
ропологічний підхід, відповідно до якого людина як біосоціальний індивід є
«мірою всіх речей», у тому числі державно-правових явищ. Такий підхід ста-
вить людину в центр правової реальності і вивчає її роль у створенні цієї
реальності, життєдіяльність усередині неї, взаємний вплив (включаючи
деструктивний) людини і правової реальності» [18, c. 29]. Отже, права люди-
ни відображують свободу волі людини, тобто її здатність свідомо, самостійно
й добровільно обирати той чи інший варіант поведінки, діяльності – як інте-
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лектуальної, розумової, так і фізичної. Іншими словами, людина має бути від-
носно вільною від волевиявлення держави чи інших владних суб’єктів сус-
пільного життя. 

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що застосування
філософсько-антропологічного дослідницького підходу має на меті формуван-
ня й утвердження уявлення про державу та здійснюване нею юридичне регу-
лювання як про інструменти забезпечення умов для реалізації і захисту прав
людини. Цей методологічний підхід до прав людини дозволяє, зокрема,
обґрунтувати їх сутність, виходячи з природи людини, охарактеризувати обра-
зи останньої у праві, сформулювати загальне поняття прав людини, довести
наявність залежності між інтерпретацією людських прав, визначенням їх меж
і обраною концепцією розуміння правоносія, його потреб та інтересів.
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Пуховська А. С. Філософсько-антропологічний підхід дослідження прав люди-
ни: становлення та значення

У статті аналізується філософсько-антропологічний підхід до характеристики прав
людини. Використання даного підхіду показує цінності усіх людей як представників
єдиного біологічного виду. Подається аналіз окремих аспектів співвідношення прав
людини через поняття гідності, совісті та моралі. Обгрунтовано авторське бачення ролі
моральних норм у площині гарантування прав людини.

Ключові слова: права людини, філософсько-антропологічний підхід, гідність,
совість, мораль.

Пуховская А. С. Философско-антропологический подход исследования прав
человека: становление и значение

В статье анализируется философско-антропологический подход к характеристике
прав человека. Использование этого похода определяет ценность всех людей как пред-
ставителей единого биологического вида. Дается анализ отдельных аспектов соотноше-
ния прав человека посредством таких понятий, как достоинство, честь и мораль.
Обосновано авторское видение роли моральных норм в плоскости гарантирования прав
человека. 

Ключевые слова: права человека, философско-антропологический подход,
достоинство, совесть, мораль.

Pukhovska A. C. Philosophical-anthropological approash the study of human rights:
the emergence and importance

The article discusses the philosophical-anthropological approach to human rights. Using
this approach, shows the value of all human beings as members of a single species. The ana-
lysis of certain aspects of the relation of human rights in terms of: the dignity of conscience
and morality. And formulates the role of the author’s vision of moral norms in the plane of
human rights. 

In modern terms of human rights research science requires the use of different methods
that complement each other can get deeper and comprehensive knowledge of such a complex
and multifaceted phenomenon as human rights. Relevance of the article due to the fact that
under the proposed philosophical-anthropological approach it is possible to consider more
specifically the nature of man as an autonomous, embodied individual endowed with special
properties common to all members of the human race through her social feelings, motives,
needs, goals, existence in the legal field as well as human rights, to investigate fully human
problems in all their diversity. The basis of philosophical and anthropological approach relies
researcher belief in the value of all human beings as members of a single species. Using this
approach indicates that a person becomes an object that determines the nature of the study and
at the same time is the purpose of the latter. In addition, its rights and freedoms as an essenti-
al attribute of man created opportunities for consolidation as a determinant of values of soci-
al development. The purpose of this paper is to analyze human rights in philosophical and
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anthropological aspects and determining the value of man and his rights through categories
such as dignity, conscience and morality. In addition, the significant body of anthropological
and legal issues remain unexplored, and a number of proposed concepts – debatable. Problem
anthropological law, having its own history, is of particular interest in the present conditions
in connection with development in our country of the democratic state and formation of civil
society, the development of all forms of democracy. It is real and guaranteed political, econo-
mic and individual rights and freedoms constitute the foundation of modern legal anthropolo-
gy and promote comprehensive, harmonious, free development and improvement of the per-
son shall provide quality, good life. Ukrainian researcher VS Begun believes that a funda-
mental paradigm of legal anthropology was a “anthropo-ethnic paradigm”. At its core, and
hence the basis of legal anthropology, based on two ideas about man, which form an idea of
it: 1) as a single (independent) individual (“Anthropos” – people); 2) as an element of integ-
rity, plural (“ethnic group” – people, stable social group). It is believed that anthropology word
comes from the Greek word anthropos – man and logos – word, teaching, and the first time
he used Aristotle – to refer to the study of the spiritual man. According to anthropological
approach human rights are defined as part of identity: the idea of man’s dignity, conscience,
morality, their needs, interests, claims, subjective internal capabilities to implement them.
Anthropological approach to the analysis of the concept of “human rights” suggests, if the idea
of human rights in the emerging identity, it is the most important factor in the level of legal
culture, rule of law and the rule of law. In the current study, there are several views of the
anthropological approach. The most appropriate, in our view, is justified by the Academic
Ukrainian AF Jumper that says: “The key methodological approach to all state-legal pheno-
mena is an anthropological approach, according to which man as a biosocial individual is” the
measure of all things “, including state-legal phenomena. This approach puts people at the cen-
ter of legal reality and examines its role in creating this reality, where the life within it, the
mutual influence (including destructive) rights and legal reality. “Thus, human rights – reflect
the free will of man, that is, its ability to consciously, voluntarily and independently choose a
version of behaviors, activities – both intellectual, mental and physical. In other words, a per-
son must be relatively free of the will of the State or other public entities of public life.

Thus, summarizing the above, we note that the use of philosophical and anthropological
research approach aims at forming and strengthening understanding of the state and carried
her legal regulation as instruments to ensure conditions for the realization and protection of
human rights. This methodological approach allows for human rights, in particular, to prove
their essence, based on the nature of man, described the latest images of the right to formula-
te a general concept of human rights, prove the relationship between the interpretation of
human rights, defining their limits and understanding pravonosiya chosen concept, it needs
and interests.

Key words: human rights, the philosophical-anthropological approach, dignity, conscien-
ce, morality.
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ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
І ДЕРЖАВИ В ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ М. П. ДРАГОМАНОВА

ТА СУЧАСНІСТЬ

Провідним напрямком розвитку сучасного демократичного суспільства є
поступове сприйняття ними цінностей прав та свобод людини і громадянина,
гуманізму, справедливості, ідей солідаризму. Розвиток цього важливого проце-
су не можливий без модернізації конституційного положення про демократич-
ну, правову, соціальну державу, яке не може бути сьогодні реалізоване поза гро-
мадянським суспільством та наповнення його реальним змістом [1, с.55–63].

Сьогодні суспільна практика переконала, що демократична, правова, соці-
альна держава не може постати без паралельного формування громадянського
суспільства, що обумовлює існування поряд з інститутами державної влади
інститутів громадянського суспільства як самокерованої, структурованої та
недержавної частини народу та їх взаємозв’язку і взаємодії [2, с. 101].

Крім того чисельні концепції демократичної, правової, соціальної держави
передбачають її діяльність в ім’я людини та суспільства. Останнє вправі вима-
гати від такої держави забезпечення прав і свобод людини і громадянина,
належного рівня існування всіх членів суспільства, неухильного виконання
законів та забезпечення належного рівня діяльності судової влади відповідно
до принципів праводержавності, гарантування свободи слова та інформації,
проведення вільних виборів, легального і реального існування опозиції та
багатопартійності [3, с. 236]. Одночасно слід зазначити, що громадянське сус-
пільство не може існувати поза державою, бо в широкому тлумаченні грома-
дянського суспільства більшість дослідників – не правознавців схиляються до
того, що його складовим елементом є держава та державна влада. Зокрема, ця
державна влада має відповідати своєму визначенню та мати повноваження
щодо легітимного застосування сили по відношенню як до суспільства в ціло-
му, так і по відношенню до конкретних індивідів. Разом з тим, поняття грома-
дянського суспільства передбачає не лише обов’язок держави по відношенню
до своїх громадян, але й певні права різноманітних органів державної влади,
які покликані виконувати законодавчі, виконавчі та судові функції.

Розділ 2

ПРОБЛЕМИ  КОНСТИТУЦІЙНОГО  ПРАВА
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ



У цьому контексті двома основоположними проблемами постають наступ-
ні: співвідношення громадянського суспільства і державної влади та існуван-
ня специфіки взаємодії громадянського суспільства з державою, що визначає
себе як демократична, правова та соціальна? [4, с. 363].

В зв’язку цим методологічно виправданим і практично обґрунтованим
видається ретроспективне правове звернення до процесів наукового станов-
лення та теоретичного розвитку проблеми взаємодії громадянського суспіль-
ства, з одного боку, і демократичної, правової, соціальної держави – з іншого.
Зокрема мова йде про фіксацію найбільш важливо значущих ідей вітчизняно-
го минулого для створення уявлення про ґенезу поняття взаємозв’язку право-
вої держави та громадянського суспільства. Бурхливим періодом розвитку цих
ідей у вітчизняній правовій думці стало ХІХ ст. 

Не зупиняючись на загальній характеристиці розвитку правової думки,
цього часу відзначимо, що тоді соціально-економічний розвиток засвідчив
бурхливе визріванням інститутів громадянського суспільства. У світлі цього
стає цілком зрозумілим, що в правовому плані однією з найважливіших ознак
цього періоду стає панування ідей національної державності, рівності всіх
перед законом, правових обмежень державного втручання в суспільну сферу,
тощо. Досліджуючи розвиток поглядів стосовно взаємозв’язку правової дер-
жави та громадянського суспільства цього періоду слід звернутися насамперед
до тих ідей, що були висунуті провідними суспільними діячами і мислителя-
ми.

Найбільш рельєфно проблема взаємодії громадянського суспільства та пра-
вової держави проявилася у поглядах М. Драгоманова. Лібералізм М. Драго -
манова, як зазначає Т. Андрусяк, полягав у висхідному визнанні свободи і гід-
ності людини як найвищих вартостей [5, с. 27]. У політичному плані це
пов’язано в першу чергу з поширенням та зміцненням прав особи, інститутів
громадянського суспільства та конституціоналізму з яким він і пов’язував
«існування розвиненого інституту прав людини та їх гарантій». Серед всіх
прав людини, про що йдеться в таких його працях як «Віра в громадські спра-
ви», «Внутрішнє рабство та війни за визволення», «Імператор Тиберій», про-
відними він вважав право на життя, право на свободу, право на політичну та
юридичну рівність громадян, недоторканість особи та її житла, право на
працю та свободу вибору занять, право на освіту, здоров’я та соціальне забез-
печення, право вільного володіння майном та право участі в управлінні краї-
ною. М. Драгоманов вірив, що справжня історія свободи – це історія обмежен-
ня урядової влади держави, а не її зростання. Логічним наслідком цієї думки
для нього був ідеал анархії, звичайно, не в поширеному значенні цього слова,
як безладдя та боротьби всіх супроти всіх, а як умова, за якої зовнішня влада
та тиск вже не будуть необхідні, тому що люди навчаться керувати собою і
жити в мирі зі своїми ближніми [6, с. 103] в формі громадянського суспільства
та правової держави: «...дійти до того, щоб спілки людські, великі й малі, скла-
дались з таких вільних людей, котрі по волі посходились для спільної праці й
помочі у власні товариства, це й є та ціль, до котрої добиваються люди і котра
зовсім не подібна до теперішніх держав, своїх чи чужих, виборних чи не
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виборних. Ціль та зветься безначальство: своя воля кожному й вільне громад-
ство й товариство людей й товариств» [7, с. 374]. Малоймовірно, щоб
М. Драгоманов вірив у те, що цей ідеал можна здійснити у близькому чи навіть
далекому майбутньому. На перший погляд ідеал «без начальства»
М. Драгоманова суперечить ідеї правової держави. Однак, справа в тому, що
цей стан «вільного громадянства і товариства» [7, с. 68] виступають для нього
не стільки тією метою, яка може бути актуально реалізована в процесі сус-
пільного і державного розвитку, скільки своєрідним ідеалом, якого мають
прагнути як держава, так і суспільство [8, с. 12]. Коли суспільство вже не
потребуватиме зовнішньої примусової сили, а держава позбавиться об’єктів
впливу державної влади, оскільки між членами суспільства пануватимуть зла-
года, спокій і мир. Але, на практиці державотворення намагання досягти тако-
го стану, коли держава буде максимально обмежена в своїх можливостях щодо
авторитарного впливу на суспільство, що передбачає визнання принципу вер-
ховенства права, який в свою чергу, є основоположним для правової держави.

М. Драгоманов порівнював ідеал «держави без примусу» з намаганнями
інженера зменшити тертя в машині до нуля, хоча це, зрозуміло, неможливо [7,
с. 374]. Цей політико-правовий ідеал привів М. Драгоманова до федералізму.
Річ у тім, що глибоке знайомство з різними формами державного ладу в
Європі, відчуття на власному досвіді самодержавного деспотизму в Росії ціл-
ком логічно спричинили несприйняття М. Драгомановим як централізованої
диктатури якобінського типу, так і централізованої влади самодержавства. На
противагу їм він пропагував ідею республіканського федеративного устрою,
закладеному на вільному об’єднанні національно-історичних областей з роз-
ширеним місцевим самоврядуванням та соціальною вартістю прав людини.

Для політичного мислителя, який за свою вихідну точку бере незалежність
особи і відкидає будь-яку форму авторитаризму, федерація – прихильність рів-
ноправних осіб до груп та громад і співпраця останніх у більших спілках –
єдиний шлях подолати атомізацію суспільства та узурпацію влади тим чи
іншим прошарком, станом чи верствою. Таке розуміння федералізму
М. Драгоманова викликало вкрай негативне ставлення до нього як з боку при-
хильників незалежності України, так і тогочасних марксистів. Проте, вони не
помітили, що М. Драгоманов жодним чином не зводив проблему тлумачення
характеру державно-політичного життя України до усталеної дилеми «з
Росією, чи без неї». Це питання, на його переконання, мало б бути вирішене
самими громадянами України, але лише після створення демократичної пра-
вової, соціальної держави та демократичного громадянського суспільства.

Тому державний ідеал – федеральне об’єднання політично автономних
країв та областей – свідчив, що М. Драгоманов не страждав однобічним під-
ходом до проблеми. Адже він не намагався в ім’я перемоги одного боку діа-
лектичної опозиції знищити інші. Конкретне вивчення питання, врахування
різноманітних факторів, що визначають доречність того чи іншого способу
управління, – ось методологічна позиція М. Драгоманова. Він досить резонно
вказував на те, що «є одні речі, що потребують на централізацію, але є й інші,
що вимагають децентралізації».
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Іншим моментом, що пов`язаний із федералізмом і на якому зупиняються
багато дослідників є поняття свободи та демократії. Однак, на нашу думку,
слушно було б зауважити, що демократія у М. Драгоманова зовсім не тотожна
свободі.

За Драгомановим, метою всієї еволюційної історії людства є повна ліквіда-
ція або принаймні максимальне обмеження авторитарних, ієрархічних і при-
мусових заходів у суспільному житті, втіленням яких є держава, що з цієї при-
чини повинна бути замінена громадянським суспільством, тобто «добровіль-
ною асоціацією вільних та рівних осіб». 

Для М. Драгоманова вони були навіть не метою, яка мала бути реалізована
в процесі суспільного і державного розвитку, скільки своєрідним ідеалом,
якого мають прагнути держава та суспільством. Мова йде про те, що суспіль-
ство вже не потребуватиме будь-якої зовнішньої примусової сили, а держава
позбавиться об’єктів впливу державної влади, оскільки між членами суспіль-
ства пануватимуть злагода, спокій і мир [6, с. 103]. Але, об’єктивно, найбіль-
ше чого можна прагнути реалізувати на практиці державотворення, це нама-
гання досягнути такого стану, за якого держава буде максимально обмежена в
своїх можливостях щодо авторитарного впливу на суспільство, що передбачає
визнання принципу верховенства права, який в свою чергу є основоположним
для правової держави. Важливим аспектом політичних та правових поглядів
М. Драгоманова є проблеми соціальної держави у її взаємозв’язку з громадсь-
ким суспільством. Мова йде про обов’язок держави гарантувати економічні та
соціальні права громадян, забезпечити їм гідний рівень життя. Він допускає
розширення владних повноважень держави щодо громадянського суспільства
тільки з метою виконання нею соціальних функцій, що цілком співпадає з інте-
ресами останнього.

Проведений аналіз ідей взаємозв’язку правової держави і громадянського
суспільства одного з найбільш яскравих представників вітчизняної лібераль-
ної думки ХІХ ст. дає підстави зробити висновок, що громадянське суспіль-
ство як тип суспільної організації утворюється для захисту прав і свобод своїх
членів. За цих умов єдино можливим партнером громадянського суспільства
постає демократична, правова, соціальна держава. Квітенцію їх ідей тезово
можна викласти наступним чином. Недотримання державою таких її осново-
положних принципів, як пріоритет прав людини і громадянина, обмеження
державної влади, законності, верховенства права, конституції, забезпечення
громадянам держави гідного рівня існування не означає зникнення грома-
дянського суспільства. Але за цих обставин значно трансформуватиметься
зміст системи взаємозв’язків і взаємовідносин між державою і громадянським
суспільством. У свою чергу політико-правова абсолютизація влади грома-
дянського суспільства здатна породити стан постійного дисбалансу та нерів-
новаги в усіх без винятку політичних процесах, що безпосередньо впливатиме
на розвиток законодавчої та правотворчої діяльності в державі. 

Надання особливих прав та повноважень інститутам громадянського сус-
пільства спричиняє поступове зниження ступеня легітимності демократичних
урядів, оскільки в такій ситуації принцип вільного демократичного вибору
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перестає бути верховним і підпорядковується принципу оцінки ефективності
дії влади. Разом з тим, суттєво видозмінюється і практика парламентаризму,
який є системою взаємодії держави і суспільства, для якої характерним є
визнання провідної ролі загальнонаціонального постійно діючого колегіально-
го представницького органу держави в здійснення державно-владних функцій.
Це відбувається внаслідок того, що поруч із взаємно врівноваженими законо-
давчою, виконавчою та судовою владами з’являється своєрідний привілейова-
ний «легітиматор», який претендує на право втручання і перерозподілу повно-
важень між основними гілками державної влади. Таке переформоване грома-
дянське суспільство здатне відібрати на певному етапі від законодавчої влади
її функції, перетворивши її на провідника своїх інтересів. 

Внаслідок цього порушуються фундаментальні принципи демократії, адже
як зазначав Ю. Шемшученко «парламент і парламентаризм є невід’ємним
атрибутами демократичної, правової держави і показником розвитку грома-
дянського суспільства [9, с. 15]. Інколи система компромісів на якій ґрунту-
ється спосіб дії громадянського суспільства, між урядовими та неурядовими
організаціями, між органами державної влади та громадського контролю, між
адміністративними органами та незалежними асоціаціями громадян
виявляється настільки ускладненою, що отриманий кінцевий результат не від-
повідає прагненням та інтересам жодної з представлених груп тиску. 

Громадянське суспільство здатне породити ілюзію та тенденцію до вирі-
шення всіх проблем, нехтуючи загальносуспільним чи загальнодержавним
інтересом, що породжує нестабільність в політико-правовому житті держави.
Ще один фактор небезпеки криє в собі громадянське суспільство у випадку
його розколу. Це може створити небезпечну політико-правову ситуацію існу-
вання кількох громадянських суспільств з багатьма центрами прийняття
рішень та соціального впливу. За таких обставин діяльність держави буде від-
далятися від суспільства. У результаті чого виникне парадоксальне становище:
держава без суспільства і суспільство без держави [10, с. 21]. Таким чином,
попри всю значущість громадянське суспільство в силу цілого ряду об’єктив-
них обставин не може замінити собою правової, соціальної держави, яка
повинна гарантувати всім членам громадянського суспільства певні конкретні
права. 

У свою чергу вороже ставлення держави до громадянського суспільства
компенсується для суспільства його недовірою та неповагою до держави.
Існуюча взаємозалежність між формою існування держави та громадянським
суспільством, як це видно із поглядів мислителя, дозволяє казати про
наявність трьох типів співіснування держави та громадянського суспільства.
Перший з них характеризується високим рівнем конфліктності і реалізується
за будь-яких недемократичних форм правління. Другим типом може бути
окреслений в термінах суцільної ізоляції держави і громадянського суспіль-
ства, коли перша, маючи метою лише збереження влади не втручається в сус-
пільні справи, а громадянське суспільство намагається вирішити всі проблеми
власними силами. Проте подібний стан носить лише ознаки перехідного періо-
ду і виступає початковим етапом чи загостренням конфронтації між елемента-
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ми громадянського суспільства та державною владою, чи початку конструк-
тивного діалогу між ними. І нарешті, третім типом взаємодії є модель коорди-
наційних чи партнерських відносин, за якої поруч з громадянським суспіль-
ством виникає та існує демократична, правова, соціальна держава.

Головними напрямками здійснюваної правовою, соціальною державою
політики, щодо громадянського суспільства та його окремих інститутів мають
бути правове визнання громадянського суспільства, недоторканості сфери
приватної взаємодії його членів; гарантування і забезпечення участі всім чле-
нам громадянського суспільства в процесі розробки і прийняття державних
рішень; сприяння здійсненню громадянам прав на свободу асоціацій та звер-
нення до органів державної влади; фінансово-матеріальна підтримка інститу-
тів громадянського суспільства у тому числі, й за рахунок створення різнома-
нітних фондів та ін.

Невід’ємною рисою правового зв’язку між правовою, соціальною держа-
вою має бути визнання принципу служіння держави громадянському суспіль-
ству і спрямування своєї діяльності на забезпечення рівних можливостей для
всіх його членів, як основи свободи і соціальної справедливості. У своєму
взаємозв’язку з громадянським суспільством правова, соціальна держава
основним принципом своєї діяльності вважає забезпечення партнерських від-
носин. 

Висвітлення взаємодії між правовою, соціальною державою та грома-
дянським суспільством зумовлює фіксацію положення, що взаємозв’язок між
ними має бути визначеним як діалектичний синтез: громадянське суспільство
потребує існування демократичної, правової, соціальної держави, як своєї
передумови, хоч разом з цим, тільки розвинуте громадянське суспільство,
широке й активне залучення мас до державно-політичних процесів уможлив-
лює утворення правової та соціальної держави, що є основою стабільності,
демократичного правового режиму, міцної авторитетної державної влади та
запорукою державного спокою. 
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У статті висвітлюються погляди М. Драгоманова на державу, громадянське суспіль-
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соціальних функцій. Наголошується на сучасному звучанні поглядів мислителя.

Ключові слова: М.Драгоманов, держава, громадянське суспільство, демократія,
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Скрыпнюк О. В. Вопросы взаимодействия гражданского общества и государ-
ства в праововой точке зрения М. РП. Драгоманова и современность

В статье освещаются взгляды М. Драгоманова на государство, гражданское обще-
ство, их взаимоотношения в контексте общественного развития ХІХ века. В основе его
мировоззренческих основ выступает идеология либерализма, которая определила отно-
шение мыслителя к модернизации государства и общества, их институтов на демокра-
тических началах. Право, конституционализм и демократия выступают у него стабиль-
ной основой развития прогресса. Основой эффективного функционирования обще-
ственной демократии было наличие развитого института прав и свобод человека: право
на свободу, жизнь, достоинство, политическую и юридическую равенство, неприкосно-
венность личности и его жилища, свободное владение и пользование имуществом,
право участия в управлении страной и целый ряд других социальных прав.
Государственно-общественным идеалом М. Драгоманова выступали гражданское обще-
ство как добровольная ассоциация свободных и равных лиц и децентрализованная пра-
вовая и социальное государство «без принуждения и начальства», без деспотизма, с гос-
подством принципа верховенства права. Гражданское общество и государство суще-
ствуют в специфической взаимосвязи, который определяет характер их взаимодействия.
Обязанность государства гарантировать права граждан, обеспечить им достойный уро-
вень жизни. Расширение его властных полномочий в отношении гражданского обще-
ства допускается в целях выполнения им социальных функций в интересах последнего.
Лейтмотивом статьи выступает созвучность взглядов М. Драгоманова современности.

Ключевые слова: М. Драгоманов, государство, гражданское общество, демократия,
права и свободы, ассоциация, верховенство права, взаимосвязь, взаимодействие.

QUESTIONS OF INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND STATE IN LEGAL
HERITAGE OF M. DRAGOVANOV AND THE PRESENT

The article research Dragomanov’views of civil society and their interaction with the state
in the context of development of society and liberal ideology in Ukraine in the second half of
the XIX century. Liberal and democratic ideology determine the thinker views in a way and
prospect of development of society and state, their modernization on democratic principles.
The essence of liberal views of Dragomanov consisted in recognition of freedom and advan-
tage of the person as supreme values of society. M. Dragomanov’s investigations «Belief in
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public affairs», «Internal slavery and war for release», «Emperor Tiberius» are devoted to a
question of creation of the developed institute of the rights and freedoms of the person. The
main among all rights, he determined the right to life, the right to liberty, the right to political
and legal equality of citizens, integrity of human beings and their dwellings, the right to work
and a liberty of choice of occupations, the right to education, health and social security, the
right of free ownership of property and the right of participation of a government. The thinker
put domination of freedom in society into dependence on restriction of the government power,
liquidation of authoritative influence on society. The civil society and the constitutional dem-
ocratic state basing the activities on the fundamental principle of supremacy of law without
«coercion», social oppression was his public ideal. Their basis will be constituted by «soci-
eties of free persons» which will provide domination of the public world, a consent and sta-
bility. A basis of the organization of a political system he saw a republicanism and federalism
as an antipode of autocratic despotism and centralized dictatorship. Thus the federalism shall
be based on a reasonable combination of centralization and decentralization. The thinker
represented federation as commitment of equal persons to communities and cooperation of the
last with the big unions as pledge against usurpation of the power separate social groups. The
Dragomanov understanding of federalism was exposed to criticism as supporters of indepen-
dence of Ukraine and Marxists. The question of future form of the organization of the state on
the federal beginnings through consolidation of politically autonomous regions and areas
according to Dragomanov should be solved by citizens of free Ukraine after creation in it the
democratic, constitutional, social state and civil society. The determining aspect of legal views
of M. Dragomanov – a problem of interrelation of civil society and state, their partnership.
Civil society is «voluntary association of free and equal persons», and the constitutional state
– the constitution, legality, a law and order. Absolutization of the power of civil society is
capable to generate a condition of a fixed imbalance and a disbalance. Provision of special
powers to institutes of civil society is capable to call legitimacy of existence of the democra-
tic government into question. Effective system of interaction of the state and society, parlia-
mentarism and recognition of the leading role in system of public authorities nationwide, con-
stantly acting, jointly, the representative body performing it is state imperious functions.
Among executive and judicial authority this body acts as counterbalancing, peculiar exclusive
«legitimator» which reserves the right of intervention and redistribution of powers between
the basic government branches through representation of the interests in parliament. Civil
society is capable of adjustment of the legislation in own interests that can entail dictatorship
of parliament and is negative affect implementation of the fundamental principles of democ-
racy. 

An important aspect of legal views of M. Dragomanov a problem of the social state and
its interaction with civil society. He considered that the fundamental obligation of the state
consists in providing the economic and social rights of citizens, providing worthy level of
living with it. In this connection it assumed expansion of powers of authority of the state for
the purpose of accomplishment of the social functions by them that would correspond to inte-
rests of the last. Recognition of the principle of service of the state to civil society and the
directions of the activities on providing equal opportunities for all his members, as bases of
freedom and social justice shall be the integral line of legal bond between the constitutional,
social state. In the interrelation with civil society the constitutional, social state considers as
the basic principle of the activities ensuring partnership. In article the considerable attention
is paid to aspect of the present of views of M. Dragomanov.

Key words: M. Dragomanov, state, civil society, democracy, rights and freedoms, associ-
ation, supremacy of law, interrelation, interaction.
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ДОКТРИНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ЯК ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Довкола питання про феномен місцевого самоврядування традиційно
виникали і продовжують виникати дискусії, у ході яких набувають вияв насам-
перед спроби визначити його природу та сутність. При цьому нерідко йдеться
не про те, чим насправді є місцеве самоврядування, а про те, яким воно повин-
но бути відповідно до поглядів тих або інших дослідників, в основі яких тією
чи іншою мірою лежать відповідні соціальні, економічні, політичні та інші
інтереси.

Метою цієї статті є дослідження феномену місцевого самоврядування з
точки зору генезису, організації та функціонування громадянського суспіль-
ства. Вважаємо, що саме у такому контексті оптимальною мірою розкриваєть-
ся потенціал місцевого самоврядування, як з позиції його генезису, так і в
аспекті його інституціоналізації та практичної діяльності. Адже сьогодні,
попри збереження певної дискусійності питання [1, с.9], майже не викликає
сумніву, що місцеве самоврядування є не тільки основоположним інститутом
громадянського суспільства, а й важливим інструментом його формування та
функціонування, критерієм істинності, реальності та ефективності його проя-
вів практично у всіх сферах життєдіяльності соціуму.

Втім, таке обережне застереження значною мірою пов’язане як із недос-
татньою дослідженістю проблеми, так і здебільшого вкрай суперечливим зако-
нодавством у цій сфері. Так, у Законі України «Про засади внутрішньої і зов-
нішньої політики» від 01 липня 2010 р. [2] у ст. 5 визначено засади внутріш-
ньої політики у сфері формування громадянського суспільства і вперше зако-
нодавчо закріплено категорію «інститут громадянського суспільства». Але
питання засад розвитку місцевого самоврядування в Україні здійснюється
окремо у ст. 4 цього Закону, що, за сутністю цих норм, фактично виводить міс-
цеве самоврядування за межі громадянського суспільства та не відносить його
до відповідних інститутів.

У цьому аспекті доволі парадоксальною видається і постанова Кабінету
Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження поряд-
ку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконав-
чої влади» [3]. Так, абзац другий п. 2 цього Порядку визначає, що «під інсти-
тутами громадянського суспільства слід розуміти громадські організації, про-
фесійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні й релігійні орга-
нізації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інфор-
мації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно
до законодавства». Тобто інститутами громадянського суспільства, за логікою
цього документа, є лише органи самоорганізації населення, але не місцеве
самоврядування загалом.
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Нарешті у Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації [4] серед
завдань реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського сус-
пільства в Україні фактично передбачалося лише «удосконалення процедур
проведення місцевих референдумів, мирних зібрань, загальних зборів (конфе-
ренцій), громадських слухань членів територіальної громади за місцем прожи-
вання та правового статусу органів самоорганізації населення, встановлення
гарантій їх діяльності», а самому місцевому самоврядування в цілому, його
органам та посадовим особам відводилася інструментальна роль щодо спри-
яння розвитку громадянського суспільства та його інститутів.

Отже, на цих прикладах ми чітко бачимо суто позитивістський та етатист-
ський підхід держави до інституціоналізації громадянського суспільства та
його інститутів в Україні, у тому числі й місцевого самоврядування. У силу
цих та інших причин доктринальні основи громадянського суспільства нібито
втратили чіткість кордонів та орієнтирів, а його правова, економічна, терито-
ріальна, інституційна, функціональна, суб’єктно-об’єктна та інші основи зале-
жать тільки від свавільного умогляду політиків.

Потрібно зазначити, що коли ми говоримо про місцеве самоврядування як
про конкретно-історичне, політико-правове та соціально-культурне явище, то
маємо пам’ятати, що, як і будь-яке інше правове явище, воно постійно підда-
валося еволюції. У кожній країні місцеве самоврядування пройшло свій особ-
ливий шлях становлення і розвитку, що вирізнявся чималою своєрідністю. У
суспільному житті спостерігалося протиборство територіальних громад і цен-
тральних органів влади. Тому цілком зрозуміло, що змінювалися уявлення про
сутність і зміст місцевого самоврядування, природу взаємовідносин державної
влади та влади на місцях, про зміну прийомів і методів управління державни-
ми та громадськими справами. У зв’язку з цим можливості застосування будь-
якої теорії місцевого самоврядування в кожній країні завжди залежать від бага-
тьох причин історичного та національного характеру, а також від загальної
спрямованості політичної системи суспільства. Звідси випливає висновок, що
відмінності муніципально-правових теорій завжди мають не умоглядні, а дієві,
управлінські підвалини. Так, проведення будь-якої реформи місцевого само-
врядування вимагає вибору однієї із теорій в якості своєї концептуальної осно-
ви. Цей вибір завжди має світоглядний характер, що підтверджується всією
історією становлення місцевого самоврядування та загалом громадянського
суспільства у різних країнах світу.

В історії політико-правової думки сформувалося розуміння місцевого
самоврядування як історично зумовленої й інституціоналізованої форми само-
організації територіальної громади. Власне, саме місцеве самоврядування є
класичним зразком системи, що самоорганізується, причому як з позиції фор-
мування, так і функціонування. Самоорганізація – це процес, у результаті
якого на основі іманентних властивостей структур і функцій системи само-
стійно, без зовнішніх керуючих впливів створюється, відтворюється або вдос-
коналюється організація даної системи.
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Процес самоорганізації властивий складним динамічним системам будь-
якої природи, за умови наявності в них певних характеристик: здатність до
експорту ентропії шляхом обміну енергією й речовиною з навколишнім сере-
довищем; нерівноважний характер; нелінійність; кооперативний характер
динаміки підсистем; здатність до самовідтворення; існування декількох стій-
ких станів системи, залежність поточного стану від передісторії; відбір систем
і механізмів зі сприятливими властивостями з великої кількості можливих;
потенційна здатність до створення, зберігання, відтворення й використання
інформації тощо [5, с. 10].

У Конституції України цілком закономірно закладений виключно само-
врядний принцип вирішення питань місцевого значення, в основі якого – само-
організація та самовідповідальність місцевих жителів – членів територіальних
громад сіл, селищ і міст, а також обраних ними органів та посадових осіб міс-
цевого самоврядування. Отже, місцеве самоврядування є класичним прикла-
дом складноорганізованої системи у форматі «соціум – індивід», що склада-
ється з сукупності елементів (компонентів) і зв’язків між ними (структури), які
поєднують дану сукупність елементів у єдине ціле. Цілісність породжується
структурою системи, типом зв’язків між її елементами. Соціальна система
складається з взаємодіючих індивідів (місцевих жителів – членів територіаль-
них громад), що формують її цілісність (територіальну громаду у цілому, її
внутрішні муніципальні структури (територіальні мікрогромади будинку,
вулиці, кварталу, мікрорайону), представницькі та виконавчі органи місцевого
самоврядування, органи самоорганізації населення). Індивід (місцевий
житель) є найменшим неподільним елементом цієї цілісності, але він не існує
відсторонено, він завжди включений у місце життя своєї територіальної гро-
мади. Завдяки своїй біосоціальній природі він включений у ціле, частиною
якого є, і розглядати його окремо від цілого настільки ж штучно, як і розгля-
дати муніципальний соціум окремо від індивідів – окремих жителів. Індивід
створює соціум, а соціум у свою чергу створює індивіда. Терміни «соціум» і
«індивіди» позначають не окремі явища, а лише колективний і дистрибутив-
ний аспекти того ж самого явища.

Отже, узагальнюючи основні підходи, сформульовані у теорії самооргані-
зації у цілому та, зокрема, самоорганізації у місцевому самоврядуванні, можна
зробити висновок, що муніципальний соціум є тим, чим він є тільки завдяки
синергійній дії індивідів (місцевих жителів), з яких саме й складений.
Синергія – співробітництво, співдружність – комбінована дія яких-небудь ком-
понентів, при якому сумарний ефект перевищує дію кожного компонента окре-
мо. У результаті синергійної функціональної дії індивідів соціум здобуває
емерджентні (англ. – emergence – виникнення, поява нового) властивості.

Розглядати місцеве самоврядування як сферу функціонування самоврядно-
го процесу доцільно принаймні у двох аспектах – як системне суспільне явище
та організаційно-структурований інститут. Під системним суспільним явищем
розуміється форма співіснування людей, які об’єднані демократичними цін-
ностями рівності, справедливості і свободи, а під організаційно-структурова-
ним інститутом – засіб здійснення управлінських дій з організації життєдіяль-
ності на місцевому рівні.
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В першому випадку йдеться про процес як прояв самоорганізації місцевого
населення, яка має відбуватися на основі широкої ініціативи, самоорганізації,
суспільної самодіяльності. У другому випадку місцеве самоврядування виконує
функцію організації та регулювання дій з суспільної життєдіяльності людей з
метою їх упорядкування, збереження або перетворення, спираючись на владу,
та базується на підпорядкуванні, підкоренні та володарюванні [6, с. 8].

Повноцінне функціонування місцевого самоврядування можливе лише за
умов, що воно відіграє ці дві ролі одночасно. Інакше місцеве самоврядування
гальмуватиме розвиток самоврядного процесу та стримуватиме демократиза-
цію всього суспільства. Тобто лише у процесі здійснення функції самоорганіза-
ції місцеві жителі (індивіди) можуть утворити нову якість існування соціуму –
територіальну громаду та оптимально реалізувати її самоврядні функції. У
цьому аспекті місцеве самоврядування є ідеальною інституційною та функціо-
нальною основою генезису громадянського суспільства, формування його
цілісної та ефективної моделі в цілому. По суті, самоорганізація як базисна
основа системи місцевого самоврядування є формою віддзеркалення взаємо-
відносин між державою та громадянським суспільством у правовому просторі.

Важливе значення в сучасних теоретико-правових концепціях місцевого
самоврядування має його трактування як процесу інституціоналізації терито-
ріальної громади. Інституціоналізація тлумачиться як процес формування ком-
плексу норм, які закріплюють особливості кожного конкретного типу, виду,
підвиду місцевих співтовариств і територіальних колективів, що дає змогу
виявити критерії їх розмежування, тенденції розвитку, а також зміст їх фун-
кціональних особливостей. У громадянському суспільстві соціальні процеси
структуруються та відтворюють себе у формах соціальних інститутів, які
діють відповідно до нормам права або всупереч їм, але в будь-якому разі спів-
віднесених з цими нормами.

Згідно з логікою класичних філософсько-правових концепцій (Дж. Локк,
І. Кант, Г. В. Ф. Гегель) частина визначальних природних прав залишається
невід’ємним надбанням особи, частина передається державі, але лише опосе-
редковано – через структури громадянського суспільства. Тому саме грома-
дянське суспільство є простором генезису права та правових відносин.
Держава, яка визнає громадянське суспільство, може бути тільки правовою.
Правовий характер соціальних відносин, включаючи відносини громадянина,
суспільства та держави, є головною ознакою громадянського суспільства.
Таким чином, тільки співвіднесеність із правом дає змогу говорити про соці-
альні інститути як інститути саме громадянського суспільства, які відповіда-
ють його необхідним ознакам.

В умовах правової держави право є головною підвалиною інституціоналі-
зації самоврядування територіальних громад. Зміна соціальних умов відтво-
рення інституціональних форм місцевого самоврядування вимагає постійної
корекції правової політики. Це стає особливо актуальним у наш час, коли знач-
на частина правознавців та філософів права пов’язує перспективи інституціо-
налізації соціальних процесів світу, що глобалізується, саме з розвитком форм
місцевого самоврядування (Ю. Хабермас, А. Макинтайр та ін.).
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Характерною рисою сучасності стає розпад звичних форм соціальної та
культурної цілісності, нарощування відцентрових тенденцій. Дедалі помітні-
ше проступають контури нової конструкції світового порядку, основні ознаки
якої – нестабільність, розмитість, мозаїчність. У зв’язку з цим кожний регіон,
кожна країна вимушені переосмислювати себе, своє місце у світі, шукати нові
форми і способи колективної й індивідуальної ідентичності. І тут значна час-
тина відповідальності покладається на інститути місцевого самоврядування,
які можуть оперативно відреагувати на ці зміни та стати дієвими факторами
стабілізації суспільних відносин у процесі нарощування відцентрових тенден-
цій.

Місцеве самоврядування може виступати вираженням принципової куль-
турної різнорідності, яка існує як у світовому масштабі, так і на регіонально-
му і локальному рівнях. Воно стає найбільш демократичною відповіддю на
виклики глобалізації, таким інститутом, що заявляє про необхідність поваги до
особливого, унікального, неповторного. У Західній Європі у даний час спосте-
рігається загальна тенденція у реформуванні місцевого самоврядування – це
його розвиток, децентралізація і деконцентрація, тобто послаблення контролю
на місцях, який здійснюється представниками центральної влади. Усе це вима-
гає пристосування органів місцевого самоврядування та держави в цілому до
реалій, що змінюються на наших очах, що, у свою чергу, потребує переосмис-
лення феномену самоврядування та самоорганізації в цілому, його завдань,
функцій, місця та ролі у процесах модернізації державності та формування
громадянського суспільства тощо.

Існує кілька причин, за якими у сучасних умовах місцевому самоврядуван-
ню віддається перевага перед іншими формами організації управління на міс-
цевому рівні. По-перше, передбачається, що місцеве самоврядування надає
певну свободу суспільству, будь-то свобода індивідів чи груп. По-друге, вва-
жається, що воно найбільшою мірою гарантує рівність, тобто утворює найкра-
щі умови для участі громадян в управлінській діяльності. По-третє, стверджу-
ється, що воно є більш ефективним, ніж інші форми організації місцевого
управління, оскільки, з одного боку, забезпечує найвищу ступінь відповіднос-
ті між реальними потребами та політикою, яку здійснює держава, а з другого
– стимулює конкуренцію між різними одиницями місцевого управління, які
намагаються шляхом покращення якості послуг, які вони надають, залучити
нових громадян та додаткові ресурси. Крім того, місцеве самоврядування ство-
рює найбільш сприятливі, ніж інші типи організації, умови для координації
інтересів всередині місцевого співтовариства. У багатьох сучасних наукових
працях підкреслюється, що місцеве самоврядування є тим простором, усере-
дині якого громадяни вчаться діяти політично [7, с. 15, 17–18].

У процесі становлення та розвитку муніципальної науки сформувалася
низка наукових теорій (концепцій) про походження місцевого самоврядування,
які по-різному тлумачать сутність цього інституту, особливості його взаємо-
відносин з державою та громадянським суспільством.

Так, одна група вчених виходить з концептуального розуміння влади міс-
цевого самоврядування виключно як різновиду (форми, рівня) державної
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влади або державного управління. Дана позиція отримала своїх прихильників
як у зарубіжній юридичній науці, так і серед вітчизняних учених. Означена
теорія місцевого самоврядування вбачає у ньому частину держави та розглядає
владу місцевого самоврядування як різновид державної влади. Згідно з цією
теорією самоврядування – одна з форм організації державної влади. Будь-яке
управління публічного характеру з цього погляду є справою державною. 

Згідно з державною теорією функції органів місцевого самоврядування за
своєю природою, по суті, не відрізняються від функцій державного (місцево-
го) управління, і тому розподіл справ між місцевими органами державного
управління та органами місцевого самоврядування має своїми підставами не
відмінність природи цих справ, а лише міркування доцільності: є справи, щодо
яких можна передбачити, що з ними краще впораються органи державного
управління, які керуються центральними установленнями, а є коло справ, які
ефективніше вирішуватимуть місцеві органи публічного управління, які діють
на самоврядних засадах.

Інша група теоретиків сучасного муніципалізму займає компромісну пози-
цію: ними визнається подвійна природа влади місцевого самоврядування та
його органів. У результаті аналізу природи місцевої влади дані автори роблять
висновок про те, що у ній одночасно поєднуються дві засади – громадівська та
державна. Прихильники цієї концепції, розмірковуючи про ознаки місцевого
самоврядування, його відмінності від державної влади та основні функції,
доводять, що державні та самоврядні начала перебувають у площині єдиного
поля публічної влади, зміни відбуваються в інтересах децентралізації управ-
ління та підвищення його ефективності. Відмінності, головним чином, поля-
гають у виборі засобів реалізації цих цілей.

Представники третьої концепції, прихильником якої є автор цієї статті,
категорично заперечують державну природу влади територіальних громад,
розглядаючи місцеве самоврядування як самостійний вид публічної влади.
Так, В. Погорілко вважав, що місцеве самоврядування являє собою відносно
самостійний вид влади у системі народовладдя – місцеву, муніципальну владу
як владу територіальних спільностей [8, с. 7]. Характеризуючи місцеве само-
врядування як багатоаспектне явище, яке одночасно має якості соціального і
політичного, публічно-правового та приватноправового, вітчизняний дослід-
ник муніципально-правової проблематики В. Кравченко стверджує, що місце-
ве самоврядування – це публічна влада з усіма її атрибутами і водночас інсти-
тут громадянського суспільства, форма самодіяльності населення, вияв його
здатності управляти власними справами автономно від держави [9, с. 50].

Сáме громадівське муніципальне праворозуміння вперше набуло втілення
у перших конституційних актах на європейському континенті. Власне, понят-
тя «самоврядування» вперше стало вживатися у зв’язку з управлінням на міс-
цях уже наприкінці XVIII ст. – на початку XIX ст. і було зумовлено проголо-
шенням принципу самостійності громади від держави. У 1831 р. проблема міс-
цевого самоврядування набула практичного характеру: у Конституції
Королівства Бельгія було закріплено громадівську владу, яка існувала поряд з
законодавчою, виконавчою та судовою владами і була рівноправною з ними.
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Таким чином, на рівні Основного закону було визнано теорію «вільної грома-
ди». Дана традиція зберігається у бельгійському законодавстві й у даний час,
що підтверджує аналіз Конституції Королівства Бельгії (у ред. 2007 р.).
Бельгійська конституційно-правова доктрина без застережень визнає політич-
ний характер муніципальної влади комун і провінцій. Водночас у даний час
реалізація теорії «вільної громади» у практиці муніципального будівництва у
Бельгії здійснюється із певними застереженнями, оскільки передбачає полі-
тичне протиставлення державної і муніципальної влади. Також у даний час у
найбільш чистому вигляді «громадівську (господарську)» концепцію місцево-
го самоврядування втілено у законодавстві Австрійської Республіки.

Ілюстративним у цьому аспекті є й вітчизняний конституційний досвід.
Прикладом впливу на розвиток законодавства громадівського муніципального
праворозуміння можна вважати прийняття Конституції України, де у частині
щодо місцевого самоврядування переважно виходили саме з громадівської
ідеї. 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 гро-
мадівської теорії.

«Візитною карткою» прихильників підходу, які виходять з концептуально-
го визнання місцевого самоврядування як різновиду влади народу, тобто муні-
ципальної влади, яка є публічною та не є державною за своєю природою, є
висновок щодо існування муніципальної та державної влади як самостійних
видів публічної влади. Вони виходять з тези про те, що у вічному спорі про
природу місцевого самоврядування – державне воно чи громадське – знахо-
дяться, по-перше, кардинальні відмінності у суб’єктному складі цих видів пуб-
лічної влади; по-друге, відмінності у правовій природі місцевого та державно-
го інтересу, а в силу цього – відмінності у об’єктному складі цих влад, та, по-
третє, причини тотальної недовіри «верхів» до самоврядування та культивація
опозиційності самоврядування до «верхів».

Громадівський напрям чітко визначив природно-правовий, громадянський
та соціально-економічний аспект самоврядування. Він був пов’язаний не тіль-
ки із пошуками критерію відмінності владовідносин у сфері місцевого само-
врядування від державної влади, а й осмисленням його ролі у процесах ста-
новлення громадянського суспільства. Ідеологи відповідних громадівських
концепцій вперше вказали на роль інституту місцевого самоврядування у про-
цесі виникнення та розвитку демократичної державності, інституціоналізації
громадянського суспільства та реалізації громадянських свобод.

Як свідчить зарубіжний досвід, поважливе ставлення до громадівського
місцевого самоврядування як до цінності у країнах з розвинутою локальною
демократією поєднується з раціональним підходом, покликаним забезпечити
умови для підтримання активного й ефективного місцевого самоврядування.
Актуалізація цього аспекту дає підстави говорити про онтологічну й екзистен-
ціальну складову буття місцевих спільнот, пов’язану вже не тільки з визначен-
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ням їх ролі у здійсненні управління, а й з організацією сучасних ефективних
форм життєдіяльності населення в цілому, виробленням ціннісних орієнтирів,
спрямованих не тільки на реалізацію приватних інтересів, а й на збереження і
розвиток групових цінностей [10, с. 16].

Отже, актуальність дослідження та вивчення актуальних проблем організа-
ції та функціонування місцевого самоврядування як інституційної основи гро-
мадянського суспільства не викликає сумніву. Продуктивність наукових пошу-
ків у цій сфері значною мірою пов’язана з формуванням громадівського муні-
ципального праворозуміння.

Втім, слід констатувати, що у вітчизняній теоретико-правовій і політичній
науці досі не визначена першооснова виникнення місцевого самоврядування,
не визначено природу його взаємовідносин з державою та громадянським сус-
пільством та, в силу цього, не знайдені основи муніципального праворозумін-
ня. На сучасному етапі муніципальне праворозуміння визначається з позиції
правового інституту як одного з елементів методології праворозуміння, вклю-
чаючи основні типи праворозуміння у світовій та вітчизняній юриспруденції.

На нашу думку, з’ясування сутності муніципального праворозуміння в
цілому є передумовою не тільки доктринального розуміння правової природи
місцевого самоврядування, його функцій та повноважень, а й загальних ознак
муніципального права та його місця у системі права, що, у свою чергу, має
колосальне теоретико-методологічне значення у процесі вивчення і дослід-
ження генезису, ролі та значення муніципальних інститутів громадянського
суспільства.
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Україні. Проаналізовано основні теорії самоврядування, запропоновано визначення міс-
цевого самоврядування як однієї з основних форм народовладдя та конституційного
засобу обмеження державної влади в умовах формування громадянського суспільства. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, громадянське сус-
пільство, питання місцевого значення, сучасний муніципалізм, муніципальна влада,
децентралізація, централізація.

Батанов А. В. Доктринальные проблемы понимания сущности местного само-
управления как института гражданского общества

Статья посвящена исследованию правового статуса местного самоуправления как
основополагающего института гражданского общества. Рассмотрена современная тео-
рия местного самоуправления как института гражданского общества, определена его
роль в обеспечении стабильности конституционного строя и развития конституциона-
лизма в Украине. Проанализированы основные теории самоуправления, предложено
определение местного самоуправления как одной из основных форм народовластия и
конституционного средства ограничения государственной власти в условиях формиро-
вания гражданского общества.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная громада, вопросы
местного значения, современный муниципализм, муниципальная власть, муниципаль-
ные права личности, бюджетная система, местные бюджеты, децентрализация, центра-
лизация.

Batanov O. V. Doctrinal understanding of the problems of local self-government as
an institution of civil society

In the article is devoted to the research of local self-government legal status as a funda-
mental institute of civil society. It is proved that it is in this context that the optimum extent
disclosed potential local self-governments, both positions its genesis and in terms of its insti-
tutionalization and practice. The process of formation the legislation about local self-gover-
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nment in Ukraine at the position of the principles of classical municipalism is analyzed. The
newest tendencies of mutual relations of institutes of civil society and state in the conditions
of democratization are considered.

In these examples, we can clearly see purely positivist and statist approach to state insti-
tutionalization of civil society and its institutions in Ukraine, including self-local government.
For these and other reasons, the doctrinal foundations of civil society supposedly lost crisp
boundaries and guidelines, and its legal, economic, territorial, institutional, functional, subj-
ect-object and other foundations are dependent on arbitrary speculation policy makers.

The current theory of local self-government as an institution of civil society, to determine
its role in ensuring the stability of the constitutional system and the development of constitu-
tionalism in Ukraine. The local self-government is being assessed as sphere of self-organiza-
tional and self-governmental, which is a political by nature, processes. It is shown that local
self-government is a classic example of self-organizing systems, both from the standpoint of
the formation and functioning. Self-organization – a process which resulted from the inherent
properties of the structures and functions of the system independently, without external con-
trol actions created, reproduced or improved organization of the system. This helps pass dif-
ference between terms «self-organization» and «self-government», find depending between
them and to recognize their as basis of democratization political system of power and a mere
of the Ukrainian society.

It is proposed to consider the local self-government area of functioning as a self-gover-
ning process in two ways – as a systemic social phenomenon and organizational structured
institution. When systemic social phenomenon refers to a form of co-existence of people uni-
ted democratic values of equality, justice and freedom, and under organizational structured
institution – tool of management actions on the organization of life at the local level.

The full operation of local self-government is possible only on the condition that it plays
these two roles simultaneously. Otherwise, the local self-government will hinder the develop-
ment of self-governing process and to promote the democratization of society. That is, only in
the process of self-organization features local residents (individuals) can create a new quality
of existence of society – the local community and optimally realize its self-governing functi-
ons. In this respect, local self-government is the perfect functional and institutional basis for
the genesis of civil society, to develop its integrated and effective model in general.

It becomes firmly established that globalization as an objective and inevitable process for
any of countries predetermines the orientation of Ukraine on integration with international
association and including in the global processes of planetary scale in all spheres of vital fun-
ctions of society. The basic aspects of process of globalization are distinguished from the point
of view of development of modern municipal law and local self-government.

Analyzed the basic theory of self-government, proposed the definition of local gover-
nment as one of the main forms of democracy and constitutional means to limit state power
in the formation of civil society. The dialectical connection of between the types of law under-
standing and basic concepts about the origin of the local government is shown.

Key words: local self-government, territorial hromada, civil society, questions of local
impotence, modern municipalism, municipal power, decentralization, centralization.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У КРАЇНАХ
ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ:

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН

Конституційний процес у кожній країні відбувається з певними особливос-
тями, зумовленими історичними, соціально-економічними, політичними та
геополітичними чинниками. За окремими з них ці країни можна згрупувати,
з’ясувавши сутність, зміст та специфіку цього процесу, відмінні риси. 

Щодо визначення поняття і змісту «конституційний процес» у науковій
літературі існують різні підходи. Зокрема, під конституційним процесом розу-
міють: елемент світового історичного розвитку (процесу розвитку «цивілізо-
ваних» держав); процес конституційної еволюції в окремій країні, в тому числі
з точки зору соціальних (політичних) передумов, умов і тенденцій конститу-
ційного розвитку; процес трансформації в державно-правовій структурі сус-
пільства ідей суспільної свідомості (громадянського суспільства і правової
держави); процес втілення у правову дійсність положень політико-правової
теорії конституціоналізму; форму існування конституційного законодавства,
діяльності вищих органів державної влади; процес розвитку та вдосконалення
всіх конституційно-правових інститутів у конкретному суспільстві; діяльність
конституційних судів та квазісудових органів. 

Конституційним процесом називають також інститут конституційного
права, яким визначається порядок розробки, прийняття та зміни конституції.
Розуміють конституційний процес і в значенні конституційно-судового проце-
су, тобто як сукупність послідовних стадій конституційного провадження в
процесі здійснення конституційного судочинства. Конституційний процес роз-
глядається в політологічному аспекті – як пошук і досягнення національної
згоди у питанні про основи суспільного і державного устрою. Існує думка, що
конституційний процес потрібно вважати «універсальним» правовим понят-
тям, яке відображає динаміку розвитку конституційних відносин у різних сфе-
рах правозастосування, у тому числі й у галузевій (конституційно-правовій)
охоронній сфері. Деякі вчені розглядають конституційний процес як різновид
політичного процесу, що взагалі здійснюється у державі, та як унікальну соці-
альну систему [1, с. 5].

Аналіз зазначених підходів дає змогу виділити два. Представники вузького
тлумачення сутності й змісту конституційного процесу, вважають, що це сис-
тема правових норм і процедур, які регулюють порядок підготовки, розробки,
прийняття та вступу в силу конституції (основного закону), зміну, перегляд та
припинення дії конституції, а також забезпечення ефективного функціонуван-
ня основних конституційних інститутів. На відміну від цього існує думка, що
конституційний розвиток або конституційний процес – це процес реалізації
норм конституції, конституційних та інших законів, які регламентують проце-

186 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



дури різних інститутів конституційного права (права і свободи громадян,
форма держави, державна влада, місцеве самоврядування та ін.) суб’єктами
конституційного права. На нашу думку, в умовах зростання ролі процесуаль-
них норм у регулюванні найважливіших – конституційних відносин є підста-
ви стверджувати про об’єктивність другого підходу та можливість виокрем-
лення нової галузі права – конституційно-процесуального. Призначення про-
цесуальних норм полягає у забезпеченні ефективної реалізації норм матері-
ального права, введення їх у дію. Складовими конституційного процесу є пра-
вотворчий, законодавчий, парламентський, судовий, виборчий та ін.

Саме зміст конституційного процесу є одним із визначальних критеріїв
ефективності реалізації конституції, її стабільності та впливу на регулювання
суспільних відносин. Відтак стабільність конституційного процесу є одним із
чинників ефективного розвитку або ж виходу з кризи будь-якої демократичної
держави, у тому числі й України. Загальновідомим є той факт, що прийняття
нових конституцій відбувається в ході суспільно-економічних та політичних
перетворень, іноді революційного характеру. Так відбувається коли спочатку
приймається нова конституція, а потім політична сила, що перемогла, починає
перебудовувати суспільство. Зокрема, так було у Франції: в ході революцій та
між ними було прийнято 11 конституцій. І навпаки: якщо нові політичні сили
отримують владу і починають вибудовувати нові державні механізми і як
результат приймається нова конституція – вона є стабільним нормативно-пра-
вовим актом, який діє протягом тривалого часу з незначними змінами
(Конституція США 1878 р.).

Формування тієї чи іншої конституційної моделі в ході проведення консти-
туційної реформи передбачає урахування низки чинників, серед яких: мен-
тальність суспільства, рівень розвитку правової культури та правової свідо-
мості, правові традиції. Крім того, серед чинників, що визначають якість та
ефективність конституційних моделей у світі – соціально-економічна, полі-
тична та фінансова стабільність, відповідне інституційне забезпечення.

Пострадянський простір – це умовне політико-географічне позначення
території колишнього СРСР, де наприкінці ХХ ст. виникли сучасні незалежні
держави, в яких відбуваються однорідні та взаємозумовлені соціально-еконо-
мічні, політичні, культурні та правові перетворення [2, с. 6]. Події
1989–1990 рр. учені-конституціоналісти оцінюють як конституційний перево-
рот або своєрідну революцію, що відбулася еволюційним, мирним шляхом і
результатом якої було створення незалежних держав, котрі обрали за мету
побудову нових суверенних, демократичних держав. Реалізація цієї мети від-
бувалася шляхом визначення правових засад цих перетворень та подальшого
поступу.

Тобто розпад СРСР у 1991 р. об’єктивно зумовив динаміку конституційних
перетворень, що розпочалися прийняттям декларацій про незалежність, а
потім конституцій та конституційних законів, а в підсумку – оновлення всієї
системи законодавства пострадянських країн. Ці процеси мали засадничий
характер та визначили стратегію конституційного розвитку на довгі роки.
Серед основних тенденцій: гуманізація і демократизація конституційного
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права; визначення республіканської форми правління; встановлення переваж-
но президентської чи парламентсько-президентської форми правління; деталі-
зація конституційних положень, яка передбачає прийняття низки конституцій-
них законів; прийняття спеціально створеними органами модельних законів
для імплементації у національне законодавство з метою отримання макси-
мальної подібності систем права; постійне реформування судової влади та міс-
цевого самоврядування та ін. В ідеологічному сенсі спільним для всіх країн
було визначення ідеалу – західний конституціоналізм та пріоритетного напря-
му розвитку – розбудова соціальних, демократичних, правових держав, де
основною цінністю була б людина, її права, свободи та законні інтереси.
Підґрунтям реформування економічних відносин була поступова відмова від
колективної та державної форм власності, абсолютизація приватної власності
та ринкової економіки. 

Іншими словами, на теренах колишнього СРСР розпочався масштабний
конституційний процес, який, незважаючи на спільні правові традиції та
подібність систем права і законодавства, після розпаду СРСР у різних країнах
мав особливості, аналіз яких дає змогу виокремити певні моделі конституцій-
ного процесу, їх об’єднати та виокремити в групи. 

У теорії конституційного права моделі конституційного процесу умовно
поділяють на ліберальну, ліберально-етатистську та етатистську. Під етатиз-
мом необхідно розуміти високий ступінь державного регулювання суспільних
відносин. Ліберальною моделлю називається таке конституційне регулювання
суспільних відносин, яке дає змогу максимально можливою мірою задіяти
механізми суспільної саморегуляції. Ліберально-етатистська модель передба-
чає збереження значної ролі держави в економічному житті й сфері розподілу,
у політичній організації домінує виконавча влада та авторитарні тенденції в
політичній практиці [3]. Відповідно, у країнах Балтії сформована ліберальна
модель конституційного ладу; у Білорусі, Казахстані, Туркменістані – етатист-
ська; в Україні, Росії, Молдові, Грузії, Вірменії – ліберально-етатистська моде-
лі. Ліберальна модель конституційного процесу характеризується обмеженіс-
тю предмета конституційного регулювання, який практично зводиться лише
до політичних та громадянських (у розумінні прав особистості) правовідно-
син. Його об’єктами є організація державної влади та правовий статус особис-
тості, обмежений громадянськими і політичними правами і свободами.
Економічні й соціальні відносини залишаються поза межами конституційного
регулювання, не враховуючи відносин власності, пов’язаних із фінансовою
системою держави. Відповідно до цієї моделі, основні права – це природні
права людини, які належать їй від народження, а не створені державою. Їх
здійснення повністю залежить від волі людини і не вимагає будь-яких дій з
боку держави, на яку конституція покладає лише одне зобов’язання – не втру-
чатися у сферу індивідуальної свободи громадянина і один обов’язок – захи-
щати його права [4].

Конституційний процес у країнах Балтії зумовлений особливостями істо-
ричного розвитку державності на територіях цих країн, їх територіальною
наближеністю до Заходу та сприйняттям правових традицій західної цивіліза-
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ції. На відміну від інших республік ці країни, з метою підкреслення наступ-
ництва, конституційний процес розпочали зі скасування радянських конститу-
цій та відновлення конституцій дорадянського періоду, взяли курс на розбудо-
ву національних держав. Традиційно таке будівництво розпочалось серією
декларацій. До прикладу, в Латвії були прийняті Декларація про державний
суверенітет Латвії (1989), Декларація про латвійську державну незалежність
(1990), Декларація про проголошення незалежності Латвійської Республіки,
норми яких не дублюються в Конституції Латвії. З 1993 р. повністю набула
юридичної сили і діє дотепер із змінами і доповненнями Конституція Латвії
1922 р. Зокрема, у 1996 р. введено інститут Конституційного суду. У 1998 р.
Конституція була доповнена розділом про права людини, закріплено статус
державної мови та ускладнено процедуру зміни тексту Конституції. У 2003 р.
– введено положення про членство в Європейському Союзі, а у 2014-му до
Конституції додано преамбулу. При цьому слід зазначити, що Конституція
Латвії не є конституцією у традиційному розумінні слова. Латиською мовою
поняття «satversme» та «konstitucija» розрізняються. Основні закони іноземних
держав розглядаються як конституції, а основний закон Латвії – як satversme та
має назву «Latvijas Republikas Satversme» [5, с. 36]. 

Етатистська модель конституційного розвитку характеризується суттєвим
розширенням предмета конституційного регулювання. Соціальний зміст кон-
ституції складають суспільні відносини, які визначають всі системи, підсисте-
ми та елементи суспільства, які утворюють його політичну, економічну, соці-
альну, ідеологічну (духовно-культурну) структури [4]. Таким чином відбува-
ється встановлення контролю над усіма сферами суспільних відносин.
Зазначена модель притаманна, як зазначалось, Білорусі, Казахстану,
Туркменістану. Конституційний процес у Білорусі після прийняття у липні
1990 р. Декларації про державний суверенітет Республіки Білорусь має певні
особливості. Зокрема, у серпні 1991 р. цій Декларації було надано статус кон-
ституційного закону, на підставі якого було внесено зміни до Конституції
1978 р. Чинна Конституція Республіки Білорусь була прийнята у 1994 р.
Верховною Радою Республіки Білорусь.

Згодом розвиток суспільно-політичної ситуації привів до необхідності вне-
сення змін до Конституції у 1996 р. на референдумі. Зміни стосувалися пере-
розподілу повноважень між виконавчою владою і президентом, статусу дер-
жавної мови. Наступним кроком у напрямі посилення президентської влади
стало внесення змін до Конституції щодо виключення положення про можли-
вість обрання однієї особи президентом більше ніж на два терміни, проведене
референдумом у 2004 р. Отже, у Білорусі прийнято дві Конституції – у 1994,
1996 рр.

Відповідно для країн з ознаками етатистської моделі характерним є кон-
ституційне закріплення широких повноважень виконавчої влади, традиціона-
лізм у методах державного керівництва, монополія у партійному середовищі,
збереження фактичного контролю глави держави над діяльністю всіх гілок
влади, цементування його беззаперечного авторитету. Саме в цих країнах пре-
зидентом використовується референдум як засіб зміцнення влади та проведен-
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ня в життя, у тому числі й легітимація, його ідей. Маючи у своєму розпоряд-
женні адміністративний ресурс, президент забезпечує майже стовідсоткову
підтримку населенням його ідей. Шляхом референдуму в таких країнах, як
правило, вирішується питання прийняття чи оновлення конституції, строки
повноважень представницьких органів влади та ін.

Ліберально-етатистська модель конституціоналізму характерна, як зазнача-
лось, для України, Росії, Молдови, Грузії та Вірменії. Зокрема, предмет кон-
ституційного регулювання в таких країнах розширено за рахунок включення
суспільних відносин, які визначають основи організації суспільства, а також
нових відносин між особистістю та державою (надання останньою низки соці-
альних благ у формі економічних, соціальних і культурних прав, реалізація
яких можлива без втручання держави). При цьому забезпечується нормальне
функціонування механізму саморегулювання громадянського суспільства,
який передбачає виключення можливості надмірного втручання в нього дер-
жави [4].

Російська Федерація – єдина федеративна країна на пострадянському про-
сторі. Відповідно конституційний процес на її території, поряд із розробкою і
прийняттям Конституції та конституційних законів Росії, включає і конститу-
ційний процес суб’єктів федерації. Початком зазначених подій було прийняття
у червні 1990 р. Декларації про державний суверенітет РРФСР. 

Наступним кроком була зміна Конституції 1978 р. та введення посади
Президента у 1991 р. У цьому ж році 22 листопада було прийнято Декларацію
прав і свобод людини і громадянина Російської Федерації та інкорпоровано в
текст Конституції. Таким чином, удосконалення конституційного законодав-
ства відбувалося шляхом внесення змін і доповнень до чинної на той час
Конституції. Ці зміни не мали системного характеру, що в підсумку призвело
до політичної кризи у вигляді конфронтації виконавчої та законодавчої влади,
збройного протистояння та розпуску З’їзду народних депутатів та Верховної
Ради. Виходом із зазначеної ситуації була робота із підготовки проекту нової
Конституції – політико-правового акта, який вніс би стабільність у суспільно-
політичне життя країни та став основою розвитку нових відносин у суспіль-
стві. 

Наприкінці 1993 р. у результаті роботи Конституційної комісії та
Конституційної наради було узгоджено проект Конституції РФ, яка згодом
була прийнята не на референдумі, а шляхом всенародного голосування, згідно
з Положенням про всенародне голосування з проекту Конституції Російської
Федерації.

Конституція 1993 р. закріпила нові засади організації державної влади, еко-
номічної, правової і політичної систем російського суспільства. Для конститу-
ційної моделі Російської Федерації характерними є непропорційність розподі-
лу повноважень між гілками влади, сильна влада Президента з формальним
закріпленням прав і свобод людини і громадянина, їх законних інтересів. 

Своєрідність російської конституційної моделі полягає в тому, що система
розподілу і взаємодії влади має асиметричний і незбалансований характер – з
явним перекосом на користь повноважень Президента та його домінуючої ролі
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у вирішенні державних справ, характеризується відсутністю ефективно діючої
системи стримань і противаг у взаємних стосунках різних влад, роздвоєнням
виконавчої влади (Президент, уряд) у поєднанні з незалежністю уряду від пар-
ламенту, внутрішнім протиріччям недержавної концепції місцевого самовря-
дування з наділенням її фактично державно-правовими повноваженнями,
складною процедурою прийняття конституційних змін та ін. [6]. Такий висно-
вок випливає з аналізу конституційно закріплених повноважень Президента.
Зокрема, необхідно звернути увагу на те, що Президент не віднесений до жод-
ної з гілок державної влади, але характер його взаємодії з вищими органами
державної влади свідчить про те, що його влада є базовою щодо всіх інших. Це
ілюструють такі конституційні положення: Президент – здійснює державну
владу на рівні з усіма іншими органами влади (ст. 11 Конституції РФ); забез-
печує узгоджене функціонування та взаємодію органів державної влади (ст. 80
Конституції РФ); має широкі повноваження у сфері виконавчої влади; призна-
чає главу Уряду РФ, приймає рішення про його відставку; має право розпуску
Державної думи РФ; видає укази та розпорядження, які не повинні суперечи-
ти Конституції РФ та федеральним законам (таким чином визначається юри-
дична сила цих актів, чим порушується принцип верховенства Конституції і
законів). При цьому відсторонення Президента РФ від влади можливе лише на
підставі обвинувачення у державній зраді або скоєнні іншого тяжкого злочину,
висунутого Державною думою за умови відповідних висновків Верховного
суду РФ та Конституційного суду РФ.

Таким чином, конституційний процес у країнах пострадянського простору
умовно можна поділити на кілька етапів: 1988–1991 рр. (так званий парад
суверенітетів) – внесення змін до Конституції СРСР щодо створення З’їзду
народних депутатів, запровадження посади Голови Верховної Ради СРСР, а
потім – президента СРСР (1990), створення нових суверенних держав, модер-
нізація конституційного устрою, поява посад президентів та намагання ствер-
дити ідею поділу влади; 1992–1996 рр. – розробка і прийняття нових консти-
туцій, які закріпили нові принципи організації державної влади, державного
устрою і політичного режиму, основи економічного і соціального ладу; з
1996 р. і до теперішнього часу – розвиток конституційного законодавства, вне-
сення змін і доповнень до конституцій. При цьому слід зазначити, що консти-
туційний процес майже у всіх країнах пострадянського простору супроводжу-
вався економічним спадом та або національним конфліктом, або громадян-
ською війною та змінами правового статусу адміністративно-територіальних
одиниць, або збройним конфліктом, або конституційною кризою та державним
переворотом. Це не могло не відбитися на змісті прийнятих протягом
1991–1996 рр. конституцій, які, відповідно, були або результатом кулуарних
домовленостей, або компромісу політичних еліт. 

Спільним для конституційних моделей всіх країн пострадянського просто-
ру є втілення загальновизнаних у світі принципів визнання людини найвищою
цінністю, народовладдя, правової та соціальної держави, розподілу влади, вер-
ховенства права, політичного плюралізму та ін. Крім того, на конституційному
рівні закладаються гарантії територіальної цілісності та державного суверені-
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тету, модель місцевого самоврядування, розширений перелік прав і свобод
громадян та гарантій їх реалізації, основи соціального захисту населення, віль-
ного розвитку культури та ін.

Також спільним для більшості форм державного ладу пострадянських
країн є створення сильної президентської влади, яка не належить до жодної з
гілок влади, згідно з її традиційним розподілом на законодавчу, виконавчу та
судову. Як наслідок – конституційне закріплення впливу президента на ці гілки
влади. У науці конституційного права таку модель зазвичай називають східно-
європейською. Наразі майже для всіх країн характерним є перманентне звер-
нення до тексту конституцій, їх реформування з метою удосконалення, приве-
дення у відповідність до геополітичних, соціально-економічних реалій.

На сучасному етапі розвитку, незважаючи на спільну історію та правові
традиції, конституційний розвиток у пострадянських країнах має різні форми,
етапи механізми та часові виміри, особливо враховуючи дезінтеграційні про-
цеси, переформатування зовнішньополітичних пріоритетів та оновлення чле-
нів СНД, розширення сфери впливу ЄС за рахунок країн пострадянського про-
стору. 
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Пархоменко Н. М. Конституційний процес в країнах пострадянського просто-
ру: історія становлення і сучасний стан

Аналізуються зміст та основні етапи конституційного процесу в країнах пострадян-
ського простору. Визначаються спільні та відмінні риси, згідно з якими країни об’єдну-
ються в групи та моделі: ліберальну (Латвія, Литва, Естонія), етатистську (Білорусь,
Казахстан, Туркменістан); ліберально-етатистську (Україна, Росія, Молдова, Грузія,
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Вірменія). На сучасному етапі розвитку, незважаючи на спільну історію та правові тра-
диції, конституційний розвиток у пострадянських країнах має різні форми, етапи меха-
нізми та часові виміри, особливо враховуючи дезінтеграційні процеси, переформату-
вання зовнішньополітичних пріоритетів та оновлення членів СНД, розширення сфери
впливу ЄС за рахунок країн пострадянського простору. 

Ключові слова: конституція, процес, модель, ліберальна, ліберально-етатистська,
етатистська.

Пархоменко Н. Н. Конституционный процесс в странах постсоветского про-
странства: история становления и современное состояние

Анализируется содержание основных этапов конституционного процесса в странах
постсоветского пространства. Определяются общие и отличительные черты, в соответ-
ствии с которыми эти страны объединяются в группы и модели: либеральную (Латвия,
Литва, Эстония), этатистскую (Беларусь, Казахстан, Туркменистан) либерально-эта-
тистскую (Украина, Россия, Молдова, Грузия, Армения). На современном этапе разви-
тия, несмотря на общую историю и правовые традиции, конституционное развитие в
постсоветских странах имеет разные формы, этапы, механизмы и временные измере-
ния, особенно учитывая дезинтеграционные процессы, переформатирование внешнепо-
литических приоритетов и обновление членов СНГ, расширение сферы влияния ЕС за
счет постсоветских стран.

Ключевые слова: конституция, процесс, модель, либеральная, либерально-этатист-
ская, этатисткая.

Parkhomenko N. Konstituc ion process with in countries post the Soviet simple
space: and store and I mounted and I and State-of-the-art

The disintegration of the Soviet Union in 1991, objectively caused the dynamics of con-
stitutional transformation that began with the adoption of the Declaration of independence,
and then their constitutions and constitutional laws, and ultimately-update the entire system of
legislation of the post-Soviet countries. These processes have had a zasadničij character and
defined the strategy of constitutional development for many years. Among the main trends:
humanization and democratization of constitutional law; determination of the Republican
form of Government; installation, preferably presidential or parliamentary-presidential form
of Government; detailing the constitutional provisions, which involves the adoption of con-
stitutional laws; taking specially created by the model laws for implementation in national
legislation in order to obtain the maximum similarity systems of law; Permanent reform of the
judiciary and local government, etc. In ideological terms, common for all countries was deter-
mining the ideal – of Western constitutionalism and priority development – development of
the social, democratic, legal State, where the main value would be the man, his rights, free-
doms and legitimate interests. Basis for reforming economic relations was the gradual rejec-
tion of collective and public form of ownership, absolûtizacìâ private property and a market
economy. 

Analycrypto group, the broad steps of the constitutional process in the countries of the
post-Soviet space. Defined common and distinctive features, according to which these coun-
tries together in groups and models: liberal (Latvia, Lithuania, Estonia), etatistskuû (Bìlorus,
Kazakhstan, Turkmenìstan) liberal etatistskuû (Ukraine, Moldova, Rossìa, Gruzìa, Armenian). 

Common toconstitutional models of all the countries of the post-Soviet area is the embo-
diment of the universally accepted principles of human recognition in the world the highest
value, democracy, legal and social State, the separation of powers, the rule of law, political
pluralism, etc. In addition, at the constitutional level, but a guarantee of territorial integrity and
State sovereignty, a model of local government, extended the list of rights and freedoms and
guarantees of their implementation, basic social protection, free development of culture, etc.
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Also common to most forms of State failure post-Soviet countries is creating a strong pre-
sidential power, which is not included in any of the branches of power, according to the tra-
ditional division into legislative, Executive and judicial. As a result, the constitutional conso-
lidation of influence the President on those branches of Government. In science of constitu-
tional law, such a model is often called shìdnoêvropejs′koû. The case for almost all countries
characteristic is permanentne to the text of the constitutions, their reform with the purpose of
improvement, conform to the geopolitical, socio-economic realities.

The formation of particular constitutional model in the course of carrying out constitutio-
nal reform involves consideration of a number of factors, including: the mentality of society,
the level of development of legal culture and consciousness, legal traditions. In addition,
among the factors that determine the quality and effectiveness of constitutional models in the
world-the socio-economic, political and financial stability, appropriate institutional support.

At the present stage of development, despite the common history and legal traditions, con-
stitutional development in post-Soviet countries has different forms, stages, and temporary
measure, especially given the disintegration processes of reformatting the foreign policy pri-
orities and updating of CIS members, the extension of the EU at the expense of the post-Soviet
countries.

Key words: the Constitution, a process, model, a Liberal, liberal-ètatistskaâ, ètatistkaâ.
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ УПРАВЛІННЯ І ПОЛІТИКИ
У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Функціонування будь-якої системи державної влади завжди пов’язане з
двома базовими аспектами її реалізації. З одного боку, ми ведемо мову про
певну систему управління найважливішими сферами суспільно-правового та
соціально-економічного життя. А, з іншого боку, як одна з форм влади та влад-
них відносин, державна влада фактично завжди має свій політичний вимір. З
суто теоретичної точки зору, подібне поєднання організаційно-управлінського
та політичного моментів в процесі здійснення державної влади вирішується
доволі просто. Це досягається за рахунок чіткого розподілу між політичними
та управлінськими функціями тих чи інших органів державної влади. Проте,
на практиці, далеко не завжди існують, так би мовити «чисті» форми політич-
ної та управлінської діяльності.

Проблема, яка постає в цьому контексті аналізу правового забезпечення
формування системи ефективної та одночасно демократичної державної влади
полягає в тому, що традиційний підхід до аналізу управлінських систем перед-
бачає у якості однієї з їх основних ознак політичну нейтральність. Тобто раціо-
нальна бюрократія це не лише модель запровадження славнозвісних веберів-
ських принципів її організації, але й визначально нейтральна щодо своїх полі-
тичних вподобань структура. Не випадково, що сам М. Вебер завжди намагав-
ся чітко розвести такі поняття як «політик» та «чиновник». Більш того, така
структура управління, відповідно до розуміння у М. Вебера, є не просто полі-
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тично незаангажованою, але й такою, що взагалі не має будь-яких політичних
інтересів. Тобто фактично, вся система управління перетворюється на чистого
і ефективного провідника певних задач. При цьому ступінь раціональності
такої системи є чітко співвіднесеною зі ступенем її «прозорості», чи її полі-
тичної нейтральності.

Безумовно, що у випадку типових систем управління така модель є цілком
застосованою. Справедливим також видається і протилежне твердження сто-
совно того, що виведення державної влади за межі політичної діяльності
(сфери політики) позбавляє її своїх специфічних якостей. Державна влада є
тим стержнем, на якому утримується все політичне життя суспільства у най-
різноманітніших своїх проявах [1, с. 9]. Цю ж тезу свого часу обґрунтував і
К. Гаджієв, для якого державна влада є «центром світу політичного», а відно-
сини пов’язані із набуттям та реалізацією державної влади «складають осно-
воположні категорії науки, дають ключ до розуміння сутності і призначення
політики, політичних інститутів та всієї сфери політичного» [2, с. 186].

Аналізуючи проблеми функціонування та здійснення державної влади, ми,
по суті, виділяємо два основних напрями цього процесу: а) реалізація політи-
ко-правової практики, пов’язаної з діяльністю всіх без виключення органів
державної влади та всіх державних службовців; б) прийняття політичних
рішень спрямованих на визначення стратегічних державотворчих і правотвор-
чих орієнтирів, розробка програм політико-правового та соціально-економіч-
ного розвитку тощо. Як правило, із першим напрямом діяльності органів дер-
жавної влади асоціюються професіоналізм та компетентність. Тобто у якості
базових розглядаються вимоги швидкості, повноти та ефективності реалізації
тих чи інших рішень. На відміну від цього, другий напрям діяльності органів
державної влади, який можна умовно окреслити поняттям «суто політичної
діяльності», передбачає відповідальність не за реалізацію рішень, а за самі
рішення як такі. Чи, інакше кажучи, в системі державної влади ми завжди
можемо виділити дві складові підсистеми, одна з яких відповідає за визначен-
ня курсу, яким рухатимуться держава і суспільство, а інша – за сам процес
цього руху.

Питання взаємодії політичного та управлінського моментів в процесі
діяльності державної влади вже протягом тривалого часу є предметом змістов-
них науково-практичних обговорень серед вчених-юристів. Особливо рельєф-
но, на нашу думку, ця проблема співвідношення політичного та бюрократич-
ного (надалі ми свідомо будемо використовувати термін «бюрократична діяль-
ність» та «бюрократія», оскільки суто понятійне розмежування між політикою
та управлінням може призвести до помилкового висновку про те, що ми запе-
речуємо момент управління в політичній діяльності. Такий висновок не лише
не відповідає інтенціям автора, але й взагалі може призвести до значних мето-
дологічних перверсій у розумінні функціонування системи державної влади та
її органів) вбачається в процесі реалізації виконавчої влади, яка з точки зору
своєї «політичності» посідає проміжне становище між законодавчою та судо-
вою владою (перша з яких є найбільш, а друга – найменш політичною).

Щодо законодавчої влади, то вона є політичною вже за самим своїм визна-
ченням, оскільки в процесі її діяльності набувають вираження як інтереси дер-
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жавної публічної влади, так і політичні інтереси класів, прошарків і груп гро-
мадянського суспільства [3, с. 47]. Серед всіх гілок державної влади саме зако-
нодавча влада виступає головним фактором реалізації таких функцій політич-
ної влади як «формування політичної системи суспільства, організація полі-
тичного життя та політичних відносин» [4, с. 155]. До того ж не можна забу-
вати й про те, що у значній кількості випадків самі процеси формування і онов-
лення складу законодавчої влади відбуваються у формі боротьби професійних
політиків та політичних партій за представництво у парламенті.

Безумовно, що закони як такі можуть врегульовувати найрізноманітніші
сфери суспільного життя. В цьому сенсі вони зовсім не обов’язково пов’язу-
ються з тими чи іншими проблемами організації державної влади. Однак
вплив політики, політичних мотивів та інтересів, у цій ситуації проявляється в
тому, що вона визначає ті цілі, ті орієнтири, ті моделі, які мають реалізовува-
тися на підставі прийнятих законів. З погляду своїх формально-юридичних
ознак будь-який економічний закон, що приймається ліберальним парламен-
том нічим не відрізнятиметься від закону, що приймається соціал-демократич-
ним чи комуністичним органом законодавчої влади. Але, якщо проаналізувати
ті цілі, які переслідує прийняття цього закону у кожному з зазначених випад-
ків, можна побачити такі стратегічні політичні інтереси як розбудова ринкової,
соціально орієнтованої ринкової та державно-адміністративної моделей еконо-
міки.

Стосовно судової влади, то найменший рівень її політичності пояснюється,
з одного боку специфікою її завдань, які не можуть знаходитися в залежності
від політичних мотивів та вподобань [5, с. 24], а з іншого боку, тими принци-
пами, які конституюють її сутність як окремої гілки державної влади. Дійсно,
як пише В. Тацій реалізація такої функції як правосуддя передбачає, що діяль-
ність судів базується на законі та справедливості, а не на будь-яких інших заса-
дах (і тому числі й політичного характеру) [6, с. 288]. Однак, разом з тим,
подібне виведення судової гілки влади з під впливу «політичного тиску», жод-
ною мірою не означає, що вона виноситься за межі політичного. Оскільки
якою б вона не була, судова влада – це завжди влада, а тому вона вже за самим
визначенням приймає активну участь в політичному процесі.

На користь цієї тези можна звернутися до діяльності судової влади в США,
яку зараз доволі часто розглядають як «взірець демократії». До речі, деякі
дослідники називають судову владу в США як найбільш політичну з усіх судо-
вих влад, адже американські суди дуже часто беруть на себе функції політич-
них регуляторів в таких сферах життя суспільства і держави, які в інших краї-
нах вважаються одвічною вотчиною «політичних» органів державної влади:
законодавчих інституцій, уряду, адміністративних органів тощо. У жодній
іншій країні світу, органи судової влади не залучені до політичного процесу в
такий ступінь як у США, «лише в американському суспільстві чисельні полі-
тико-управлінські рішення, які в інших державах складають прерогативу зако-
нодавчої влади та уряду, розробляються та приймаються в тиші судових кім-
нат» [7, с. 131].

Наголошуючи на специфіці судової влади в контексті розглядуваної про-
блеми, можна зазначити, що найменший рівень її політичності пояснюється не
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тим, що вона позбавлена чи позбавляється повноважень впливу на політичне
життя та на процес розробки і прийняття політичних рішень, а в тому, що ця
ознака може бути приписана лише судовій владі в цілому. Тобто, на відміну від
законодавчої гілки влади, де як влада в цілому, так і її окремі елементи завжди
діють як політичні суб’єкти, та, на відміну від виконавчої влади, елементи якої
можуть діяти як в «політичному», так і в «технічному» режимі, структурні
одиниці судової влади виконують лише своє політично нейтральне завдання
щодо здійснення правосуддя. Хоча рішення судів можуть мати і політичний
ефект. 

Тож, як ми бачимо, якщо у випадку законодавчої та судової влади, при-
наймні на теоретичному рівні, проблема взаємодії політичного та управлін-
сько-технічного аспектів може бути вирішена через звернення виключно до
функціональних властивостей цих двох гілок державної влади, то у випадку
виконавчої влади слід розглядати й її структурну організацію. З одного боку,
якщо виходити з закріплення за виконавчою владою тільки функцій виконан-
ня законів, то, очевидно, що матимемо всі підстави аби визначити її як полі-
тично нейтральний механізм управління. Однак, таким саме незаперечним
видається і те, що сутність виконавчої влади ніколи не може бути редукована
до її суто етимологічної інтерпретації. Адже навіть на конституційному рівні
за виконавчою владою закріплюється цілий ряд важливих політичних функцій
і повноважень. Так в ст. 20 Конституції Франції вказано, що уряд визначає та
запроваджує політику нації. 

Отже специфіка діяльності виконавчої влади полягає в тому, що в ній пред-
ставлено як політичні, так і суто технічні інститути та органи. Тому, кажучи
про створення ефективної системи виконавчої влади і відповідної законодав-
чої основи для її нормального розвитку слід ретельно проаналізувати, що саме
вона становить собою з погляду співвідношення її політичної та управлінської
ознак.

Досліджуючи ступінь вагомості політичної та бюрократичної детермінант
у функціонуванні виконавчої влади слід не лише проводити розподіл на полі-
тичні та бюрократичні посади в органах виконавчої влади, але й ретельно
проаналізувати загальні тенденції до посилення в ній політичних та бюрокра-
тичних структур. Свого часу К. Якобсен запропонував виділяти фактори, що
змістовно впливають на бюрократизацію та дебюрократизацію виконавчої
влади. Перший – низький розвиток виробничих сил, коли державна влада
потребує на існування потужного апарату розподілу обмеженої кількості мате-
ріальних благ; другий – сильний ступінь політичної та соціальної напруже-
ності в суспільстві, коли державна влада схиляється до неполітичних способів
розв’язання конфліктів. У тому і іншому випадку ми є свідками виходу систе-
ми управління з під впливу публічних політичних цілей і її перетворення чи на
структуру підтримки корпоративних політичних еліт, чи на формально легалі-
зований, але, по суті, репресивний механізм. Що ж до факторів дебюрократи-
зації виконавчої влади та збалансування в її діяльності політичного та бюрок-
ратичного аспектів, то до них відносяться: перенесення розподільчих функцій
на ринкові механізми, забезпечення системи громадського контролю над про-
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цесами управління, синхронізація політичних цілей та бюрократичних засобів
в процесі суспільного управління.

Звернення до концепції К. Якобсена, зумовлюється тим, що вона дозволяє
більш адекватно висвітлити специфіку тих процесів, які відбуваються сьогод-
ні в Україні. Фіксуючи наявність двох передумов бюрократизації виконавчої
влади, ми тим самим відзначаємо і той надзвичайно складний стан, в якому
опинилася ця гілка державної влади, оскільки зараз вона витрачає зусилля не
лише на забезпечення виконання політичних рішень, але й на боротьбу з
надзвичайно сильними дестабілізуючими як внутрішніми так і зовнішніми
тенденціями. Ми стали свідками появи в Україні такого небезпечного суб’єкта
в системі державної влади як «бюрократ-політик», який перетворюється з
«безпристрасного чиновника на заангажованого експерта» [8, с. 208–209].

Ми спостерігаємо стрімке підсилення впливу політично безвідповідальних
бюрократичних структур державної влади, які долучають (чи намагаються
долучити) до сфери своєї компетенції не лише ключові виконавчі функції, але
й основоположні рішення в галузі реалізації державної політики, законотво-
рення і, навіть, здійснення правосуддя [9, с. 96]. Тобто якщо раніше можна
було чітко вказати на те, де в процесі реалізації державної влади ми маємо
справу з політиком, а де – з бюрократом, то зараз навколо кожного з осередків,
органів та інститутів прийняття політичних рішень сформувалася така кіль-
кість «технічних додатків», що часто-густо стає просто неможливим визначи-
ти хто саме приймає рішення, і відповідно – які інтереси воно репрезентує.

Проте, звертаючись до проблеми визначення того, де в процесі здійснення
державної влади закінчується політична діяльність і розпочинається бюрокра-
тична, необхідно окреслити те, що саме ми маємо на увазі використовуючи
такі поняття як «політик» та «бюрократ». Досліджуючи питання взаємодії
бюрократичної діяльності та державної влади Гейвуд Флейзіг зазначав: «полі-
тик – це будь-який виборний носій державної влади, а бюрократ – будь-який
працівник, що здійснює функції державного службовця не на підставі вибо-
рів». У результаті, основною відмінністю між політиками та бюрократами є
значно більший ступінь зовнішнього впливу, який належить політикам, в той
час як бюрократ відчуває вплив лише у межах своєї корпорації. Хоча, це не
означає, що самі політики повністю позбавлені можливості впливати на
бюрократичний процес. 

Оптимальна модель взаємодії політичного і бюрократичного в процесі
діяльності державної влади передбачає відсутність таких ситуацій, коли ці два
аспекти чи повністю поглинають один одного, чи не взаємодіють взагалі. 

Кажучи про розробку оптимального балансу для співвідношення політич-
ного та бюрократичного аспектів в процесі реалізації державної влади можна
зафіксувати наступні положення:

1. Повне підпорядкування функцій управління політичним цілям, інтер-
есам і мотивам спричиняє те, що сам апарат управління, в особі практично всіх
органів державної влади і особливо її виконавчої гілки, перетворюється на
механізм обслуговування тієї чи іншої політичної еліти, яка оволоділа ключо-
вими важелями впливу на державну владу. Така залежність чиновників від
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політиків ставить на перше місце не їх професійні якості, а наявність чи від-
сутність незаперечної лояльності перших по відношенню до останніх (адже
саме від політиків залежить доля управлінців всіх рівнів). За таких обставин
професійне управління перетворюється на зайвий, і далеко не завжди бажа-
ний, додаток до структурних елементів системи державної влади.

2. Однак, такою небезпечною видається і протилежна тенденція до повно-
го звільнення бюрократичного апарату з під контролю політиків. Не випадко-
во, безконтрольність в діяльності апарату управління завжди призводить до
надзвичайно високого ступеня концентрації влади. До того ж відсутність полі-
тичного впливу на процеси державного управління фактично суттєво віддаляє
державну владу та її органи від установчої влади (тобто від народу). Адже
механізми та основні процедури демократії забезпечують насамперед політич-
ну участь громадян в реалізації можливостей щодо їхньої участі в державот-
ворчих процесах. Так саме, виведення бюрократичної діяльності з під впливу
політики призводить до того, що перша цілком втрачає свій стратегічний вимір
та повністю позбавляється публічного характеру.

Тому, описуючи нині діючі системи реалізації державної влади слід відзна-
чити факт незаперечного поєднання в них як політичних аспектів, так і суто
управлінських. При чому це стосується не стільки питань розподілу елементів
державної влади на політичні та управлінські (коли, наприклад, законодавча
влада визначається як політична, а виконавча – як управлінська), скільки виок-
ремлення і ретельний аналіз політичного та управлінського аспектів в діяль-
ності кожної з гілок державної влади. На наше глибоке переконання, в умовах
сучасної України ця проблема є особливо актуальною по відношенню до зако-
нодавчої та виконавчої влади. У випадку першої з них, питання співвідношен-
ня політики і управління стосуються чіткого усвідомлення того, на що саме
спрямовуються основні зусилля законодавців: чи на управління суспільством
(коли закони, по-перше, є правовими, а не корпоративними, а, по-друге, спря-
мовуються на врегулювання та найбільш важливих суспільних відносин) чи на
вирішення проблем забезпечення та збереження політичної влади. Що ж до
виконавчої влади, то тут ми маємо постійно бути в змозі оцінити ступінь її
ефективності та відповідальності, для того аби чітко знати, що саме і коли від
неї варто очікувати.

Безумовно, що як такі категорії «політики» і «державного управління» є
надто широкими і змістовними аби продемонструвати всю повноту взає-
мозв’язку між ними в обмеженому рамками дослідженні. Але, разом з тим,
такою ж обґрунтованою видається і вимога до здійснення всебічного політико-
правового аналізу взаємодії цих аспектів в процесі функціонування державної
влади. Більш того, в умовах перехідного періоду і становлення демократичної
системи державної влади в Україні необхідно постійно усвідомлювати те, в
якому режимі діє державна влада; те, коли вона мусить приймати політичні
рішення, а коли їй слід зосередитися на реалізації тих цілей та настанов, які
вже були прийняті. Адже, як відзначав В. Авер’янов, еклектичність політичних
та управлінських поглядів робить державно-владні структури все менш здат-
ними розв’язувати проблеми сучасного українського суспільства [31]. В
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результаті чого така, на перший погляд, суто технічна проблема політико-пра-
вової взаємодії двох аспектів в діяльності державної влади, виявляється одним
з ключових моментів в забезпеченні формування і розвитку практично всієї
системи державної влади.
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Скрипнюк В. М. Проблеми взаємодії управління і політики у в процесі реаліза-
ції державної влади в Україні

У статті досліджуються проблеми функціонування та здійснення державної влади,
взаємодії політичних та управлінських аспектів цього процесу, специфіка співвідно-
шення політичного і бюрократичного в процесі реалізації різними гілками влади та при-
чини, що їх породжують, тенденції що сприяють виникненню та посиленню у виконав-
чій владі політичної та бюрократичного структур. Обґрунтовується необхідність роз-
робки оптимального баланс з метою забезпечення співвідношення політичного та
бюрократичного аспектів в процесі реалізації державної влади. 

Ключові слова: державна влада, політика, управління, співвідношення політичного
і бюрократичного, політичний інтерес, принципи та сутність влади, детермінанти,
баланс, співвідношення, бюрократичний та політичний аспект.

Скрыпнюк В. Проблемы взаимодействия управления и политики в процессе
реализации государственной власти в Украине

В статье исследуются проблемы функционирования и осуществления государствен-
ной власти, взаимодействия политических и управленческих аспектов в этом процессе,
соотношение политического и бюрократического в процессе реализации исполнитель-
ной власти. Среди ветвей государственной власти законодательной принадлежит харак-
теристика, как наиболее политической, так как в процессе ее деятельности наиболее
полно выражаются интересы публичной власти, политические интересы классов и
слоев гражданского общества. Через законы политики определяют цели, ориентиры,
модели развития всех сфер общественной жизни. Наименее политически заганжиро-
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ванной властью является судебная благодаря ее принципам и сущности, а также специ-
фике решаемых ею задач ввиду, того что она характеризуется как «образец демокра-
тии». В статье анализируются политическая и демократическая детерминанты в функ-
ционировании исполнительной власти и тенденции, способствующие возникновению и
усилению в ней политических и бюрократических структур. Обосновывается необхо-
димость разработки оптимального баланса для обеспечения соотношения политическо-
го и бюрократического аспектов в процессе реализации государственной власти.

Ключевые слова: государственная власть, политика, управление, соотношение поли-
тического и бюрократического, политический интерес, принципы и сущность власти,
детерминанты, баланс, соотношение, бюрократический и политический аспект.

Problems of interaction of management and policy in implementation process of the
government in Ukraine

The article analyze problems of functioning of system of the government through a mana-
gement system prism by the major spheres public and legal and social and economic life and
through a form of the power and the imperious relations. From the theoretical point of view
of a combination of organizational and managerial and political aspects in the course of imple-
mentation of the government is reached due to accurate distribution between political and
managerial functions of public authorities. The effective analysis of managerial systems assu-
mes availability of one of its main signs – a political neutrality of rational bureaucracy in poli-
tical preferences. In functioning and implementation of the government two main directions
of this process are accurately allocated: implementation of the political and legal practice con-
nected with activities of all public authorities and all government employees; adoptions of
political decisions on identification of the strategic is also state law-making reference points,
development of programs of political and legal and social and economic development. With
the first activity of public authorities professionalism and competence, with the second – espe-
cially political activities and responsibility for adoption of political decisions are associated.
Interaction managerial and political aspects in the course of implementation of the gover-
nment are accurately traced in functioning of the executive authority, from the point of view
of «politichnost» comes to the forefront between legislative and judicial authority. The legis-
lature is political already by the most determination as in the course of its activities receive
expression interests of the state public power, political interests of classes and social groups.
Through adoption of laws, it determines the purposes, reference points, models, implementa-
tion which are directed on an embodiment in life of strategic tasks of development: market,
socially oriented market and state and administrative models of economy.

Judicial authority in classical option of implementation is the least politically dependent
that is determined by its essence, the principles, specifics of its tasks which can’t depend on
political reasons and preferences. The lowest level of politization of judicial authority is
explained by that, it is deprived of powers of influence on political life and on process of deve-
lopment and adoption of political decisions.

Specific of activities of the executive authority consist in the political and technical insti-
tutes and bodies provided in it. Balancing of political and bureaucratic aspects of activities of
their bodies are possible because transfer of distribution functions on market mechanisms,
providing system of public control over management processes, synchronization of political
goals and bureaucratic means in the course of public management. The executive authority in
Ukraine is in a difficult condition. It spend efforts to ensuring accomplishment of political
decisions and to fight against extremely strong destabilizing both internal and external ten-
dencies. There is a prompt strengthening of influence of politically irresponsible bureaucratic
structures of the government, within the competence attach key executive, functions funda-
mental decisions in the field of implementation of a state policy and lawmaking.
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Optimum model of interaction political and bureaucratic in the course of activities of the
government assumes lack of a situation in case of which these two aspects or completely
absorb each other, or do not interact in general. Complete subordination of management fun-
ctions to political goals causes transformation of management personnel on the mechanism of
servicing of political elite. Full relief of bureaucratic apparatus from control of politicians is
dangerous. Absence of control of activities of management personnel causes high concentra-
tion of the power and distances the state and its bodies from the constituent power (people).

In the conditions of formation of democratic system of the government it is necessary to
realize a condition of the mode of its activities constantly; when it make political decisions
and when it has to be concentrated on implementation of those purposes and installations
which were already accepted. Eclecticism of political and managerial views does state power
structures less capable to the problem resolution of society.

Key words: government, policy, management, ratio of political and bureaucratic, political
interest, principles and essence of the power, determinants, balance, ratio, bureaucratic and
political aspect.

УДК 342.1
І. А. КУЯН,

доктор юридичних наук

НАРОДНА ІНІЦІАТИВА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Складна економічна та політична ситуація в державі, обтяжена воєнним
конфліктом на сході країни як ніколи актуалізує питання забезпечення легі-
тимності державної влади. 

Терміном «легітимність» позначається здатність того чи іншого політично-
го режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політично-
го курсу, прийнятих політичних рішень, кадрових або функціональних змін у
структурах влади [1, с. 304–305]. 

Легітимність вважається соціокультурною характеристикою влади. Її
складно вимірювати, оскільки вона не піддається повній формалізації та є яви-
щем доволі мінливим. Проте це не означає неможливість оцінки стану легі-
тимності державної влади. Критеріями оцінки такої якості державної влади
слугують стан законності і рівень злочинності, ступінь криміналізації суспіль-
них відносин та кількість і глибина масових протестних акцій, а особливо стан
додержання прав і свобод людини і громадянина та ступінь розвитку демокра-
тичних інститутів у державі. 

Загалом принцип легітимності полягає у відповідності політичної влади
держави цінностям, на які спирається відповідний режим і чию діяльність цей
принцип забезпечує. У Конституції України як вищу соціальну цінність визна-
но людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку й
закріплено невідчужуваність і непорушність прав і свобод людини. Таким
чином утверджується безальтернативність демократичного режиму в державі.
Виключно демократичний режим спроможний забезпечити реалізацію прав і
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свобод людини і громадянина та наповнити змістом декларацію про народ як
носія суверенітету і єдине джерело влади в державі. 

У демократичній державі забезпеченню легітимності державної влади слу-
гує законодавче багатоманіття засобів реалізації народовладдя. При цьому
йдеться не лише про законодавче визначення демократичних процедур форму-
вання державної влади, а, головним чином, про об’єктивну необхідність зв’яз-
ку, співробітництва народу і влади, існування ефективних механізмів утвер-
дження легітимності владних структур, зацікавлені в яких насамперед мають
бути самі владні структури. Таким своєрідним засобом виміру легітимності
державної влади можна вважати інститут народної ініціативи. Як форма спів-
робітництва народу і влади, народна ініціатива слугує засобом посилення легі-
тимності державної влади. І навпаки, неможливість реалізувати народну іні-
ціативу або її неприйняття державною владою загрожує останній втратою легі-
тимності.

У відповідних суспільних відносинах народ (громадяни на певному тери-
торіальному рівні або етапі ініціювання) виступає своєрідним опонентом дер-
жавній владі, безпосередньо запроваджуваним нею напрямам державної
(регіональної) політики, змісту і стану правового регулювання суспільних від-
носин і конкретних суб’єктів (органів, посадових осіб), які реалізують дер-
жавні функції. Але сам факт ініціювання народом вирішення певної проблеми
в законодавчих межах вже є свідченням довіри до влади, її легітимності.
Використовуючи інструменти прямої демократії, народ, як носій і єдине дже-
рело державної влади, таким чином реалізує своє право на владу, затверджує
(схвалює) або здійснює коригування рішень, що приймаються парламентом і
урядом.

Слід зазначити, що у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі інсти-
тут народної ініціативи є достатньо дискусійним, що виявляється найперше в
його найменуванні, яке в різних джерелах іменується як народна (законодавча,
правотворча, референдна) ініціатива чи громадянська ініціатива (правотворча
ініціатива громадян). Окремі дослідники тлумачать його як форму колектив-
них звернень громадян, петицій [2, с. 215]. Дискусійність інституту народної
ініціативи зумовлена, на нашу думку, його різноплановістю і багатофункціо-
нальністю. Цей інститут у різних державах світу має свої предмети, форми і
сфери реалізації. Аналіз правотворчої практики зарубіжних держав дав змогу
фахівцям виділити дві основні моделі інституту народної правотворчої ініціа-
тиви: ініціативу як інститут безпосередньої демократії та ініціативу як зміша-
ний конституційно-правовий інститут [3, с. 97–110].

Інститут народної ініціативи визначається конституційними актами і зако-
нами багатьох сучасних держав світу. На загальнодержавному рівні він перед-
бачений у таких країнах, як Австрія, Бразилія, Італія, Іспанія, Латвія, Литва,
Польща, Словенія, Швейцарія. На рівні суб’єктів федерації правотворча іні-
ціатива має відповідне законодавче підґрунтя у РФ, США, Швейцарії. 

Інститут народної (громадянської) ініціативи запроваджено на рівні
Європейського Союзу. Відповідно до ст. 11 Договору про Європейський Союз
громадяни Союзу в кількості не менше 1 млн, які належать до більшості дер-
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жав-членів, можуть виступити з ініціативою запропонувати Європейській
комісії в межах її повноважень внести певні проекти (пропозиції до
Регламенту, Директиви ЄС тощо) з питань, що необхідні для застосування
установчих договорів ЄС. Процедури та умови такої ініціативи визначає ст. 24
Договору про функціонування ЄС [4]. 

Практика свідчить про затребуваність інституту народної ініціативи в бага-
тьох державах. У науковій літературі зазначається, що удосконалення норма-
тивно-правового закріплення інституту правотворчої ініціативи громадян у
зарубіжних країнах дало змогу активізувати громадянську активність і в
декілька разів збільшити кількість ініціатив, що висуваються населенням [5,
с. 17]. Так, у Швейцарії перші 250 ініціатив були висунуті за 100 років з 1848
до 1948 рр., а на сьогодні їх уже понад 400. У результаті народна ініціатива
стала невід’ємною складовою швейцарського політичного механізму, важли-
вим допоміжним інструментом [6]. Як стверджує директор Інституту вивчен-
ня суспільної думки Клод Лоншан (Швейцарія, Берн), у результаті розвитку
прямої демократії уряд навчився передбачати волю народу у прийнятті ключо-
вих рішень, а народ – турбуватися про те, що відбувається у нього в місті, гро-
маді, на його вулиці [7]. 

У чинному конституційному законодавстві України інститут народної іні-
ціативи (ініціативи громадян) регламентований фрагментарно і суперечливо.

Стаття 72 Конституції України визначає засади народної ініціативи щодо
всеукраїнського референдуму, що отримують подальший розвиток у Законі
України «Про всеукраїнський референдум». Згідно зі ст. 15 Закону України
«Про всеукраїнський референдум» [8] всеукраїнський референдум за народ-
ною ініціативою – це форма прийняття громадянами України рішень з питань
загальнодержавного значення з урахуванням обмежень, установлених
Конституцією та цим Законом.

Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Україн -
ський народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні може реа-
лізувати своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в
Україні через прийняття Конституції України (установчу владу) у порядку,
визначеному згаданим Законом; схвалювати нову редакцію Конституції
України, вносити зміни до Конституції України, скасовувати, визнавати таким,
що втрачає чинність, чи нечинним закон про внесення змін до Конституції
України; приймати закони України (вносити до них зміни), крім законів, при-
йняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України,
скасовувати закони України, визнавати такими, що втратили чинність, чи
нечинними закони України або окремі їх положення.

За народною ініціативою може бути проведено всеукраїнський референдум
з будь-яких питань, за винятком тих, щодо яких всеукраїнський референдум не
допускається згідно з Конституцією України. Заборони ініціювання стосують-
ся законопроектів з питань податків, бюджету, амністії, зміни території
України, внесення змін до Конституції, що можуть призвести до скасування чи
обмеження прав і свобод людини і громадянина, ліквідації незалежності чи
порушення територіальної цілісності. Ці заборони відтворені і в Законі
України «Про всеукраїнський референдум» (ст. 20). 
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У ст. 16 Закону всеукраїнський референдум щодо схвалення нової редакції
Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втра-
ти чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції
України визнано як форму реалізації Українським народом свого права визна-
чати конституційний лад в Україні. Водночас Закон забороняє виносити (іні-
ціювати) на всеукраїнський референдум за народною ініціативою питання про
зміну території України (законодавець визначив його ратифікаційним). Такий
вид референдуму згідно з Законом є формою прийняття громадянами України
рішення про затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору
про зміну території. У зв’язку з цим слід звернути увагу, що зміна території
держави може мати різні підстави, в тому числі входження до складу іншої
держави. Таке питання безпосередньо пов’язане зі зміною конституційного
ладу, виключним суб’єктом якого Конституція визначає народ. Тому з точки
зору реалізації конституційного принципу народного суверенітету таке обме-
ження народної ініціативи виглядає сумнівним, а з точки зору забезпечення
легітимності державної влади – доволі складним. 

На особливу увагу заслуговує народна ініціатива щодо внесення змін до
Конституції України. Визначений розділом XIII Конституції України порядок
внесення змін до Конституції України та норми Закону України «Про всеукра-
їнський референдум» викликають більше запитань, аніж відповідей. Чи може
бути реалізована народна ініціатива шляхом прийняття нової редакції
Конституції, чи установча влада народу може бути реалізована тільки через
схвалення конституційних змін, запропонованих парламентом? Чи не буде в
першому випадку питання про предмет референдуму суперечити чинній
Конституції України? Хто має право визначати, суперечить запропоноване на
референдум питання чинному законодавству, насамперед Конституції України,
чи ні? За змістом чинного Закону, це сфера повноважень Президента України і
Центральної виборчої комісії (ч. 8 ст. 22). Чи може ініціатива трьох мільйонів
громадян України, які мають право голосу, залежати від суб’єктивного рішен-
ня посадових осіб, нехай і найавторитетніших державних органів? Чинне зако-
нодавство України не дає прямих відповідей на ці запитання. 

Процедури референдуму, у тому числі за народною ініціативою, опосеред-
ковуються діяльністю низки державних органів, їх посадових осіб, інших
учасників референдного процесу, які реалізують публічні функції, тому процес
волевиявлення і його результати значною мірою залежать від чіткості визна-
чення в законодавстві їхніх повноважень, а також ефективних засобів забезпе-
чення законності їхньої діяльності. У питанні народної ініціативи і народного
волевиявлення «власний» розсуд посадових осіб органів державної влади має
бути зведений до мінімуму. Тому процедури ініціювання громадянами України
всеукраїнського референдуму вимагають удосконалення в частині конкретиза-
ції повноважень посадових осіб, строків та особливо науково-експертного суп-
роводження ініціативи. І провідна роль у такому науково-експертному супро-
водженні має належати академічній громадськості – провідним вченим НАН
України та НАПрН України. Форми такого наукового забезпечення народної
ініціативи можуть бути різні – від вирішення відповідних питань на академіч-
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них зборах до створення спеціальної наукової колегії (комісії). Головні перева-
ги академічного супроводження народної ініціативи – це високий професіона-
лізм, авторитет і незаангажованість фахівців. Висококваліфіковане наукове
супроводження народної ініціативи сприятиме прийняттю поміркованих,
науково обґрунтованих рішень та підвищенню авторитету влади в очах сус-
пільства.

Дієвим засобом перевірки легітимності державної влади можна вважати
інститут відкликання (висловлення недовіри). Для сучасних демократичних
держав цей інститут не є надто поширений. Такий інститут закріплений у
ст. 15 Конституції Японії (1947 р.), згідно з якою народ володіє невід’ємним
правом обирати посадових осіб органів публічної влади і відсторонювати їх
від посад. Відкликання виборних посадових осіб передбачене в законодавстві
третини штатів США. Конституційний інститут висловлення недовіри за
народною ініціативою закріплюють конституційні акти Австрії, Латвії та
інших держав.

Цікаво, що у 2008 р. у Латвії на загальнонаціональний референдум було
винесено питання змін до Конституції, що передбачали надання народу права
розпускати парламент. І хоча це питання не було підтримано на референдумі,
під впливом загальної кількості осіб, які брали у ньому участь, парламент був
змушений прийняти ці поправки та надати народу право розпуску Сейму. Цим
правом народ Латвії, не задоволений низкою помилкових рішень, корупційних
скандалів й ігноруванням інтересів суспільства, і скористався у 2011 р. [9].

Історії конституційного права Української держави інститут відкликання
відомий за Конституцією УНР 1918 р., п. 32 якої передбачав як підставу роз-
пуску Всенародних Зборів волевиявлення народу, оформлене заявами не менш
як трьох мільйонів виборців. Стаття 142 Конституції УРСР 1937 р. закріплю-
вала право виборців (рішенням більшості) у будь-який час відкликати в поряд-
ку, встановленому законом, депутата будь-якого рівня. Ця сама норма була збе-
режена і в Конституції УРСР 1978 р. (ст. 96). 

У чинному конституційному законодавстві України цей інститут регламен-
товано суперечливо. Він не поширюється на народних депутатів України, хоча
за змістом Закону України «Про статус народного депутата України» народний
депутат є представником Українського народу у Верховній Раді України і упов-
новажений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати
повноваження, передбачені Конституцією України та законами України (ст. 1)
та відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом
(ч. 3 ст. 7). 

Слід зазначити, що Закон України «Про всеукраїнський референдум»
(2012 р.), на відміну від попереднього Закону (1991 р.), не забороняє виносити
на всеукраїнський референдум питання, пов’язані з обранням, призначенням і
звільненням посадових осіб, що належать до компетенції Верховної Ради
України, Президента України та Кабінету Міністрів України. Але з іншого
боку, встановлює виняток щодо питань, винесення яких не допускається згід-
но з Конституцією України. І суперечливість полягає в тому, що Конституція
України відносить до компетенції Президента, парламенту та уряду вирішен-
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ня питань про обрання, призначення чи звільнення посадових різних органів
влади, у тому числі затверджує підстави дострокового припинення повнова-
жень народного депутата України, Президента України, уряду тощо. Це дає
підстави для тверджень, що Конституція України не передбачає можливості
дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, Президента
України, уряду та інших конституційних органів через висловлення їм недові-
ри, і відповідно до ст. 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум»
предметом всеукраїнського референдуму не може бути питання довіри (недо-
віри) конституційним органам або посадовим особам [10]. З погляду формаль-
но юридичного підходу такі аргументи заслуговують на увагу. Але якщо
йдеться про народну ініціативу як передумову і засіб народного волевиявлен-
ня, питання довіри органам (посадовим) державної влади – це питання не
лише легітимності державної влади, а й її легальності. Крім того, не можна
однозначно сприймати ідею імперативного мандата як неприйнятну з точки
зору демократичної державної організації. У демократичній державі природа
депутатського мандата має складний характер, і завдання полягає в тому, щоб,
увібравши позитивні елементи доктрин вільного та імперативного мандата,
виробити таку систему взаємовідносин народних обранців з виборцями, яка б
об’єктивно випливала з природи народного суверенітету і враховувала б сучас-
ний стан політизації суспільних відносин [11, с. 407]. 

Загалом, відкликання (висловлення недовіри) за народною ініціативою як
прояв народовладдя може мати як позитивне, так і негативне значення. Воно
може виконувати роль політичної (конституційно-правової відповідальності)
чи бути використане як засіб протидії політичним опонентам. Натепер цей
інститут ще не здобув глибокого теоретичного вивчення і тим більше, прак-
тичного застосування. Думається, розумно втілений у законодавство України,
він може стати ефективним засобом протидії корупції в діяльності владних
структур та підвищення легітимності державної влади. 

Світу відома і така форма правотворчої народної ініціативи, що поєднує
інститути прямої і представницької демократії. Її змістом є законопроектна іні-
ціатива певної кількості громадян, адресована парламенту. У ст. 71
Конституції Італійської Республіки визначається, що народ здійснює законо-
давчу ініціативу шляхом внесення від імені п’ятдесяти тисяч виборців зако-
нопроекту, складеного у формі статей законопроекту [12]. Інститут народної
законодавчої ініціативи, адресованої парламенту, закріплюється в конститу-
ційних актах Бразилії, Іспанії, Румунії, Швейцарії та інших держав. 

У конституційному законодавстві України такий інститут відсутній. Згідно
зі ст. 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді
України належить Президентові України, народним депутатам України,
Кабінету Міністрів України і Національному банку України. 

Аналіз існуючих у зарубіжних державах моделей інституту народної зако-
нодавчої ініціативи дає змогу виявити ряд його особливостей стосовно кіль-
кісної складової суб’єкта законодавчої ініціативи, територіального фактора,
форм і предмета ініціативи (обмежень за предметом), процедур, зв’язку з
інститутом референдуму тощо. Яка модель цього інституту може бути при-

207РОЗДІЛ 3 • Проблеми конституційного права



йнятною для України – питання перспективи наукових досліджень. Важливо,
що через такий інститут народ отримує ще один важіль впливу на державну
владу в особі парламенту й ефективний засіб узгодження інтересів народу і
влади та посилення легітимності останньої. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що в демократичній країні народов-
ладдя є основним засобом утвердження та забезпечення легітимності держав-
ної влади. У сучасному світі криза легітимності в багатьох випадках є наслід-
ком суперечностей між проголошуваними демократичними цінностями та
недемократичною соціально-політичною практикою в державі. В Україні фак-
тично народна ініціатива дала оцінку легітимності державної влади на
Майдані, що продовжується через запроваджений інститут люстрації. Натепер
актуальним завданням є удосконалення конституційно-правового інституту
народної ініціативи. Чим досконалішими будуть конституційно-правові засоби
народовладдя і кращі можливостей для реалізації народної ініціативи, тим біль-
ше забезпечуватиметься легітимність державної влади, міцнішим буде держав-
ний суверенітет і менш імовірними серйозні потрясіння для суспільства.
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Куян І. А. Народна ініціатива як засіб забезпечення легітимності державної
влади в Україні

Стаття присвячена дослідженню проблем інституту народної ініціативи під кутом
зору забезпечення легітимності державної влади в Україні. Розглянуто проблеми реалі-
зації народної ініціативи щодо всеукраїнського референдуму з питань внесення змін до
Конституції України, інституту відкликання (висловлення недовіри), народної правот-
ворчої ініціативи, адресованої парламенту. Обґрунтовано необхідність удосконалення
інституту народної ініціативи та внесення відповідних змін до чинного конституційно-
го законодавства України, що, на думку автора, сприятиме забезпеченню легітимності
державної влади і зміцненню державного суверенітету. 

Ключові слова: народна ініціатива, референдум, державна влада, легітимність дер-
жавної влади, суверенітет.

Куян И. А. Народная инициатива как средство обеспечения легитимности госу-
дарственной власти в Украине

Статья посвящена исследованию проблем института народной инициативы с точки
зрения обеспечения легитимности государственной власти в Украине. Рассматриваются
проблемы реализации народной инициативы, связанной с всеукраинским референду-
мом по внесению изменений в Конституцию Украины, институтом отзыва (выражения
недоверия), народной правотворческой инициативой, адресованной парламенту.
Обосновывается необходимость усовершенствования института народной инициативы
и внесения соответствующих изменений в действующее конституционное законода-
тельство Украины, что, по мнению автора, будет способствовать обеспечению легитим-
ности государственной власти и укреплению государственного суверенитета. 

Ключевые слова: народная инициатива, референдум, государственная власть, леги-
тимность государственной власти, суверенитет.

Kuian I. A. Popular initiative as a means of ensuring the state power legitimacy
The article is dedicated to the research of the popular initiative institute from the per-

spective of solving the problem of ensuring the state power legitimacy. 
The principle of legitimacy lies in the accordance of the state political power with the

values that underpin the corresponding regime and whose activities this principle provides.
The Constitution of Ukraine recognizes the man, his life and health, honour and dignity, per-
sonal freedom and security to be the highest social value and fixes inalienability and inviola-
bility of human rights and freedoms. Thus, no-alternative democratic regime is strengthened
in the country. Solely democratic regime is able to ensure the realization of human and civil
rights and put content to the declaration of the people as the bearer of sovereignty and the only
source of power in the state.

According to the author, a diversity of legal means of the people’s sovereignty imple-
mentation serves to ensure the legitimacy of the state power in a democratic state. The popu-
lar initiative institute is considered a means of measuring the state power legitimacy. Being a
form of the people and government cooperation the popular initiative serves as a means of
strengthening the state power legitimacy. Contrariwise, the inability to implement the popular
initiative or its rejection by the state power threatens the loss of legitimacy of the latter.
Attention is paid to the constitutional and legal institution of the popular initiative in foreign
countries. 

Attention is drawn to the discussion character of the institute of popular initiative in
Ukrainian and foreign scientific literature that first of all manifests in its name, which appears
in various sources as popular (legislative, lawmaking, referendum) initiative or civic initiati-
ve (lawmaking initiative of citizens). Some researchers interpret it as a form of collective citi-
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zen appeals, petitions. According to the author, the discussion character of the institute of
popular initiative is determined by its diversity and multifunctionality. This institute has its
own objects, form and scope of implementation in different countries of the world.

The article investigates the problems of implementation of the popular initiative concer-
ning All-Ukrainian referendum on amendments to the Constitution of Ukraine, the institute of
withdrawal (giving a vote of non-confidence), the legislative initiative addressed to the par-
liament. 

Attention is paid to the issues of limiting popular initiative as to the issue of a nationwi-
de referendum on changing the state territory (ratification referendum). It is noted that the
state territory may have various reasons, including membership in the other state. This is
directly related to the change of the constitutional order, and the Constitution defines the nati-
on as its exclusive subject. Therefore, in terms of the constitutional principle of popular sove-
reignty, such a restriction of popular initiatives is questionable, but in terms of the state power
legitimacy it is quite difficult. 

The article emphasizes the problems of the popular initiative implementation concerning
amendments to the Constitution of Ukraine. It is proved that the proceedings of initiation of
Ukrainian referendum by its citizens require improvement in terms of the specificity of the
officials’ authority, terms and especially scientific and expert support of the initiative. 

According to the author, the institution may be an effective means of combating corrupti-
on in power structures and increasing the state power legitimacy when it is reasonably embo-
died in Ukrainian legislation. 

The author assumes that the introduction of popular legislative initiatives addressed to the
parliament is perspective for Ukraine. Because of this institute the people get another lever of
influence on the state power in the face of the parliament and an effective means of reconci-
ling the interests of the people and the power and strengthening the legitimacy of the latter.

It proves the necessity of improving the institute of popular initiative and appropriate
amendments to Ukrainian constitutional law in force, that, in the author’s point of view, will
contribute to the ensuring the state power legitimacy and the state sovereignty strengthening. 

Key words: popular initiative, referendum, state power, state power legitimacy, sovereig-
nty.

УДК 342.7
Т. А. КОСТЕЦЬКА,

кандидат юридичних наук

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Сучасні конституційні процеси в Україні характеризуються не лише своєю
неоднозначністю, а й динамічністю. Йдеться не тільки про їх політико-право-
вий вимір, а передусім про розширення кола суб’єктів конституційно-право-
вих відносин та оптимізацію їх правового статусу, удосконалення існуючих і
утвердження нових інститутів держави і суспільства, що претендує на роль
громадянського. Існуючі зміни стали стимулом для постановки дослідниками
питання: на якому етапі розвитку перебуває в Україні нині громадянське сус-
пільство? 
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Розвинуте громадянське суспільство є невід’ємною складовою всіх демо-
кратичних, правових, соціальних держав світу. Його узагальненими характер-
ними рисами називають об’єднання особистих (приватних), суспільних та
колективних інтересів за допомогою численних гоизонтальних і вертикальних
зв’язків між його елементами в єдине ціле, охорона прав людини, громадяни-
на, демократичної системи державної влади тощо. Як наголошують спеціаліс-
ти, аксіоматично, що сильна держава неможлива без розвиненого громадян-
ського суспільства. Вона (держава) є сильною тією мірою, якою в рамках від-
ведених їй громадянським суспільством функцій і повноважень ефективно
здійснює політичне управління в інтересах громадян, створюючи для цього
відповідну правову систему і легітимно забезпечуючи правопорядок у сус-
пільстві [1]. 

В Україні, на відміну від попередніх років, за умов украй неоднозначної
політичної ситуації, обстоювання власного суверенітету і державної незалеж-
ності, можна стверджувати, що існують засади для розвитку громадянського
суспільства. Стало вже очевидним, що окремі інститути українського грома-
дянського суспільства подолали усталений стереотип своєї аморфності й
трансформуються в повноцінних суб’єктів політичних процесів.
Підтвердилась, на нашу думку, висловлена в минулому теза, що перспективи
становлення та його розвитку в Україні не можуть зводитися лише до раціо-
нально сформульованих теорій та схем, на основі яких політики й управлінці
пропагандистськими чи іншими інституційними маніпуляціями можуть кон-
тролювати його життєдіяльність. Власне, громадянське суспільство в класич-
ному його розумінні в нашій країні поки що не існує (доведено, що наразі
повністю сформованого подібного суспільства немає в жодній країні світу),
його становлення – довготривалий процес. Реаліями на сьогодні є дискусії про
тенденції, напрями, проблеми вітчизняних процесів розвитку названого фено-
мену.

Проблеми становлення громадянського суспільства – предмет дослідження
різних галузей наукових знань: політології, соціології, філософії, юридичних
наук – і є досить складними. 

Юридичним аспектам названого феномену присвячена низка фундамен-
тальних і прикладних праць, велика кількість наукових статей із різних дис-
циплін гуманітарного спрямування вітчизняних і зарубіжних науковців, підго-
товлених у різні історичні періоди, аналіз яких – окреме дослідження.
Відзначимо при цьому лише науковий доробок таких вітчизняних дослідників,
як: В. Горбатенко, А. Колодій, В. Корнієнко, І. Кресіна, П. Любченко,
О. Петришин, В. Погорілко, П. Рабінович, О. Скакун, О. Скрипнюк,
Ю. Тодика, В. Федоренко, Ю. Шемшученко та ін., який можна назвати ґрун-
товною методологічною основою для осмислення організації сучасного укра-
їнського громадянського суспільства. Існує чимало проблем, без належної роз-
робки та, безумовно, розв’язання яких неможливе подальше формування і
функціонування громадянського суспільства України. Це, зокрема, визначення
сутнісних ознак, його структурних, інституційних елементів, їхнього впливу
на стан суспільства взагалі; механізму взаємовідносин із державою, функціо-
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нально-цільового впливу складових суспільства на стан системи державної
влади, рівень розвитку демократичної, правової, соціальної держави – визна-
ченої Основним Законом мети, яку ще потрібно реалізовувати. Такими, далеко
невичерпними є чинники, що скеровують дослідження функціонування інсти-
тутів українського громадянського суспільства, вказують на їх наукову акту-
альність. 

Слід нагадати, що наразі дискусійним у науці залишається і саме поняття
категорії «громадянське суспільство». Відповідно до мети нашої роботи вка-
жемо на результати лише деяких розробок учених-правознавців останніх
років. Наприклад, у дисертаційному дослідженні, присвяченому правовим
основам громадянського суспільства сучасної України, обґрунтовується понят-
тя громадянського суспільства як системи суспільних відносин, де відповідні
індивіди та організації пов’язані між собою правовими, економічними та
іншими інтересами і мають можливість діяти вільно та за своїм розсудом в
умовах розвинутого самоврядування та переходу власних повноважень та від-
повідальності від органів державної влади до місцевого самоврядування та
суспільних об’єднань громадян, не порушуючи при цьому законних інтересів
інших осіб і суспільства в цілому [2]. Зокрема, як самоорганізовану і самовре-
гульовану, автономну сферу суспільного життя, в якій функціонують добро-
вільні некомерційні недержавні об’єднання, що діють у межах законодавства і
втілюють цінності свободи й солідарності, називають громадянське суспіль-
ство окремі дослідники конституційного права [3, с. 5].

Наведене лише свідчить про відсутність уніфікованого підходу до розумін-
ня сутності громадянського суспільства як правової категорії і підтверджує
теоретичну значущість та необхідність подальшого її наукового осмислення. У
літературі існує також думка про необхідність визнання неможливості вироб-
лення єдиного і статичного поняття «громадянське суспільство» через постій-
ну динаміку відповідних процесів [4, с. 40].

Визначальною тенденцією вітчизняного правотворення, яка отримує своє
відображення й у теоретичних напрацюваннях українських дослідників, нази-
вають унормування конституційної правосуб’єктності інститутів громадян-
ського суспільства, в значенні яких здебільшого розуміють: а) суб’єктів, які в
процесі свої діяльності формують суспільні відносини, спрямовані на утвер-
дження громадянського суспільства; б) інститути, які об’єднують у своєму
складі норми конституційного та інших галузей права, що регулюють суспіль-
ні відносини у відповідній сфері і виступають складовими елементами багато-
вимірної системи конституційного права України; в) узагальнюючу назву для
всіх упорядкованих і структурованих виявів громадянського суспільства
тощо [5].

Згідно з Порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльнос-
ті органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 05 листопада 2008 р. (№ 976), до інститутів громадянського сус-
пільства віднесено громадські організації, професійні та творчі спілки, органі-
зації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації
населення, а також недержавні ЗМІ та інші непідприємницькі товариства і
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установи, легалізовані відповідно до законодавства (п. 2 Порядку). Тобто впер-
ше в історії державотворення та правотворення незалежної Україні інститути
громадянського суспільства перестали бути виключно філософською чи полі-
тологічною категорією, а стали унормовані як система суб’єктів, наділених
правами і обов’язками щодо обстоювання своїх легітимних інтересів у проце-
сі подальшої розбудови громадянського суспільства та участі в управлінні дер-
жавними справами, зокрема у формуванні та реалізації державної правової
політики. 

Однак у наукових публікаціях наголошується, що в Україні все ще відсут-
ній чіткий механізм конституційно-правового регулювання основних інститу-
тів громадянського суспільства, регламентування діяльності його суб’єктів.
Йдеться про те, що вітчизняне законодавство не визначає, чітко й послідовно,
характеристику його суб’єктного складу та інститутів; ефективну систему
регулювання конституційно-правових відносин інститутів громадянського
суспільства і державного апарату; стабільні й чіткі юридичні інструменти та
процедури взаємодії цих інститутів з державою, що забезпечують баланс їх
інтересів [4, с. 39].

Водночас чимало дослідників зауважують, що громадянське суспільство –
це не стільки інституційний феномен. Це насамперед стан суспільства, харак-
теристика з погляду його самоорганізації, ступеня розвитку демократичних
правових інститутів, гарантування і реалізації основних прав, свобод людини
і громадянина, участі громадян в управлінні суспільними справами, усвідом-
лення ними не тільки своїх прав, а й обов’язків тощо. Саме такими є парамет-
ри сучасного громадянського суспільства, мета його функціонування. Таке
суспільство, як визначалося, виконує завдання гармонійного поєднання осо-
бистих (приватних), колективних та суспільних інтересів; об’єднання грома-
дян з достатнім рівнем суспільної свідомості та політичної культури на основі
різноманітних відносин, взаємозв’язків. 

Для функціонування суспільства характерна наявність численних різнобіч-
них за змістом та характером, багатоаспектних, складних за умовами здійс-
нення тощо в тому числі інформаційних взаємовідносин між людьми, грома-
дянами, їх об’єднаннями, громадянськими інститутами та органами державної
влади за участю засобів масової інформації, електронних засобів комунікації.
Громадянське суспільство пронизане інформаційними відносинами, ступінь
розвитку яких, як і характер інформаційної взаємодії складових компонентів,
є його якісною визначеністю, ознакою ідеальної моделі.

Громадянське суспільство сучасності та в перспективі численними його
розробниками бачиться саме як інформаційне суспільство. Це таке суспіль-
ство, в житті якого набувають значущості інформація і знання; зростає кіль-
кість людей, зайнятих інформаційними технологіями, комунікаціями; здійсню-
ються розвиток електронної демократії, електронної економіки, електронної
держави, електронного уряду тощо [6].

Принагідно варто нагадати, що Україна ще у 2007 р. одним із головних
пріоритетів державної діяльності, визначених у Законі України «Про основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки»,
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визначила прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для
всіх і спрямоване на розвиток суспільства, в якому кожен міг би створювати і
накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користува-
тися і обмінюватися ними, інформаційне суспільство. Таким чином, пробле-
матика розбудови інформаційного суспільства в нашій державі перестала бути
суто теоретичною проблемою, а набула прикладного характеру. На часі широ-
комасштабним завданням є всебічний аналіз результатів запровадженої кон-
цепції розвитку інформаційного суспільства в нашій державі, врахування здо-
бутків та нерозв’язаних проблем.

Про практичну необхідність враховувати взаємозв’язок і взаємозумовле-
ність при становленні громадянського суспільства в Україні процесами гло-
бальної інформатизації, що тягнуть за собою виникнення повноцінного інфор-
маційного суспільства, неодноразово наголошувалося в спеціальній літерату-
рі [7, с. 50].

Таким чином, в умовах формування сучасної концепції поіндустріального
громадянського суспільства актуальними стають наукові дослідження питань
співвідношення громадянського та інформаційного суспільства як не тільки
теоретична, а й прикладна проблема. Саме тому в статті ставиться за мету оха-
рактеризувати основні концептуальні засади розбудови громадянського сус-
пільства в Україні як інформаційного суспільства, визначити напрями їх удос-
коналення в контексті формування нової парадигми національного конститу-
ціоналізму.

Концепції, проблеми розвитку інформаційного суспільства вже тривалий
період стали предметом фундаментальних наукових досліджень. Дослідники
виокремлюють два основні сформовані світовою наукою доктринальні підхо-
ди щодо визначення сутності такого суспільства [8, с. 7]. 

Для вітчизняної юридичної науки проблеми, пов’язані з особливостями
функціонування соціально-політичних інститутів в умовах формування в
Україні інформаційного суспільства, є порівняно новими. Можна констатува-
ти, що національна концепція інформаційного суспільства тільки формується.
Збільшується кількість філософсько-політологічних праць, у яких робляться
спроби осмислити та спрогнозувати ті суспільні зміни, які відбуваються під
впливом нових інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах жит-
тєдіяльності держави і суспільства. Протягом останнього десятиріччя активно
розроблялися, зокрема, політологічні аспекти інформаційного розвитку
України, розуміння ролі інформації як ефективного засобу модернізації укра-
їнського суспільства, феномену інформаційного суспільства. Актуальності
набувають дослідження теоретичних проблем конституційно-правової науки,
пов’язаних із осмисленням переходу України в постіндустріальну епоху.

Складові інформаційного суспільства в Україні є предметом конституційно-
правового регулювання. Безперечно, проблематика названого суспільства тісно
пов’язана із конституційними ознаками держави, які, на наш погляд, є політи-
ко-правовою основою для побудови і розвитку концепції інформаційного сус-
пільства, відкритої інформаційної держави, критерієм якої є, зокрема, вільний
доступ до будь-якої інформації. Можна сказати, що подальший розвиток укра-
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їнського громадянського суспільства в межах, визначених Конститу цією Украї -
ни, зумовлює налагодження ефективних взаємовідносин між державою та гро-
мадянськими інститутами як суб’єктами інформаційної діяльності. 

Існує доцільність поглиблення досліджень науково-методологічних аспек-
тів конституційно-правового регулювання функціонування засобів масової
інформації. ЗМІ є важливим інститутом формування сучасного громадянсько-
го суспільства, що впливає на всі сфери його функціонування – політику, еко-
номіку, культуру тощо, а їх діяльність – однією з гарантій становлення і належ-
ного функціонування суверенної демократичної, правової, соціальної держа-
ви. В умовах, коли інші громадянські інститути є не досить самодостатніми,
названі є потужним інструментом формування суспільства як такого, процесів
його самоорганізації.

Глибокого аналізу потребують закономірності, конституційні засади, спо-
соби правового регулювання інформаційної сфери суспільства, що об’єктивно
сприятиме, на нашу думку, його розвитку, формуванню дієвого законодавства,
спрямованого на впорядкування функціонування відповідних інститутів.
Модель конституційних засад правового регулювання можливо розглядати на
основі таких базових категорій та інститутів конституційного права, як: заса-
ди конституційного ладу, конституційно-правовий статус людини і громадяни-
на, інститут форм безпосередньої демократії, інститут державної влади та ін.
При цьому аспекти дослідження конституційно-правових засад регулювання
інформаційних відносин як теоретико-методологічна проблема можуть бути
представлені в сукупності певних науково-теоретичних завдань, реалізація
яких допоможе усунути наявні прогалини у вітчизняній доктрині конституцій-
но-правового регулювання інформаційних відносин.

Названі позитивні тенденції можуть набути реальності за таких умов.
Передусім це необхідність з’ясування реального стану та обґрунтування
основних напрямів інформаційного розвитку українського суспільства в умо-
вах перспективи проведення конституційної реформи; систематизація наявних
наукових підходів щодо аналізу основних складових інформаційного суспіль-
ства України; визначення конституційно-правової понятійно-категоріальної
основи досліджень тощо.

Повертаючись до прямого питання про співвідношення громадянського й
інформаційного суспільства, слід зауважити про існуючі висновки щодо збіж-
ності їхніх сутнісних ознак і характеристик у процесі функціонування.

Так, висловлюються побоювання, що інформаційне суспільство з прита-
манними йому ознаками (розвиток інформаційно-комунікаційних технологій,
інформаційних продуктів, послуг тощо) може не бути відкритим, громадян-
ським суспільством. Відомим американським соціологом М. Кастельсом
обґрунтовується думка, що якраз новітні інформаційно-комунікаційні техно-
логії, перед якими стоїть завдання розвитку інститутів громадянського сус-
пільства на основі об’єднання в єдину систему, можуть стати інструментом
елітного і елітарного спілкування [9]. Тобто світ поділений, як влучно назива-
ють у спеціальній літературі, на «інформаційне багате» та «інформаційне
бідне» суспільство. Наразі існує проблема забезпечення інформаційних прав
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людини, свободи вираження поглядів. Громадяни позбавляються дієвого важе-
лю впливу на розвиток громадянського суспільства, державних інституцій. З
іншого боку, новітні технології, зокрема, глобальна мережа Інтернет, – це
поширення неправдивої інформації; порнографії; інформації, яка пропагує
війну, фашизм, національну та релігійну ворожнечу; незаконний доступ до
персональних даних особи, їх поширення тощо. 

У вітчизняній практиці до причин такого стану відносять унеможливлення
поширення на журналістів Інтернет-видань положень законодавства щодо тра-
диційних ЗМІ; забезпечення їх прав і гарантій, пов’язаних з професійною жур-
налістською діяльністю (зокрема, при збиранні інформації, збереженні таєм-
ниці авторства та джерел інформації, зверненні до спеціалістів при перевірці
одержаних інформаційних матеріалів тощо); і навпаки, – можливість появи в
середовищі інтернет-ЗМІ видань, що своєю діяльністю (наприклад – робота з
інформацією, яка порушує основні права і свободи людини) дестабілізують
роботу всього згадуваного середовища.

З огляду на наведене подальше вдосконалення відносин у відповідній
сфері прямо пов’язується із необхідністю підготовки та прийняття спеціаль-
ного законодавчого акта про ЗМІ в мережі Інтернет. Предметом правового
регулювання відповідного акта мають стати визначення правового статусу,
принципів діяльності інтернет-ЗМІ як нового, нетрадиційного мас-медіа;
визначення прав, обов’язків, відповідальності журналістів, власників, провай-
дерів, адміністраторів, програмістів, інших учасників інформаційних відносин
у інтернет-ЗМІ; запобігання розповсюдженню інформації, що створює загрозу
для прав, законних інтересів, фізичних і юридичних осіб тощо [10]. 

Оскільки державі належить провідна роль у формуванні інформаційного
суспільства, стала очевидною проблема розроблення нових концептуальних
засад державної інформаційної політики, спрямованої на комплексне забезпе-
чення права людини і громадянина на інформацію, гарантування можливостей
їх участі в процесі прийняття політичних рішень, управлінні суспільними
справами, її стратегії та правового регулювання. 

Важливою складовою виконання цих завдань є створення ефективного
інституту інформаційної безпеки, забезпечення якої чинна Конституція
України (ч. 1 ст. 17), як відомо, визначає найважливішою функцією держави,
справою всього українського народу. Логічно, що перетворення в сучасних
умовах інформації в різнобічний багатофункціональний ресурс покладає певні
зобов’язання на все українське суспільство, на всі його інститути, суб’єктів.
Зрозуміло, що держава конституційно зобов’язана забезпечувати в межах
наявних у неї форм, засобів низку встановлених інформаційних прав людини і
громадянина гарантувати відповідний рівень інформаційної безпеки всього
суспільства.

За свідченням спеціалістів, чинне законодавство вже упродовж значного
періоду потребує вдосконалення та подальшого розвитку насамперед саме
через недостатнє усвідомлення законодавцем визначених на конституційному
рівні значення і ролі інституту інформаційної безпеки в розвитку і подальшо-
му розвитку громадянського суспільства, існуванні суверенної держави.
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На жаль, слід констатувати, що в сучасний період, коли проти України
здійснюються широкомасштабні «інформаційні війни», спрямовані на дискре-
дитацію, дезорганізацію, підрив іміджу, інформаційну дестабілізацію нашої
держави, всього українського суспільства, недооцінка, слід так думати, інфор-
маційної безпеки як невід’ємного компонента національної безпеки має свої
негативні наслідки. Йдеться, зокрема, про неспроможність ефективно проти-
діяти цьому. Забезпеченню загальнодержавної системи інформаційної безпеки
має сприяти насамперед відповідна нормативно-правова база, яка визначає
порядок поширення та використання інформаційної продукції іноземного
виробництва на території України.

Під час парламентських слухань з питань розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні (червень 2014 р.) було визнано низку наявних проблем в
інформаційній сфері та необхідність розвитку інформаційного законодавства,
проведення системної кореляції з вирішення питань захисту та забезпечення
основних прав, цінностей і соціально-економічних інтересів людини, суспіль-
ства і держави, побудови в умовах відкритого суспільства ефективної системи
інформаційної безпеки України [11]. 

Отже, істотною умовою формування і подальшого розвитку громадянсько-
го суспільства в Україні є вдосконалення інформаційних відносин; забезпе-
чення конституційного права на інформацію, рівня інформаційної безпеки
людини, держави, всього суспільства, побудова визначеного юридично інфор-
маційного суспільства як практичної реалізації цінностей громадянського сус-
пільства.

Наразі існує необхідність формування сучасної моделі інформаційного сус-
пільства в Україні як характеристики стану громадянського суспільства на
новому етапі розвитку, його можливості відповідати глобалізаційним викли-
кам, моделі, яка б опиралася на здобутки власного культурного, інтелектуаль-
ного середовища, а також на виважене, координоване державою співробітниц-
тво з іншими країнами та міжнародними організаціями в інформаційній сфері,
їхній позитивний досвід на основі розкриття та розвитку власного потенціалу.
На наше переконання, цю проблематику можна назвати однією з домінантних
для сучасного етапу конституційного розвитку України, оскільки її майбуття
як суверенної, незалежної держави безпосередньо залежить ще й від того, як
саме розвиватимуться суспільні інформаційні процеси, наскільки ефективни-
ми будуть нормативно-правові засади інформаційного суспільства. 
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Костецька Т. А. Громадянське суспільство і інформаційне суспільство: концеп-
туальні та нормативні аспекти взаємозв’язку

Метою статті є аналіз деяких концептуальних засад розбудови громадянського сус-
пільства в Україні як інформаційного суспільства та визначення напрямків їх удоскона-
лення в умовах формування нової парадигми національного конституціоналізму.

Досліджуються актуальні питання формування українського громадянського сус-
пільства, його реальний стан та перспективи розвитку в контексті демократичного
поступу до європейських стандартів. Визначається ряд проблем, без належної розробки
та вирішення яких неможливе ефективне подальше його функціонування. 

Вказується на необхідність удосконалення механізму конституційно-правового
регулювання основних інститутів громадянського суспільства. 

Наголошується, що параметри громадянського суспільства сучасності та його пер-
спективи невіддільні від побудови в Україні повноцінного інформаційного суспільства.

Подаються деякі методологічні підходи до інтерпретації громадянського суспіль-
ства як суспільства інформаційного, обґрунтовується діалектичний взаємозв’язок між
цими інститутами. 

Ключові слова: реформування суспільства, громадянське суспільство, інститути гро-
мадянського суспільства, інформаційні відносини; інформаційне суспільство.

Костецкая Т. А. Гражданское общество и информационное общество: концеп-
туальные и нормативные аспекты взаимосвязи

Статья посвящена анализу концептуальных подходов о построении гражданского
общества в Украине в качестве информационного общества, определение направлений
их совершенствования в контексте формирований новой парадигмы национального
конституционализма.

Исследуются реальное состояние украинского гражданского общества и перспекти-
вы его развития в контексте демократического продвижения к европейским цивилиза-
ционным стандартам. Называется ряд проблем, требующих своего разрешения с целью
повышения эффективности функционирования данного феномена.

В частности, подчеркивается необходимость совершенствования конституционно-
правового регулирования основных институтов гражданского общества в Украине.
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Исследуются некоторые методологические подходы к вопросу об интерпретации
гражданского общества как общества информационного, доказывается диалектическая
взаимосвязь между ними.

Ключевые слова: реформирование общества, гражданское общество, институты
гражданского общества, информационные отношения, информационное общество.

Kostecka T. A. Сivil society and informative society: conceptual and normative
aspects of the interrelation

This article reviews the main conceptual bases of development of civil society in Ukraine
as an information society; in the context of the new paradigm of national constitutionalism,
the areas of such bases improvement are specifying.

The current issues of Ukrainian civil society formation, its actual state and perspectives
are exploring in conditions of democratic movement to the European standards. 

The number of problems, without the proper development and solution of which cannot
be its effective functioning.

It points to the necessity to improve the mechanisms of constitutional and legal regulati-
on of civil society’s major institutions.

It emphasized that the parameters of modern civil society and its perspectives are insepa-
rable from the construction in Ukraine full information society.

Some methodological approaches to the interpretation of civil society as an information
society are offering. The dialectical interrelation between these institutions are substantiatin

Key words: society transformation, civil society, civil society institutions, informational
relations; informative society; 

УДК 342
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кандидат філософських наук

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ГАРАНТ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Збройна агресія Російської Федерації проти нашої країни переконливо
засвідчила, що в гарантуванні системи забезпечення національної безпеки
Української держави найважливіша роль відводиться такому суб’єкту, як
Збройні Сили України. Міністерство оборони України як центральний орган
виконавчої влади спеціальної компетенції забезпечує проведення в життя дер-
жавної політики у сфері оборони і який покликаний гарантувати захист
України від зовнішньої збройної агресії (ст. 17 Конституції України) [1, с. 6]. 

Україна, виходячи із необхідності забезпечення власної воєнної безпеки та
оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжна-
родної стабільності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, пра-
вова держава, має Збройні Сили із необхідним рівнем їх бойової готовності та
боєздатності. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Збройні Сили України»
Збройні Сили України – це військове формування, на яке відповідно до Кон -
ституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, тери-
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торіальної цілісності й недоторканності. Аналізуючи даний закон, а також
Закон України «Про оборону України», можна виділити такі завдання ЗС у
забезпеченні національної безпеки, як:

відсіч та запобігання збройній агресії та збройному конфлікту;
здатність до переведення на воєнний стан;
ліквідація збройного конфлікту;
забезпечення готовності населення і території держави до оборони; 
забезпечення національних інтересів; 
реалізація власної воєнної політики;
формування та реалізація воєнної, воєнно-економічної, військово-техніч-

ної та військово-промислової політики держави.
У політичній та інформаційній сферах збройний напад Російської Феде -

рації на Україну називають різними термінами, такими як: «гібридна війна»,
«неоголошена війна», «дивна війна», «прихована війна», «таємна війна»,
«спливаюча війна», «нестандартна війна», «нелінійна війна», «напіввійна»,
«війна керованого хаосу» тощо. Можливо, такий підхід є спробою словесно
відобразити специфіку розв’язаної Росією війни, яка за методами свого веден-
ня відрізняється від традиційних класичних війн. А можливо, це спосіб уник-
нути використання точного і юридично вивіреного терміна «агресивна війна».

З оглядну на масштабний і складний комплекс проблем, які виникли внас-
лідок російської збройної агресії проти Української держави, захист її націо-
нальних інтересів має здійснюватися на підставі розуміння того, що Росія веде
проти України тотальну війну, війну на знищення української державності,
української нації та вестиме її навіть після зупинення застосування збройних
сил, продовжуючи гуманітарну агресію, спрямовану на руйнацію України як
такої держави «мирними» засобами. Слід зазначити, що і в майбутньому зали-
шатимуться реальними перспективи нових військових загроз Українській дер-
жаві з боку Російської Федерації, оскільки сам зміст антиукраїнської ідеології
зовнішньої політики Росії визначає і її стратегічну мету, яка передбачає тоталь-
не знищення України як суб’єкта міжнародного права та геополітичної реаль-
ності.

Витоки фашистської ідеології, яка опанувала сучасну російську менталь-
ність, сягають середини 90-х років ХХ ст., напрацьовані відомим ідеологом
О. Дугіним. Вони набули практичного втілення у геополітичній доктрині Росії,
де, зокрема, зазначається, що «суверенитет Украины представляет собой
настолько негативное для русской геополитики явление, что в принципе легко
может спровоцировать вооруженный конфликт… Существование Украины в
нынешних границах и с нынешним статусом «суверенного государства» тож-
дественно нанесению чудовищного удара по геополитической безопасности
России, равнозначно вторжению на ее территорию» [2]. 

За цих обставин, ефективним механізмом захисту Української держави від
російської агресії має стати тотальна мобілізація українського суспільства,
усіх ресурсів держави для відсічі як збройній, так і гуманітарній агресії з боку
Російської Федерації.

Слід також зазначити, що оборонна політика формується на основі загаль-
ної політики держави і пов’язана насамперед зі створенням, розвитком і вико-
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ристанням Воєнної організації для відсічі та запобігання збройній агресії та
збройному конфлікту з метою захисту національних інтересів.

Імперативом в оборонному будівництві Воєнної організації Української
держави є розвиток її Збройних Сил, а, за необхідності – їх реформування.
Головним завданням у цьому контексті постає прогноз основних воєнно-полі-
тичних тенденцій у світі та навколо кордонів Української держави, оцінка
реальних і потенційних загроз національним інтересам України, обґрунтуван-
ня показників економічного розвитку країни на середньострокову та довгос-
трокову перспективу для визначення очікуваних оборонних бюджетів [3,
с. 216]. 

Розробка, формування та реалізація оборонної політики України на почат-
ку ХХІ ст. здійснюється в доволі складних умовах воєнно-політичної і воєнно-
стратегічної обстановки та під впливом цілої низки зовнішніх і внутрішніх
викликів та загроз.

Сучасна воєнно-політична обстановка у світі формується під впливом
швидкоплинних змін, що відбуваються у системі міжнародних відносин, і їй
притаманні суперечності, що спричинені розбіжностями національних інтер-
есів, цілей, позицій держав стосовно шляхів і способів вирішення глобальних,
регіональних та внутрішніх проблемних питань.

Розглядаючи стан сучасної військово-політичної обстановки у світі, необ-
хідно зазначити, що вона є динамічною і розвивається під впливом певних тен-
денцій: 

формування системи багатополярних відносин, установлення нового
балансу сил та інтересів;

посилення суперечностей між провідними центрами сили щодо поділу
сфер впливу;

зростання взаємної залежності провідних держав в умовах глобалізації,
посилення впливу провідних міжнародних корпорацій, загострення боротьби
за природні ресурси, використання енергетичного чинника для досягнення
політичних цілей;

зниження дієвості заходів, що застосовуються для запобігання та врегулю-
вання криз і воєнних конфліктів провідними міжнародними організаціями;

прагнення окремих держав досягти переваг у військово-технічній сфері,
створити можливості для виробництва ядерної зброї;

збереження ролі воєнної сили як засобу вирішення проблемних питань
воєнно-політичних відносин;

посилення небезпеки неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, її
носіїв, матеріалів для їх виробництва, технологій подвійного призначення;

поширення тероризму (у тому числі кібертероризму), піратства, організо-
ваної злочинності, нелегальної міграції, незаконної торгівлі зброєю та нарко-
тиками, торгівлі людьми;

прискорення розвитку інформаційних технологій, збільшення спромож-
ності держав щодо проведення інформаційних та інформаційно-психологічних
операцій, посилення чутливості суспільства до загибелі мирного населення та
втрат особового складу військових формувань у воєнних конфліктах;
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глобальні кліматичні зміни, зменшення запасів природних ресурсів, зрос-
тання дефіциту питної води, продуктів харчування і посилення міграційних
процесів у світі.

Аналізуючи зазначенні тенденції і, зокрема, тенденцію, що пов’язана із
загостренням боротьби за природні ресурси, використання енергетичного чин-
ника для досягнення політичних цілей, потрібно зазначити, що, зважаючи на
обмеженість природних ресурсів, суперництво за контроль над ними набува-
тиме з кожним роком дедалі більших масштабів, що за певних обставин може
призвести до виникнення воєнних конфліктів. Так, відкриття потужних дже-
рел нафти і газу в Закавказзі та Центральній Азії може перетворити ці регіони
на потенційно небезпечні зони можливої конфронтації не лише між світовими
економічними та політичними центрами, а й між самими суміжними країнами.
Поряд із цим зростають суперечки між тими чи іншими країнами щодо мар-
шрутів транспортування самих енергоносіїв.

Досліджуючи проблеми, що пов’язані з розробкою, формуванням та реалі-
зацією оборонної політики України, варто звернути увагу і на внутрішні умови
(чинників), які суттєво обмежують її спроможності щодо захисту її національ-
них інтересів. До таких чинників (умов) слід віднести: 

розбалансованість і незавершеність системних реформ, у тому числі у
сфері безпеки і оборони;

складне економічне становище, високий рівень бідності населення, безро-
біття;

корупція, високий рівень злочинності, у тому числі організованої;
зниження обороноздатності держави, боєздатності Збройних Сил України

та інших військових формувань.
Зазначені нами тенденції розвитку воєнно-політичної обстановки у світі та

внутрішні умови України можуть суттєво впливати на вирішення проблемних
питань воєнно-політичних відносин, до найбільш актуальних з яких слід від-
нести:

наявність неврегульованих воєнно-політичних конфліктів та можливість
виникнення нових збройних конфліктів у регіоні;

незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону
України, внаслідок чого зберігається ймовірність висунення територіальних
претензій до України та виникнення суперечок між державами;

прояви сепаратизму, що спричинені незадоволенням культурних потреб
національних меншин, низьким рівнем життя населення та особливостями
національно-етнічної політики суміжних з Україною держав;

втручання у внутрішні справи України з боку інших держав з метою загос-
трення соціально-політичних, міжконфесійних та міжетнічних відносин, ство-
рення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань;

посилення конкуренції за доступ до сировинних ресурсів та за контроль
над маршрутами їх доставки на ринки споживання, використання економічних
конкурентних переваг для досягнення політичних цілей [4].

Важливим внеском у формування нової оборонної політики української
держави слід вважати прийняття Верховного Радою України низки законів,
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зокрема: «Про основи національної безпеки України», «Про демократичний
цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами
держави», «Про боротьбу з тероризмом», «Про Збройні Сили України», «Про
оборону України», «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», а також
Указ Президента України від 08 червня 2012 р. «Про рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони України» від 08 червня 2012 р. «Про нову редакцію
Воєнної доктрини України».

Ці законодавчі акти спрямовані на створення належної сучасної правової
бази з метою перетворення Збройних Сил України на новітню, мобільну,
озброєну сучасною технікою армію, не обтяжливу для суспільства і яка спро-
можна захистити суверенітет, її національні інтереси, територіальну цілісність
від будь-яких зовнішніх загроз.

Потрібно зазначити, що з проголошенням 24 серпня 1991 р. незалежності
Україна прагнула розвивати з Російською Федерацією добросусідські відноси-
ни та розглядала її як стратегічного партнера і аж ніяк у якості потенційного
ворога. Проте розв’язана Росією збройна агресія проти суверенітету та тери-
торіальної цілісності України поставила на порядок денний необхідність при-
нципової переоцінки основних положень і пріоритетів Воєнної доктрини
України, Законів України «Про основи національної безпеки України» та «Про
засади внутрішньої та зовнішньої політики». На нашу думку, ці законодавчі
акти повинні затвердити положення, згідно з якими Росія визнається страте-
гічним цивілізаційним і екзистенційним (непізнаним) ворогом України, який,
прикриваючись міфом про братню спорідненість росіян і українців, на прак-
тиці налаштований на ведення тотальної війни проти українців, їх державнос-
ті, мови, культури і традицій.

Також слід зазначити, що із тексту цих документів необхідно вилучити
положення про позаблоковий та нейтральний статус України та закріпити курс
України на її повноправне членство в ЄС та НАТО. 

Отже, практика засвідчує, що при трансформації української оборонної
політики у якісно новий стан, що повинен відповідати викликам та загрозам
ХХІ ст., констатуємо, що при формуванні стратегії програмних дій українська
влада повинна вжити рішучих дій, спрямованих на системне відродження та
реформування Збройних Сил України, всього сектору національної безпеки
держави та його належне та постійне фінансування. Для зміцнення і реформу-
вання ЗС України, а також системи забезпечення національної безпеки відпо-
відно до сучасних викликів та загроз необхідно вести мову не тільки про пере-
орієнтацію воєнної доктрини, оборонної стратегії та стратегії розвитку систе-
ми забезпечення національної безпеки, а й про надання Україні консультатив-
ної, технічної та матеріальної допомоги державами, які є гарантами України
відповідно до укладених вимог Будапештського меморандуму, а також іншими
державами НАТО та ЄС. 
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Антонов В. О. Збройні Сили України як найважливіший гарант забезпечення
національної безпеки Української держави 

У статті зазначається, що первинну роль у забезпеченні національної безпеки
Української держави мають відігравати Збройні Сили України. Практика сьогодення
засвідчує, що при трансформації української оборонної політики у якісно новий стан,
що повинен відповідати викликам та загрозам ХХІ століття, ми констатуємо, що при
формуванні Стратегії програмних дій українська влада повинна вжити рішучих дій,
спрямованих на системне відродження та реформування Збройних Сил України, всього
сектору національної безпеки української держави та його належне та постійне фінан-
сування. Значна увага приділяється цій проблематиці у зв’язку із збройною агресією
Росії проти України 

Ключові слова: Збройні Сили, роль, держава, збройна агресія, гарант, національна
безпека, оборонна політика, українська влада, стан, виклики, загрози, дії, стратегія,
реформування. 

Антонов В. А. Вооруженные Силы Украины как наиважнейший гарант обес-
печения национальной безопасности Украинского государства

В статье указывается, что первоочередную роль в обеспечении национальной без-
опасности Украинского государства должны принадлежать его Вооруженным Силам.
Значительное внимание уделяется этой проблематике в связи с вооруженной агрессией
России против Украины. Существующая практика свидетельствует, что при трансфор-
мации украинской оборонной политики в качественно новое состояние, которое долж-
но отвечать вызовам и угрозам ХХІ столетия, мы констатируем, что при формировании
Стратегии программных действий, украинская власть должна применить решительные
действия, направленные на системное возрождение и реформирование Вооруженных
Сил Украины, всего сектора национальной безопасности украинского государства и его
надлежащее и постоянное финансирование. Значительное внимание уделяется этой
проблематике в связи с вооруженной агрессией России против Украины. 

Ключевые слова: Вооруженные Силы, роль, государство, вооруженная агрессия,
гарант, национальная безопасность, оборонная политика, украинская власть, состояние,
вызовы, угрозы, действия, стратегия, реформирование. 

Antonov V. A.
The article states that the primary role in ensuring of the national security of the Ukrainian

state should play the Armed Forces of Ukraine. Ukraine, based on the need to ensure their own
safety and defense, aware of its responsibility in the maintenance of international stability as
a sovereign, independent, democratic, social, legal state has an Armed Forces of Ukraine with
a required level of combat readiness and combat effectiveness. According to Art. 1 of the Law
of Ukraine «About the Armed Forces of Ukraine» Ukraine’s Armed Forces is a military for-
mation, which according to the Constitution of Ukraine defenses its sovereignty, integrity and
territorial inviolability. Practice today shows that the transformation of Ukrainian defense
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policy to a new state, which should meet the threats and challenges of the XXI century, we
note that the formation of the Strategy Action program Ukrainian authorities must take deci-
sive action to reform the system recovery and the Armed Forces of Ukraine, the wholenatio-
nal security sector of Ukrainian state and its proper and permanent financing. Much attention
is paid to this issue in connection with the armed aggression of Russia against Ukraine. Much
attention is paid to this issue in connection with the armed aggression of Russia against
Ukraine. Practice today shows that the transformation of Ukrainian defense policy to a new
state, which should meet the threats and challenges of the XXI century, we note that the for-
mation of the Strategy Action program Ukrainian authorities must take decisive action to
reform the system recovery and the Armed Forces of Ukraine, the whole national security sec-
tor of Ukrainian state and its proper and permanent financing.

Key words: Armed Forces, the role of the state, armed aggression, guarantor, national
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ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ІНСТИТУТУ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інститут конституційно-правової відповідальності, як і інші інститути кон-
ституційного права, має свою історію виникнення і розвитку. Він пройшов
тривалий шлях становлення і формувався під впливом різноманітних чинни-
ків, що зумовлює необхідність дослідження його юридичної природи з вико-
ристанням історичного методу наукового дослідження. Адже ретроспективне
наукове пізнання, яке спрямоване вглиб історії, озброює дослідника непере-
вершеною зброєю і виводить його на необхідну висоту дослідження перспек-
тив розвитку конституційних інститутів.

Перші зародки конституційно-правової відповідальності знаходимо ще у
Київській Русі за часів діяльності віче (Х–ХІ ст.). У цей період єдиним джере-
лом правових норм було звичаєве право. Законотворча діяльність органів дер-
жавної влади була незначною і дуже обмеженою перевагою звичаєвого права.
Документами, які мали здебільшого форму писаного закону і вважалися най-
давнішими, були княжі договори (міжнародні, договори князів між собою і
договори князів з народом). На думку А. Слюсаренка і М. Томенка, тогочасне
віче правомірно розглядати як орган прямого народовладдя, який функціону-
вав у вигляді зборів громадян міста, землі (князівства) і який розглядав та
виносив ухвали у справах, що стосувалися цілого князівства чи землі. Такі
вічеві зібрання були нерегулярними і не мали чіткого статусу. Однак у ряді
випадків на вічах обиралися князі та укладалися договори з ними (так званий
ряд), які й були зародком української конституції [28, с. 5–6].

Як зазначає О. Малиновський, найважливіша функція вічового зібрання
торкається стосунків між народом і князем. Народ на віче обирав князя, скла-
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дав з ним умову («ряд»), а коли він князем був незадоволений, то показував
«путь чист», тобто скидав з княжого столу. Право обирати й скидати князя
було виключним привілеєм віче [20, с. 15]. Оскільки у ті часи суспільні відно-
сини регулювалися нормами звичаєвого права, у даному випадку «ряд» був так
званою юридичною формою досягнення згоди між князем і народом, догово-
ром, за допомогою якого народ певним чином обмежував владу князя.

Траплялися випадки договорів не тільки з призваними князями, а й з таки-
ми, які «заволоділи столом у силу військової удачі» [27, с. 76]. Але в будь-
якому разі, незважаючи на те, чи князь був призваний, чи сам заволодів прес-
толом, досягнення «взаємної довіри і доброї згоди» між князем і віче було
необхідним. Цікаво, що укладення «ряду» навіть супроводжувала символічна
процедура – «князь і народ цілували хрест – не шкодити один одному» [20,
с. 22]. Тому можна припустити, що прообразом перших конституційних делік-
тів було саме невиконання умов договору, які встановлювалися за взаємною
згодою князя і віче. Санкцією за порушення умов «ряду» у даному випадку
було вигнання князя, «скинення його з княжого столу».

Слід зазначити, що процедура усунення князя від престолу дещо схожа із
сучасною процедурою відкликання президента народом, що існує в деяких
країнах. А якщо звернути увагу на те, що за допомогою віче інколи добивали-
ся заміни посадників, тіунів та інших княжих урядовців [39, с. 20], її можна
назвати прообразом інституту імпічменту вищих посадових осіб органів дер-
жавної влади.

Добою зародження перших конституційно-правових доктрин у сучасному
розумінні цього поняття вважається період Гетьманщини (середина XVII –
кінець XVIII ст.). При цьому справедливо наголошено, що основу, фундамент
їх появи було закладено політичною і правовою культурою українського наро-
ду попередніх періодів його розвитку (періоди України-Руси, Литовсько-
Руська доба). Основою появи в середині XVII ст. перших українських доку-
ментів конституційно-правового характеру (насамперед як комплексного ево-
люційного явища) були норми староукраїнського звичаєвого права, «Руська
правда», княжі договори (договори князів між собою, з народом – так звані
вічеві договори, міжнародні договори), Литовські статути [32, с. 70; 28, с. 2–5;
8, с. 3].

Ідеї договірної держави та конституційної монархії активно розвиваються
у Війську Запорозькому у другій половині XVII – початку XVIII ст. Договори
доби становлення Гетьманської держави можна вважати «актами державно-
конституційного характеру» [28, с. 6–7]. Військо Запорозьке, українське дер-
жавне утворення на території Середньої Наддніпрянщини, було правовим
чином оформлено Зборівським договором 1649 р. як територія поширення
особливих прав козацького та деяких інших станів у межах Речі Посполитої. У
1654 р. українськими послами було укладено договір з Московською держа-
вою, відповідно до якого українська козацька держава ввійшла як автономна
частина до складу Московської держави. У другій половині XVII – початку
XVIII ст. політичні та правові відносини всередині української автономії регу-
лювалися договорами Війська Запорозького з Російською державою, які відо-
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мі під назвою «гетьманські статті», що разом склали за формою і змістом ста-
нову конституцію української автономії. Поява їх була зумовлена необхідніс-
тю розмежування повноважень між царським та українським козацьким уря-
дом та регламентацією прав і обов’язків різних категорій українського сус-
пільства [17, с. 42].

Деякі договори містили положення, які регулювали порядок припинення
повноважень гетьмана, у тому числі й у порядку відповідальності. У
«Договірних статтях Козаків з Царем Олексієм Михайловичем» 1654 р.
(«23 статті») зазначалося, що Військо Запорозьке очолює гетьман, який обира-
ється пожиттєво. Військо Запорозьке не могло відправити гетьмана у відстав-
ку [10, с. 55]. Відповідно до Нових статей 1659 р. уряд української автономії
міг вносити подання царю щодо відставки гетьмана [21, с. 210]. Глухівськими
статтями 1669 р. уряд було позбавлено цього права. Тільки окремі особи або
групи осіб могли подавати скаргу царю, а він залишав за собою право на роз-
слідування та винесення рішення [1, с. 225]. Лише Переяславськими статтями
1674 р. генеральній старшині було надано право самостійно відправляти у від-
ставку гетьмана за державну зраду (Російській державі та Війську
Запорозькому як її частині), яка мала бути доведена [31, с. 253]. Дану норму
можна вважати прообразом інституту імпічменту глави держави. Проте слід
зазначити, що вона так і не була реалізована на практиці, оскільки цей договір
мав дуже обмежену дію (стосувався лише Правобережної Наддніпрянщини) та
згодом втратив чинність у зв’язку з переведенням правобережних городових
полків на Лівобережжя.

З 1687 р. зафіксовано прецедент: причиною відставки гетьмана царем (на
подання військової ради) міг бути стан його здоров’я, який не дозволяє вико-
нувати посадові обов’язки. Повноваження гетьмана були суттєво обмежені.
Йому було заборонено відправляти у відставку старшин і полковників. Це міг
здійснювати лише цар (за поданням гетьмана). Автономія Війська
Запорозького була обмеженою на користь царя, який мав значні повноваження
щодо регламентації повноважень гілок влади в українській автономії [17,
с. 128–129].

Отже, у період з 1654–1708 рр. сформувалися головні принципи україн-
ського конституціоналізму домодерного типу (період станового конституціо-
налізму, за якого поняття про права і обов’язки громадянина (підданого монар-
ха) були невіддільними від його станової належності; період насамперед неко-
дифікованих конституційних актів) і є ніби прелюдією появи справді найви-
щого досягнення української політичної думки «козацької» доби – «Пактів й
конституції законів та вольностей Війська Запорозького» 1710 р. З 1708 р. від-
бувається цілеспрямоване порушення та поступова відмова від конституцій-
них принципів відносин царського уряду з українською автономією, що позна-
чає також курс на поступову ліквідацію останньої [17, с. 56].

Становлення конституційно-правової (державно-правової) відповідальнос-
ті нерозривно пов’язане із формуванням самого конституційного права як
галузі права. Це було цілком закономірно, оскільки формування вимоги відпо-
відальності, насамперед до державної влади, стало наріжним каменем консти-
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туціоналізму, навколо якого проходила побудова всього державного механізму.
Конституційно-правова відповідальність з’явилася одночасно з появою пер-
ших документів конституційного характеру та перших конституцій («Пакти й
конституції законів та вольностей Війська Запорозького» 1710 р., Конституція
США 1787 р., Конституція Франції 1791 р. та ін.). У Європі першою проголо-
сила принцип відповідальності органів державної влади Конституція Франції
від 03 вересня 1791 р. Так, у ст. 23 Декларації прав зазначалося, що соціальна
гарантія не може існувати, якщо публічні функції не визначені ясно законами
і якщо не забезпечується відповідальність посадових осіб за їх здійснення [26,
с. 101]. Подібні новели містилися й у Конституціях Польщі 1791 р., Іспанії
1819 р., Сицилії 1820 р.

Однією із найцікавіших пам’яток української політико-правової думки
XVIII ст. є «Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького»
(більше відомі як Конституція Пилипа Орлика) від 05 квітня 1710 р. У науко-
вій літературі немає єдності думок щодо правової природи даного документа.
Одні автори вважають його першою конституцією Війська Запорозького [6,
с. 137, 141; 35, с. 50; 28, с. 9], інші – конституційним актом, договором між
політичними силами [34, с. 61; 19, с. 18, 24; 36, с.436], першим українським
внутрішнім конституційним проектом [17, с. 205, 219]. Проте, незважаючи на
дискусії щодо її правової природи, Конституція Пилипа Орлика 1710 р. була
першим в Україні конституційним документом, який регламентував основні
принципи формування та функціонування влади у Війську Запорозькому,
вперше закріпив правові засади представництва і парламентаризму та місце-
вого самоврядування та став центральною подією у становленні та розвитку
українського конституціоналізму.

Деякі положення Конституції Пилипа Орлика можна вважати витоками
конституційно-правової відповідальності. Так, у п. VI «Пактів...» зазначається
що, «якщо буде помічене щодо Ясновельможного Гетьмана щось супротивне
справедливості й таке, що відхиляється від законів або завдає шкоди вольнос-
тям і небезпечне для батьківщини, тоді Старшина, Полковники і Радники
можуть скористатися повною свободою голосу, щоб, чи приватним чином, чи,
коли (цього) вимагатиме надзвичайна й безвихідна необхідність, публічно на
раді висловити докір Його Ясновельможності, вимагаючи звіту щодо пору-
шення законів і вольностей батьківщини, однак без лихослів’я і без найменшої
шкоди високій Гетьманській честі. За ці докори Ясновельможному гетьману не
належить ображатися чи мститися, а навпаки – він мусить подбати про
виправлення порушень» [28, с. 31]. Пакти не обмежували термін перебування
гетьмана на посаді. Проте, як припускає О. Кресін, п. 7 фактично надавав
право будь-якому представнику козацького стану подавати на гетьмана позов
до Генерального суду і зобов’язував усіх, зокрема й гетьмана, до визнання його
вироків. Отже, відповідно до цього пункту гетьман міг бути усунутий від
влади за постановою суду [17, с. 212].

Найбільш правильним шляхом для виявлення сутнісних і змістовних, фун-
кціональних засад конституційно-правової відповідальності є повернення до її
історичних джерел. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. з’являються наукові
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праці, які по праву можна вважати теоретичною основою інституту конститу-
ційно-правової відповідальності. Так, відомі державознавці, як
М. Лазаревський, В. Гессен, С. Котляревський та інші вчені й політики висту-
пали з вимогами встановити не тільки політичну відповідальність Ради
Міністрів перед Державною Думою, а й конституційну відповідальність окре-
мих міністрів за незаконні дії перед законодавчими палатами, а також консти-
туційну відповідальність глави держави та народних представників (депута-
тів). На основі зарубіжного досвіду вони не лише вносили законодавчі пропо-
зиції, а й підготували ряд наукових праць у цій сфері [3, с. 122–123; 2,
с. 71–120; 4; 5; 7; 9, с. 2821–2822; 11; 16; 18; 22, с. 220–225; 29, с. 574–581; 38,
с. 392–393].

Так, О. Жилін у «Підручнику державного права» зазначає, що «останнім
часом доволі поширеним став той погляд, що, не будучи ні кримінальною, ні
дисциплінарною, судова відповідальність міністрів є особливою державно-
правовою відповідальністю» [12, с. 376]. А. Алексєєв, досліджуючи природу
конституційно-правової (державно-правової, судової) відповідальності мініс-
трів за порушення юридичних норм, поділяє її підстави на дві групи: 1) уря-
дові акти міністрів, які порушують закон, та 2) усі урядові дії, які порушують
інтереси держави [4, с. 50]. Він також звертає увагу на необхідність існування
в державі спеціального трибуналу, який, маючи найвищий судовий авторитет
у країні, мав «право нарівні з парламентом притягувати до відповідальності за
протизаконні урядові акти не тільки міністрів, а й усіх осіб, які здійснюють
державні функції і володіють правом самостійно розпоряджатися у сфері, де
їм надана компетенція» [4, с. 50–55]. Це були дуже прогресивні ідеї і вони не
втратили своєї актуальності й сьогодні. Адже і сьогодні є нагальна потреба
створення спеціалізованого органу, який би був правомочний розглядати спра-
ви про конституційні делікти вищих органів державної влади та їх посадових
осіб – бути інстанцією конституційно-правової відповідальності. 

У цей період не залишили без уваги проблематику конституційно-правової
відповідальності та її підстав й українські вчені та політичні діячі. Так, один із
перших конституційних проектів «Начерки Конституції республіки»
(1846–1847, 1850 рр.) члена Кирило-Мефодіївського братства Георгія
Андрузького містить положення щодо можливості позбавлення депутатства і
передачі до суду членів управління общин під час бунту, під яким розуміли
насильницький опір існуючому суспільно-політичному ладу та існуючим зако-
нам (у тому числі конституції) [14, с. 415–426, 569–577]. У даному випадку
позбавлення членів управління общин депутатства можна розглядати як кон-
ституційно-правову санкцію за вчинення ними конституційного делікту у
вигляді порушення норм існуючих законів та конституції.

У конституційному проекті – «Проєктъ основаній устава украинскаго
общества «Вольный Союз – «Вільна Спілка» 1884 р. [25, с. 52–60], який був
розроблений Михайлом Драгомановим, є теж норми, які регламентують відпо-
відальність органів державної влади та їх посадових осіб. Відповідно до § 15
проекту міністри, які призначалися главою держави, несуть відповідальність
перед Державною і Союзною Думами і можуть бути віддані ними під суд.
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Глава держави також має право, за згодою Союзної Думи, розпустити
Державну Думу, але в такому випадку розпускається і Союзна Дума, а в мані-
фесті про це повинен бути призначений і строк обрання нових членів цих дум
(§ 18). У проекті зазначається, що виборці повинні мати право складати для
своїх виборних накази (примітка ІІ до § 3). Обласні думи теж повинні давати
своїм представникам у Союзній Думі накази і мають право у будь-який час
замінити цих представників іншими (примітка до § 13). Проте, оскільки в про-
екті не передбачено конкретних підстав для застосування зазначених санкцій,
можемо говорити лише про політичну відповідальність зазначених суб’єктів.

Значно краще регламентує підстави конституційно-правової відповідаль-
ності конституційний проект Української Народної партії «Основний Закон
«Самостійної України» Спілки народу українського» 1905 р. (одним із авторів
проекту якого був Микола Міхновський) [24, с. 60–66]. Так, у ст. 75 проекту
передбачена процедура імпічменту президента: «У випадку, коли президент
явно знехтував основний закон, то обидві хати (законодавчий орган. – Н. Б.) і
вищий касаційний суд утворюють з себе «народний суд», який мав би право
усунути президента і призначити нові вибори».

Підґрунтям становлення української державності стала організація у берез-
ні 1917 р. Центральної Ради та прийняття нею чотирьох універсалів, останній
з яких 22 січня 1918 р. став законодавчою основою нової держави, проголо-
сивши Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною,
вільною, суверенною державою Українського Народу [37, с. 76]. У квітні
1918 р. Центральною Радою було ухвалено проект Конституції Української
Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР),
який у силу історичних подій так і не набрав чинності, залишившись важли-
вим історико-правовим документом [28, с. 70]. Конституція УНР готувалась на
зразок демократичних конституцій Європи та США, широко закріпивши права
громадян, принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову.

Містяться в Конституції УНР і деякі конституційно-правові санкції [30,
с. 49–61]. Це такі як позбавлення постановою суду Республіки громадянських
прав громадянина УНР (§ 10); достроковий розпуск Всенародних Зборів
«волею народу, виявленою не менш, як трьома мільйонами виборців, шляхом
подання письмових заяв через громади Судові, який після перевірки право-
сильності, повідомляє про це домагання Всенародні Збори» (§ 32); висловлен-
ня недовіри Всенародніми Зборами УНР більшістю від свого складу як члену
Ради Народних Міністрів, так і Раді Народних Міністрів у цілому (§ 57).
Щоправда, не зазначаються конкретні підстави для застосування цих мір кон-
ституційно-правової відповідальності.

Після обрання 29 квітня 1918 р. гетьманом Павла Скоропадського було
прийнято Закони про Тимчасовий Державний устрій України [13, с. 62–66], які
закріпили, що влада управління належить виключно йому в межах усієї
України. Закони теж містили норми, присвячені конституційно-правовій від-
повідальності. Згідно зі ст. 37 «за злочинні по посаді вчинки Отаман-Міністр і
Міністри підлягають громадській і карній відповідальності на основах, в зако-
ні визначених». На жаль, у законах не зазначаються суть та підстави застосу-
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вання так званої громадської відповідальності. Можна припустити, що вона є
прообразом конституційно-правової відповідальності міністрів у вигляді усу-
нення їх з поста в порядку імпічменту.

Політика Центральної Ради отримала продовження за часів діяльності
Директорії УНР. Знову постала проблема конституювання української держав-
ності. У серпні 1920 р. було створено Правительственну Комісію по розробці
конституції Української Держави, якою було підготовлено проект Основного
державного закону Української Народної Республіки [23, с. 95–118]. У даному
документі інститути конституційно-правової відповідальності представлені
досить широко. У ч. 6 артикулу 60 як підставу конституційно-правової відпо-
відальності передбачено зречення присяги або урочистої обітниці членом
Державного Сойму, що зумовлює втрату його мандата. Державний Сойм може
окремою ухвалою висловити недовір’я Раді міністрів або окремим міністрам,
результатом чого є усунення їх з посади (артикул 96). У проекті містяться
норми, які присвячені процедурі імпічменту Голови держави, Ради міністрів
або окремих міністрів у випадку вчинення ними державної зради або пору-
шення Основного Державного Закону (артикули 98–103). Державний Сойм
своєю ухвалою, прийнятою двома третинами голосів від більшості дійсних
членів, може висунути обвинувачення цим особам. Потім справа передається
на розгляд Найвищого Державного Суду, який вирішує її по суті. Найвищий
Державний Суд складається з усіх членів Найвищих Касаційного та
Адміністративного Судів та їх президій і розглядає, окрім імпічменту Глави
держави, Ради Міністрів або окремих міністрів, справи щодо вчинення члена-
ми Державного Сойму державної зради, злочинів та «провин по становищу».
Цікавою є норма, передбачена ч. 14 артикулу 103 проекту, відповідно до якої
«засуджений за провину політичної натури, якої карний закон не передбачає,
присуджується до позбавлення, або обмеження права обіймати державний
уряд на час не більший як 10 років». В артикулах 103–104 докладно регламен-
тується процедура проведення досудового слідства, здійснення провадження
та винесення вироку у цих справах.

На необхідність створення спеціальної системи захисту конституції з
метою недопущення необґрунтованих змін її положень звертає увагу також
Станіслав Дністрянський – відомий український конституціоналіст. На його
думку, це може бути забезпечено як наявністю спеціальної процедури внесен-
ня змін до конституції, так і спеціальних судових органів, які зобов’язані стоя-
ти на охороні верховенства Основного Закону [33, с. 73–83]. В авторському
проекті Конституції Західно-Української Народної Республіки 1920 р.
С. Дністрянський відводить особливе місце Державному Судовому Трибуналу,
який є не лише органом «верховного правосуддя», а й органом найвищого кон-
ституційного контролю. Відповідно до проекту до повноважень Державного
Судового Трибуналу належать: перевірка законів на їх конституційність, право
скасування законів і постанов, які суперечать Конституції або законам, на які
вони повинні спиратись; розв’язання конфліктів між представницькими орга-
нами і між установами стосовно меж їх компетенції, підтвердження або запе-
речення фактів невиконання обов’язків депутатами і прийняття рішення щодо
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політичних звинувачень, які висуває Народна Рада (§ 124). Закріплені тут і
інститути конституційно-правової відповідальності – імпічмент президента,
відповідальність уряду перед парламентом тощо. Згідно з § 101 у разі, якщо
Президент Республіки діє всупереч своїм зобов’язанням, які він взяв на себе
склавши присягу на дотримання Конституції і законів, а також на добросовіс-
не виконання своїх обов’язків, Народна Рада може висунути проти нього полі-
тичне звинувачення. Це ж саме має місце також при звинуваченні його у дер-
жавній зраді. У першому і другому випадках рішення щодо звинувачення при-
ймає Державний Судовий Трибунал [15, с. 161–185].

Отже, кінець ХІХ – початок ХХ ст. характерний закріпленням конститу-
ційно-правової відповідальності та її підстав на законодавчому рівні, у кон-
ституційних проектах. З’являються наукові праці, які можна вважати теоре-
тичною основою інституту конституційно-правової відповідальності. Вчені
обґрунтовують необхідність закріплення окремих інститутів конституційно-
правової відповідальності (імпічменту міністрів, інших посадових осіб орга-
нів державної влади) на конституційному рівні, вперше проводять розмежу-
вання конституційно-правової та політичної відповідальності (М. Лазарев -
ський, В. Гессен, С. Котляревський, А. Алексєєв та ін.). Висловлюються про-
гресивні ідеї про створення спеціалізованого органу (Найвищого Державного
Суду, Державного Судового Трибуналу), правомочного розглядати питання
про конституційно-правову відповідальність вищих посадових осіб держави.

Інститут конституційно-правової відповідальності в Україні запроваджу-
ється з появою перших конституційних актів та перших конституцій і протя-
гом декількох століть проходить тривалий шлях еволюції, поступово перетво-
рюючись з суто політичної міри на урегульований законом інститут, стає
невід’ємною складовою системи «стримань і противаг», ефективною гаранті-
єю конституційного ладу та невід’ємним елементом українського конституціо-
налізму.
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Батанова Н. М. Історичні витоки інституту конституційно-правової відпові-
дальності

У статті досліджуються історичні витоки інституту конституційно-правової відпо-
відальності. Стверджується, що становлення конституційно-правової відповідальності
нерозривно пов’язане з формуванням самого конституційного права як галузі права.
Доводиться, що інститут конституційно-правової відповідальності в Україні запровад-
жується з появою перших конституційних актів та перших конституцій і протягом
декількох століть проходить тривалий шлях еволюції, поступово перетворюючись з
суто політичної міри на урегульований законом інститут.

Ключові слова: конституційно-правова відповідальність, конституційний делікт,
конституція, конституціоналізм.

Батанова Н. Н. Исторические истоки института конституционно-правовой
ответственности

В статье исследуются исторические истоки конституционно-правовой ответствен-
ности. Утверждается, что становление конституционно-правовой ответственности
неразрывно связано с формированием самого конституционного права как отрасли
права. Доказывается, что институт конституционно-правовой ответственности в
Украине учреждается с появлением первых конституционных актов и первых конститу-
ций и на протяжении нескольких столетий проходит длительный путь эволюции, посте-
пенно превращаясь из чисто политической меры в урегулированный законом институт.

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, конституционный
деликт, конституция, конституционализм.
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Batanova N. M. The historical origins of the institute of constitutional and legal
responsibility

The article examines the historical origins of constitutional and legal responsibility. It is
argued that the establishment of constitutional and legal responsibility is inextricably linked
to the formation of constitutional law as a branch of law. It was quite natural, since the for-
mation of claims of responsibility, especially to the government, has become the cornerstone
of constitutionalism, which took place around the construction of the entire state mechanism.

The first beginnings of constitutional and legal responsibility are still in the Kyievan Rus
during an activity the veche (X-XI centuries.). During this period, the only source of law was
customary law. Legislative activities of state authorities were insignificant and very limited
advantage of customary law. Documents that were predominantly form of written law and is
considered the oldest, were princely agreements (international, agreements among themselves
princes and princes agreements with the people). We can assume that the first prototype of
constitutional delicts was just non-compliance with contract terms, which are set by mutual
agreement of the prince and the veche. The penalty for violation of the terms “ryad” in this
case was the expulsion of the prince, his removal from the throne. The procedure for removal
from the throne prince is somewhat similar to the modern procedure presidential recall peo-
ple exist in some countries. And if the pay attention to the fact that with the help of the veche
are sometimes sought replacement posadniks, tiuns and other princely officials, it can be
called a prototype of the institute impeachment by senior officials of the government. 

Constitutional and legal responsibility appeared simultaneously with the appearance of
the first constitutional documents and the first constitutions. One of the most interesting
sources of Ukrainian political and legal thought of the XVIII century is Pylyp Orlyk
Constitution, dated April 5, 1710, some provisions of which can be regarded as the origins of
constitutional responsibility, the ability to eliminate the hetman from power by court order.

The end of XIX-beginning of XX century characterized by fixation constitutional respon-
sibility and its grounds at the legislative level, in constitutional projects. Analyzed scientific
works, which can be regarded as the theoretical basis of the constitutional and legal responsi-
bility (impeachment of ministers and other officials of the state government) and in which the
distinction of constitutional and legal and political responsibility. Considered progressive
ideas about creating a specialized body (Supreme Court of the State, the State Tribunal)
authorized to consider the constitutional and legal responsibility of senior government offi-
cials.

It is proved that the institution of constitutional responsibility in Ukraine is established
with the first constitutional acts and the first constitutions and for several centuries goes a long
way of evolution, gradually turning from a purely political action regulated by law institute. 

Key words: constitutional and legal responsibility, constitutional delict, constitution,
constitutionalism.
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УДК 347.23
А. Ю. БАБАСКІН,

кандидат юридичних наук

НАБУТТЯ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ ПРАВ ВЛАСНОСТІ 
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Незважаючи на те, що науковці традиційно приділяли значну увагу дослід-
женню способів звернення стягнення на предмет іпотеки, норми Закону
України «Про іпотеку» щодо набуття іпотекодержателем права власності на
предмет іпотеки залишаються недосконалими. У зв’язку з цим норми Закону
України «Про іпотеку» є предметом дослідження науковців та практиків.

У різні часи питання правового регулювання звернення стягнення на пред-
мет іпотеки досліджували багато українських і зарубіжних учених-правознав-
ців таких, як: Д. Боброва, М. Брагінський, В. Вітрянський, О. Дзера,
А. Довгерт, В. Коссак, Н. Кузнєцова, В. Луць, Д. Мєдвєдєв, І. Новицький,
І. Покровський, І. Пучковська, О. Підопригора, І. Спасибо-Фатєєва,
Н. Саніахметова, Є. Харитонов, Я. Шевченко та ін. 

За сучасним заставним законодавством (з набранням чинності Цивільного
кодексу України, законів України «Про іпотеку» та «Про забезпечення вимог
кредиторів та реєстрацію обтяжень» (01 січня 2004 р.)) заставодержатель (іпо-
текодержатель) має право на отримання предмета застави (іпотеки) у власність.
Норми ст. 37 Закону України «Про іпотеку» прямо передбачають право іпоте-
кодержателя на отримання у власність предмета іпотеки при позасудовому
зверненні стягнення на предмет іпотеки. Аналогічну можливість для заставо-
держателя рухомого майна набути при позасудовому зверненні стягнення право
власності на рухоме майно, що є предметом обтяження, надають ст. 26 і 29
Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». 

Зазначимо, що за умов, коли така практика офіційно заборонена у багатьох
країнах Європи та СНД з перехідною економікою, наприклад, таких, як
Болгарія, Угорщина, Грузія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Сербія,
Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія, Естонія [1] Білорусь [2], далеко не всі
дослідники, що вивчають проблеми іпотечних відносин, позитивно оцінюють
надання зазначеного права іпотекодавцю [3]. 

Що ж до можливості набуття іпотекодержателем права власності на пред-
мет іпотеки, у разі якщо іпотекодержатель не реалізував способів позасудово-
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го врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки, то останній, на пер-
ший погляд, має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення
на предмет іпотеки відповідно до ст. 39 цього Закону, а не з позовом про
визнання права власності на нерухоме майно. 

Однак, як свідчить судова практика, такий висновок не є однозначним. Як
зазначено у п. 38 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 р. № 5 «Про
практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що вини-
кають із кредитних правовідносин» [4], у разі якщо іпотекодержатель не реа-
лізував способів позасудового врегулювання звернення стягнення на предмет
іпотеки, зокрема, шляхом укладення договору про задоволення вимог іпотеко-
держателя, який передбачав би передачу іпотекодержателю права власності на
предмет іпотеки у рахунок виконання основного зобов’язання (ст. 37 Закону
України «Про іпотеку»), він має право звернутися до суду з позовом про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки відповідно до ст. 39 Закону України «Про
іпотеку», а не з позовом про визнання права власності на нерухоме майно.
Аналогічну правову позицію в цьому питанні зайняв Верховний Суд України
в ухвалі від 02 вересня 2009 р., справа № 6-22522св08 [5], та Вищий господар-
ський суд України у постанові від 08 квітня 2008 р., справа № 1/1114-
21/315 [6]. 

На відміну від зазначеного в інших випадках суди задовольняли відповідні
позови іпотекодержателів, посилаючись на те, що ст. 36 і 37 Закону України
«Про іпотеку» не виключається можливість звернення стягнення в такий спо-
сіб і набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки за рішен-
ням суду. На думку суду, у цих нормах задоволення вимог іпотекодержателя
шляхом набуття ним права власності на предмет іпотеки ототожнюється пере-
дусім із способом звернення стягнення, який поряд з іншими, може застосову-
ватися, якщо його передбачено договором. 

Тому, в разі встановлення такого способу звернення стягнення у договорі
іпотекодержатель на підставі другої частини ст. 16 Цивільного кодексу України
має право вимагати застосування його судом. Аналогічна позиція була викла-
дена в п. 39 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 р. № 5 «Про прак-
тику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають
із кредитних правовідносин», у постанові Вищого господарського суду
України від 09 квітня 2013 р., справа № 5011-32/10471-2012р. [7], постанові
Верховного Суду України від 19 серпня 2014 р., справа № 3-43гс14 [8]. У свою
чергу, Верховний Суд України у своїх Узагальненнях судової практики розгля-
ду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин, вказує, що
було б нелогічно, що сторони за законом можуть це питання врегулювати в
позасудовому порядку, але позбавлені цього права в судовому порядку за
рішенням суду. Тобто, на думку суду, це суперечило б ст. 55 і 124 Конституції
України [9].

Таким чином, існуюча судова практика свідчить про відсутність єдиного
підходу судів до вирішення цього питання.
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На наш погляд, іпотекодержателі, навіть будучи обізнаними про існування
в Україні зазначеної суперечливої судової практики, в деяких випадках виму-
шені звертатися до суду з відповідними позовами. Зазначена ситуація може
бути зумовлена, як правило, таким:

1. Іпотечним договором не передбачено відповідне застереження, або іпо-
текодавець не бажає укладати з іпотекодержателем договір про задоволення
вимог іпотекодержателя. 

2. Іпотечний договір містить відповідне застереження, але іпотекодержа-
тель не має змоги з об’єктивних причин звернути стягнення на предмет іпоте-
ки в порядку позасудового врегулювання та/або зареєструвати за собою право
власності на предмет іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно.

3. Набуття права власності на предмет іпотеки за рішенням суду дає змогу
іпотекодержателю зберегти наступні права вимоги щодо виконання основного
зобов’язання, які є недійсними у разі застосування іпотекодержателем заходів
позасудового врегулювання. 

4. В умовах значних коливань цін на нерухомість (у певні періоди історії
незалежної України ціни зросли та падали удвічі та більше разів) [10], падіння
платоспроможності населення, а відповідно з цим і падінням попиту на житло,
на практиці виникають ситуації, коли ринкова вартість предмета іпотеки знач-
но падала, та не покривала в повному обсязі вимог іпотекодержателя. У таким
умовах для багатьох іпотекодержателів з метою зменшення збитків бажаним є
отримати право власності на предмет іпотеки, який може бути реалізований
іпотекодержателем вже після зростання цін на нерухомість або використаний
іншим шляхом, наприклад, для передачі в оренду, фінансовий лізинг, або вико-
ристаний як інвестиції. 

5. На стадії виконавчого провадження в Україні існують значні витрати, які
мають бути здійснені за рахунок коштів, отриманих від реалізації предмета
іпотеки. До останніх слід віднести виконавчий збір, витрати, пов’язані з орга-
нізацією та проведенням прилюдних торгів, аукціонів, витрати на оцінку
майна та ін. Отже, набуваючи право власності на предмет іпотеки на підставі
рішення суду, іпотекодержатель зменшує свої втрати, що особливо має значен-
ня у разі, якщо ліквідаційна оцінка предмета іпотеки значно не перевищує роз-
мір вимог іпотекодавця, що забезпечені іпотекою. 

6. Як відомо, предметом іпотеки може бути об’єкт незавершеного будів-
ництва, майнові права на нього, інше нерухоме майно, яке стане власністю іпо-
текодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець
може документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне
нерухоме майно у майбутньому, а якщо іпотекою забезпечується повернення
позики, кредиту для придбання нерухомого майна, яке передається в іпотеку,
договір купівлі-продажу цього нерухомого майна та іпотечний договір можуть
укладатися одночасно (ст. 5 і 18 Закону України «Про іпотеку»). В таких ситуа-
ціях, якщо іпотечний договір укладений, кредит виданий, а іпотекодавець у
подальшому в цілях ускладнення звернення стягнення на предмет іпотеки ухи-
ляється від реєстрації за собою права власності на предмет іпотеки в
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Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, звернути стягнення на
предмет іпотеки в порядку позасудового врегулювання (ст. 36–38 Закону
України «Про іпотеку»), на підставі виконавчого напису нотаріуса чи судово-
го рішення шляхом продажу його з торгів у порядку виконавчого провадження
фактично неможливо, оскільки іпотекодавець не є власником предмета іпоте-
ки. У таких випадках одним із шляхів розв’язання цієї проблеми щодо таких
недобросовісних іпотекодавців може бути звернення іпотекодержателя до суду
із позовними вимогами щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за іпо-
течним договором; визначення способом звернення стягнення на предмет іпо-
теки набуття предмета іпотеки з усіма його приналежностями у власність іпо-
текодержателя в погашення його кредиторських вимог; визнання за іпотеко-
держателем права власності на предмет іпотеки за іпотечним договором.
Прикладом цього є рішення Києво-Святошинського районного суду Київської
області від 16 червня 2014 р., справа № 369/3608/14-ц [11]. 

Якщо звернути увагу на вищевказане, виникає питання, чому в законодав-
стві України питання щодо можливого набуття права власності на предмет
застави (іпотеки) заставодержателем (іпотекодержателем) до цього часу є про-
блемним. 

На наш погляд, якщо згідно зі ст. 1 Закону України «Про заставу» в силу
застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником
(заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з
вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами, то в силу
норм ст. 572 Цивільного кодексу України кредитор (заставодержатель) отримав
право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпече-
ного заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переваж-
но перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено зако-
ном (право застави). Аналогічні норми містить і ст. 1 Закону України «Про іпо-
теку». Як бачиться, якщо згідно з Законом України «Про заставу» заставодер-
жатель має право одержати задоволення з вартості заставленого майна, то за
Цивільним кодексом України та Законом України «Про іпотеку» іпотекодержа-
тель має право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки.
Зрозуміло, що саме по собі поняття «за рахунок» є більш широким, ніж понят-
тя «з вартості» заставлено майна. Отже, якщо за традиційною конструкцією
застави предмет застави мав бути реалізований з торгів, а іпотекодержатель мав
отримати кошти згідно з виконавчим документом, за сучасною конструкцією
застави сторони можуть передбачити можливість набуття іпотекодавцем права
власності на предмет іпотеки при позасудовому врегулюванні. 

З огляду на те, що існуюче визначення поняття «застава», що міститься у
ст. 1 Закону України «Про заставу» є застарілим та не відповідає повною
мірою визначенню поняття «застава», що міститься у ст. 572 Цивільного
кодексу України, та поняттю «іпотека», що міститься в ст. 1 Закону України
«Про іпотеку», визначення норми ст. 1 Закону України «Про заставу» слід при-
вести у відповідність до норм ст. 572 Цивільного кодексу України. 

Крім зазначеного для остаточного врегулювання цього питання та усунен-
ня підстав для відмови судів у задоволенні позовних вимог іпотекодержателя
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щодо визнання за ним права власності на предмет іпотеки, а також підстав для
оскарження таких рішень іпотекодавцями, необхідним є внесення змін і допов-
нень до Закону України «Про іпотеку», а саме: в абзаці першому ст. 37 Закону
України «Про іпотеку» слід зазначити, що однією з підстав набуття іпотеко-
держателем права власності на предмет іпотеки є відповідне рішення суду, та
доповнити зазначену статтю Закону абзацем такого змісту: «Іпотекодавець
набуває у власність предмет іпотеки за рішенням суду за ціною, яка буде
визначена суб’єктом оціночної діяльності в межах судового провадження, та
буде зазначена у рішенні суду». 

Також для прискорення процедури державної реєстрації права власності на
нерухоме майно за іпотекодержателями слід внести зміни і доповнення до
Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 868,
встановивши в ньому перелік документів, що мають бути подані в такому разі
іпотекодержателем для реєстрації права власності на предмет іпотеки. 

Зазначимо, що набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпо-
теки на підставі рішення суд має свої приклади у законодавстві європейських
країн. Так, під впливом Директиви 2002/47/ЄС Європейського Парламенту і
Ради Європейського Союзу стосовно механізмів застосування фінансової
застави від 06 червня 2002 р. [12], з урахуванням змін, внесених у 2006 р.,
ст. 2348, 2365, 2458–2460 Цивільного кодексу Франції, дозволяється привлас-
нення заставодержателем заставленої речі (рухомої та нерухомої) [13, с. 6–13].
При цьому зазначений Кодекс, регламентуючи право застави, надає право
заставодержателю витребувати судове розпорядження про те, щоб предмет
застави залишився за ним в якості оплати частини боргу, яка відповідає вар-
тості предмета застави, на підставі оцінки, здійсненої експертизою [14]. 
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Бабаскін А. Ю. Набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки
за цивільним правом України

У статті висвітлюються окремі аспекти цивільно-правового регулювання набуття
іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в позасудовому та судовому
порядку. Незважаючи на те, що законодавством України, зокрема Законом «Про іпоте-
ку», врегульовані питання щодо набуття іпотекодержателем права власності на предмет
іпотеки в порядку позасудового врегулювання, норми законодавства щодо цього є
недосконалими. Водночас питання щодо набуття іпотекодержателем предмета іпотеки у
власність на підставі рішення суду належним чином в Україні не врегульовані. На осно-
ві проведеного дослідження надано пропозиції щодо вдосконалення відповідних норм
Закону України «Про іпотеку». 

Ключові слова: іпотека, іпотечний договір, іпотекодавець, іпотекодержатель.

Бабаскин А. Ю. Приобретение ипотекодержателем права собственности на
предмет ипотеки по гражданскому праву Украины

В статье освещаются отдельные аспекты гражданско-правового регулирования при-
обретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки. Несмотря на
то, что законодательством Украины, в том числе Законом «Об ипотеке», урегулированы
вопросы приобретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки в
порядке внесудебного урегулирования, указанные нормы являются несовершенными. В
тоже время вопросы о приобретении ипотекодержателем права собственности на пред-
мет ипотеки на основании решения суда надлежащим образом не урегулирована. На
основании проведенного исследования даны предложения, касающиеся совершенство-
вания соответствующих норм Закона Украины «Об ипотеке».

Ключевые слова: ипотека, ипотечный договор, ипотекодатель, ипотекодержатель.

Babaskin Anatoly Yurevich. The acquisition by the mortgagee ownership of the mort-
gaged property in civil law of Ukraine

This article highlights some aspects of civil law regulating entry mortgagee ownership of
the mortgaged property out of court and the court. By law the mortgagee (the mortgagee) is
entitled to the collateral (mortgage) in the property. The provisions of Article 37 of the Law
of Ukraine «On Mortgage» expressly provides for the right of a mortgagee in possession of
the mortgaged in extrajudicial foreclosure of the mortgage. As for the possibility of acquiring
ownership of the mortgagee mortgaged, if the mortgagee did not realize ways extrajudicial
foreclosure of the mortgaged property, the latter, at first glance, may apply to the court to fore-
close on the mortgaged property under Article 39 of said law, not a claim for recognition of
ownership of real property. However, as the existing jurisprudence of this conclusion is not
clear. While some courts hold the position according to which, if the mortgagee did not real-

241РОЗДІЛ 4 • Актуальні проблеми цивільного та трудового права



ize ways extrajudicial foreclosure of the mortgaged property, he may apply to the court only
action for foreclosure of the mortgaged property in accordance with Article 39 of the Law of
Ukraine «On Mortgage» but not a claim for recognition of ownership of real property. In con-
trast, in other cases, courts have met the relevant claims mortgagees, referring to the fact that
Articles 36, 37 of the Law of Ukraine «On Mortgage» does not exclude the possibility of fore-
closure and thus acquiring mortgagee ownership of the mortgaged property by court order. No
single approach courts in my opinion due to the fact that the language rights of the mortgagee
in Article 1 of the Law of Ukraine «On Pledge», and their formulation in Article 572 of the
Civil Code of Ukraine and Article 1 of the Law of Ukraine «On Mortgage» is different. If
according to the Law of Ukraine «On Pledge» mortgagee has the right to enjoy the value of
the mortgaged property, according to the provisions of Article 572 of the Civil Code of
Ukraine lender (mortgagee) and Article 1 of the Law of Ukraine «On Mortgage» mortgagee
(mortgage holder) has the right to enjoy by mortgaged property. It is clear that the mere con-
cept of «due mortgaged property» is broader than the concept «of value» mortgaged proper-
ty. So if by design collateral that emerged in Ukraine in the 90 years of the 20th century, col-
lateral had to be realized, and the mortgagee was to receive funds for the modern design of
collateral, the parties may stipulate the mortgagor acquisition of title to the mortgaged at court
settlement. Considering told proposed to bring the definition of «collateral» contained in
Article 1 of the Law of Ukraine «On Pledge» in line definition of «collateral» contained in
Article 572 of the Civil Code of Ukraine and Article 1 of the Law of Ukraine «On Mortgage».
In addition to these final settlement of the above question amends the first paragraph of
Article 37 of the Law of Ukraine «On Mortgage» found that one of the grounds for the acquir-
ing mortgagee ownership of the mortgaged property is a court decision, and supplement that
article of the Law of the paragraph to read: «mortgagor acquires the ownership of the mort-
gaged property by court order at a price that will be determined subject to assessment activi-
ties within the proceedings and will appear in the court’s decision». Also, in order to speed up
the procedure of state registration of ownership of real property by the mortgagee should
amend the Procedure state registration of rights to immovable property and their encum-
brances, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 17 October 2013 g. N 868 by
setting it in the list of documents to be presented in such a case the mortgagee to register own-
ership of the mortgaged property.

Key words: mortgage, mortgage contract, the mortgagor, the mortgagee.

УДК 347.2
М. В. ВЕНЕЦЬКА,

кандидат юридичних наук

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку» (надалі – Закон про ОСББ) об’єднання співвласників бага-
токвартирних будинків, може бути створено в будинку будь-якої форми влас-
ності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника
будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також
власників нежилих приміщень [1]. 
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Слід визнати, що ОСББ як особливий вид юридичної особи з певною обме-
женою правоздатністю на даний час дає мешканцям багатоквартирних будин-
ків фактично єдину можливість повною мірою реалізовувати своє право влас-
ності не лише на квартиру, а й на будинок загалом. Беручи до уваги, що для
більшості громадян України їх власна квартира є найбільш вартісним єдиним
об’єктом їх приватної власності, тож суттєве підвищення вартості житла у
будинках, де створені ОСББ, з очевидністю відповідає інтересам мешканців
багатоквартирних будинків. 

Наразі одним зі шляхів реформування житлово-комунального господарства
визнано необхідність переходу до масового створення ОСББ, для якого існу-
ють перешкоди як економічного, так і правового характеру, причому як при
створенні ОСББ у старих будинках, так і в новозбудованих. Якщо основною
проблемою створення ОСББ у старих будинках є необхідність проведення
капітальних ремонтів таких будинків, оскільки мешканці старих будинків не
бажають переймати на себе тягар проведення капітальних ремонтів, які згідно
з нормативами мали бути здійснені, але не здійснювались протягом
20–30 років, то в новозбудованих будинках ці перешкоди мають здебільшого
правовий та адміністративний характер. 

Стосовно утворення ОСББ у новозбудованих будинках Закон про ОСББ
спеціальних приписів не містить. Можна лише послатись на положення ст. 11
Закону, згідно з якою у разі, якщо у новозбудованому будинку власники квар-
тир, приміщень протягом двох місяців після підписання акта державної при-
ймальної комісії не створюють об’єднання і не приймають на баланс основні
фонди, сільська, селищна, міська рада може своїм рішенням призначити
балансоутримувача. При цьому, слід підкреслити, згідно з приписами цієї ж
статті Закону саме балансоутримувач забезпечує управління житловим ком-
плексом. 

Практика свідчить, що дуже часто новозбудований будинок може бути вже
практично повністю заселеним, комунальні послуги надаються, однак право
власності мешканців не оформлено, а іноді й будинок не прийнятий в екс-
плуатацію належним чином, хоча відповідно до Порядку прийняття в експлуа-
тацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 забороняється експлуатація
об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, і лише зареєстрована декларація або
сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий
в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води,
газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної
статистичної звітності та оформлення права власності на нього [2].

На даний час в Україні діють Закон України «Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухо-
містю» від 19 червня 2003 р. (надалі – Закон про ФФБ), яким встановлено
загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних
і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та
особливості управління цими коштами [3]. 

Відповідно до Закону про ФФБ оформлення права власності фізичних осіб
на інвестовані ним квартири здійснюється власне фондом та забудовником
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практично без участі самих громадян-інвесторів. Так, відповідно до ст. 19
Закону про ФФБ після введення об’єкта будівництва в експлуатацію забудов-
ник письмово повідомляє про це управителя та надає дані щодо фактичної
загальної площі об’єктів інвестування. У свою чергу, управитель ФФБ надає
забудовнику перелік довірителів, які мають право отримати у власність закріп-
лені за ними об’єкти інвестування, відповідно до отриманих довірителями від
управителя майнових прав на ці об’єкти інвестування, і повідомляє кожного
довірителя про введення об’єкта будівництва в експлуатацію, а на письмову
вимогу довірителя надає йому копію відповідного акта. На підставі даних
щодо фактичної загальної площі об’єктів інвестування довіритель за поточ-
ною ціною вимірної одиниці об’єкта інвестування здійснює остаточні розра-
хунки з управителем ФФБ та отримує в управителя ФФБ, в обмін на свідоцтво
про участь у ФФБ, довідку за встановленою формою. Ця довідка є докумен-
том, що підтверджує право довірителя на набуття у власність закріпленого за
ним об’єкта інвестування. Отриману від управителя ФФБ довідку про право
фізичної особи-довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування, дові-
ритель надає забудовнику для подальшої державної реєстрації за довірителем
права власності на закріплений за ним об’єкт інвестування. 

Для проведення державної реєстрації права власності на закріплений за
довірителем об’єкт інвестування забудовник і громадянин підписують складе-
ний забудовником акт прийняття-передачі об’єкта інвестування. 

Крім того, громадянин має право у п’ятнадцятиденний строк з дня отри-
мання акта прийняття-передачі об’єкта інвестування або підписати підготов-
лений забудовником акт прийняття-передачі об’єкта інвестування із зазначен-
ням інформації про відсутність претензій довірителя до забудовника щодо
об’єкта інвестування, або подати у письмовій формі свої обґрунтовані заува-
ження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань по об’єкту будів-
ництва і об’єкту інвестування та щодо виявлених будівельних недоліків. У разі
наявності у довірителя зауважень щодо невиконання забудовником своїх
зобов’язань по об’єкту будівництва та об’єкту інвестування, забудовник
зобов’язаний забезпечити безоплатне усунення недоліків у п’ятнадцятиденний
строк з дня подання зауважень, або забезпечити безоплатне повторне виконан-
ня неналежно виконаної роботи чи виготовлення непоставленої чи пошкодже-
ної речі з такого ж матеріалу і такої ж якості. Перебіг строків виконання
зобов’язань довірителя зупиняється на час усунення недоліків, що виникли з
вини забудовника на об’єкті будівництва та/або об’єкті інвестування.

Державна реєстрація права власності на житло здійснюється забудовником
своїми силами та за свій рахунок. Органи, що здійснюють державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно, проводять державну реєстрацію права
власності громадянина-довірителя на об’єкт інвестування на підставі довідки
про право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування. 

Слід також підкреслити, що Закон про ФФБ надає забудовнику не двомі-
сячний, а тримісячний строк з дня введення об’єкта будівництва в експлуата-
цію для передачі об’єкта об’єднанню співвласників, або власнику, або екс-
плуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією.
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Наведені положення законодавства та реалії практики його застосування
свідчать, що строк оформлення права власності фізичних осіб на проінвесто-
ване ними житло може тягнутись навіть не місяцями, а роками.

У результаті доволі часто складається ситуація, коли декілька осіб, які пер-
шими здійснили реєстрацію права власності на свої квартири самостійно або
за участю юридичних осіб – власників нежитлових приміщень створюють
ОСББ без урахування волі та інтересів інших осіб – інвесторів, право влас-
ності яких на житло в даному будинку ще не зареєстроване. 

Закон про ОСББ у нині діючій редакції, на жаль, дає їм таку можливість.
Так, відповідно до ст. 6 Закону про ОСББ об’єднання може бути створене в
будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав
квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників
жилих приміщень, а також власників нежилих приміщень. Для створення
об’єднання скликаються установчі збори. Скликання установчих зборів здійс-
нюється власником будинку (особа «власника будинку» також є достатньо
незрозумілою. – М. В.) або ініціативною групою, яка складається не менш як з
трьох власників квартир або нежилих приміщень. У голосуванні беруть участь
власники (їх уповноважені особи), які присутні на установчих зборах. Кожний
власник на установчих зборах має один голос, незалежно від площі та кіль-
кості квартир або приміщень, що перебувають у його власності. Рішення вва-
жається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин при-
сутніх осіб, які мають право голосу. Установчі збори правомочні, якщо на них
присутні більше 50 відсотків власників (а власники – у нашому гіпотетичному
випадку – якраз і є ті три особи, що створили ініціативну групу, тобто голосів
двох осіб достатньо для прийняття рішення про створення ОСББ). 

Таким чином, достатньо лише трьох осіб – власників вже зареєстрованого
житла для створення ОСББ, проведення його державної реєстрації та подаль-
шого вирішення ними всіх питань діяльності багатоквартирного будинку. 

Питання захисту прав та інтересів власників житла у новобудовах вже
порушувалось в юридичній літературі. Так, О. Гончаренко, роблячи цілком
правильні висновки щодо того, що «створити юридичну особу – ОСББ і
затвердити її статут можна тільки за наявності власників більшості приміщень
багатоквартирного будинку. Якщо більшість осіб у багатоквартирному будин-
ку не оформили своє право власності, то створення ОСББ як юридичної особи,
яка представляє їхні інтереси, або взагалі не вбачається можливим, або при
утворенні ОСББ повинні бути присутні з правом голосу інші мешканці ново-
будови, крім офіційно оформлених власників квартир, а саме інвестори, які не
оформили право власності, власники неприватизованих квартир та ін. З ураху-
ванням їх кількості повинен визначатися кворум і прийматися рішення на збо-
рах членів ОСББ» [4, с. 32].

О. Гончаренко вважає, що проблема створення ОСББ кількома фізичними
та юридичними особами в новозбудованих багатоквартирних будинках без
урахування волі більшості мешканців будинку може бути розв’язана або шля-
хом внесення відповідних змін до Закону про ОСББ і введення імперативної
норми про правомочність установчих зборів ОСББ лише за наявності отри-

245РОЗДІЛ 4 • Актуальні проблеми цивільного та трудового права



мання правовстановлюючих документів більшістю власників квартир, або від-
повідною судовою практикою із правозастосування наведених положень чин-
ного законодавства з метою захисту інтересів інвесторів – власників квартир у
новобудовах. 

Водночас, на наш погляд, обґрунтування легального підходу автора до
розв’язання цієї проблеми видається не зовсім коректним. Так, свою позицію
він обґрунтовує через застосування положень Закону України «Про інвестицій-
ну діяльність» від 18 вересня 1991 р. [5] та розмежування понять набуття права
власності на майно та реєстрацію права власності на таке майно, вказуючи, зок-
рема, таке: «…Більшість таких власників мають статус інвестора... Аналіз
положень статті 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність» дає можли-
вість сформулювати висновок, що інвестором є особа – власник об’єкта інвес-
тицій. Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами
та результатами інвестицій. Майно інвестора може бути використано ним для
забезпечення його зобов’язань. За рішенням інвестора права володіння, корис-
тування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення
можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам… У частинах
другій та третій статті 331 Цивільного кодексу України визначено, що право
власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди
тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо
договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуа-
тації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо
право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній
реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. Водночас
до завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником
матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва
(створення майна). Згідно зі статтею 182 Цивільного кодексу України право
власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виник-
нення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Відповідно до
статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та
їх обмежень» від 01 липня 2004 р. [6] у редакції Закону України від 11 лютого
2010 р. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (далі – державна
реєстрація прав) – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виник-
нення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких
прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно. Отже, закон розрізняє державну реєстрацію права
власності на майно як процедуру офіційного визнання факту набуття права
власності і сам факт набуття права власності на майно. До того ж у абзаці дру-
гому частини третьої статті 331 Цивільного кодексу України передбачено, що
можна укласти договір щодо об’єкта незавершеного будівництва, право влас-
ності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на
нерухоме майно, на підставі документів, що підтверджують право власності
або користування земельною ділянкою для створення об’єкта нерухомого
майна, проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять
опис об’єкта незавершеного будівництва» [4, с. 32].
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З наведеного О. Гончаренко робить висновок про те, що фізична особа, яка
в повному обсязі здійснила інвестицію в будівництво багатоквартирного
будинку, за своїм статусом є власником майна; у випадку незавершення будів-
ництва – власником частини майна в незавершеному об’єкті будівництва (або
власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані у процесі цього
будівництва); у випадку завершення будівництва, але до проведення державної
реєстрації – стає власником конкретної квартири, у разі проведення державної
реєстрації – офіційно визнається державою як власник майна, та стверджує,
що Законом про ОСББ у новозбудованому багатоквартирному будинку, який
введено в експлуатацію, не проведено чіткої межі між статусом власника, який
зареєстрував своє право власності на квартиру, і власником – інвестором.
Посилаючись на рішення Конституційного Суду, О. Гончаренко стверджує, що
відповідно до Конституції України всі суб’єкти права власності рівні перед
законом. У багатоквартирних будинках, де не всі квартири приватизовані чи
приватизовані повністю, власник (власники) неприватизованих квартир (їх
правонаступники) і власники приватизованих квартир багатоквартирного
будинку є рівноправними співвласниками допоміжних приміщень. Вони є рів-
ними у праві володіти, користуватися і розпоряджатися допоміжними примі-
щеннями. Ніхто з власників квартир не має пріоритетного права користувати-
ся та розпоряджатися цими приміщеннями. Отже, на думку О. Гончаренка,
Конституційний Суд України в контексті розгляду питання власності майна
мешканців багатоквартирних будинків зробив акцент не на формальному ста-
тусі особи як власника квартири, а на її праві володіти і користуватися як влас-
ник відповідною неприватизованою квартирою. 

З наведеним обґрунтуванням пропозицій автора можна було б погодитись,
якби не одне «але», яке полягає, зокрема, в такому. Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України» від 15 грудня 2005 р. [7]
передбачено внесення змін до ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяль-
ність», згідно з якими «об’єктами інвестиційної діяльності не можуть бути
об’єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється
з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних
осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва
таких об’єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування
будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування,
недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства,
а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим
товаром виступає одиниця такої нерухомості». Не торкаючись наразі питання
щодо правомірності практично відміни дії Цивільного кодексу України –
основного вищого за ієрархією кодифікованого акта у сфері цивільних відно-
син у країні – у сфері будівництва житла, з огляду на те, що загальноцивіліс-
тичні принципи автономії волі, свободи договору не мають фактично дії при
бажанні фізичної особи реалізувати одне з основних своїх конституційних
прав – право на житло, оскільки прийнятий у такій редакції закон виключає
можливість прямого придбання житла чи майнових прав на квартиру безпосе-
редньо у забудовника, виключає можливість здійснення фінансування через

247РОЗДІЛ 4 • Актуальні проблеми цивільного та трудового права



укладання договорів доручення, чи на інших правових підставах, передбаче-
них цивільним законодавством, який змушує громадян здійснювати будівниц-
тво житла практично виключно з застосуванням механізмів ФФБ, на наш
погляд, вимагає зовсім іншого погляду на правовий статус фізичних осіб –
інвесторів, які фінансують будівництво власного житла. 

Дійсно, ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визнає особу
інвестора власником здійснених ним інвестицій. Відповідно до цієї статті всі
суб’єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господа-
рювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо
інше не передбачено законодавчими актами України. Інвестор самостійно
визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на
договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі
шляхом організації конкурсів і торгів. За рішенням інвестора права володіння,
користування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійс-
нення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у
порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав
регулюються ними самостійно на основі договорів. Для інвестування можуть
бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому
законодавством порядку цінних паперів і позик. Майно інвестора може бути
використано ним для забезпечення його зобов’язань. У заставу приймається
тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або належить йому
на праві повного господарського відання, якщо інше не передбачено законо-
давчими актами України. Заставлене майно при порушенні заставних
зобов’язань може бути реалізовано відповідно до чинного законодавства.
Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами та
результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на
території України, відповідно до законодавчих актів України. Всі ці права дійс-
но гарантовані законодавством при здійсненні інвестиційної діяльності.

Водночас, та ж таки ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність»
прямо встановлює обмежувальну норму щодо того, що розміщення інвестицій
визнається невід’ємним правом інвестора й охороняється законом у будь-яких
об’єктах, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено цим Законом,
іншими актами законодавства України. Знову ж таки підкреслимо, що цим
Законом власне і встановлені обмеження на інвестування будівництва житла,
яке має здійснюватись «виключно через фонди фінансування будівництва,
фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні
пенсійні фонди…». Відтак, і правовий статус фізичної особи – інвестора влас-
ного житла є принципово іншим. Він дійсно є власником своїх інвестицій,
однак навряд чи можна погодитись з автором щодо того, що особа-інвестор,
«яка в повному обсязі здійснила інвестицію в будівництво багатоквартирного
будинку, за своїм статусом є власником майна; у випадку незавершення будів-
ництва – власником частини майна в незавершеному об’єкті будівництва (або
власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані у процесі цього
будівництва); у випадку завершення будівництва, але до проведення державної
реєстрації – є власником конкретної квартири…», оскільки всі ці права нале-
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жать не самому інвестору, а, з огляду на положення ст. 876 Цивільного кодек-
су України, – фонду фінансування будівництва (як замовнику будівництва) або
забудовнику – залежно від виду фонду та умов укладеного ним договору з
забудовником.

Правовий же статус фізичної особи – інвестора визначається Законом про
ФФБ, відповідно до якого фізична особа може стати довірителем ФФБ за
умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управи-
телем ФФБ договору про участь у ФФБ на основі типового договору, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів України. При укладенні договору про участь у
ФФБ довіритель обирає конкретний об’єкт інвестування з переліку незакріп-
лених за іншими довірителями об’єктів інвестування, що є у пропозиції упра-
вителя. Цей об’єкт інвестування управитель має закріпити за довірителем на
умовах Правил ФФБ. При внесенні коштів довірителем до ФФБ управитель
зобов’язаний закріпити за довірителем відповідну кількість вимірних одиниць
об’єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці цього об’єкта інвес-
тування та одночасно внести відповідну інформацію до системи обліку прав
вимоги довірителів ФФБ. Право вимоги на відповідну кількість вимірних оди-
ниць об’єкта інвестування виникає у довірителя з моменту передачі коштів в
управління управителю ФФБ. Розмір вимог довірителя на об’єкт інвестування
визначається кількістю закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта
інвестування. Довіритель, якому належить право вимоги на відповідну кіль-
кість вимірних одиниць закріпленого за ним об’єкта інвестування, має
виключне право на закріплення за собою на умовах договору про участь у
ФФБ решти вимірних одиниць цього об’єкта інвестування; закріплення решти
вимірних одиниць цього об’єкта інвестування за іншими довірителями забо-
роняється. Після внесення довірителем коштів до ФФБ управитель видає дові-
рителю свідоцтво про участь у ФФБ – документ, що підтверджує участь дові-
рителя у ФФБ. У разі відмови довірителя від участі у ФФБ управитель випла-
чує довірителю кошти на умовах цього Закону, Правил ФФБ і договору про
участь у ФФБ та вилучає у довірителя свідоцтво про участь у ФФБ і укладе-
ний з довірителем договір про уступку майнових прав (за наявності) тощо
(ст. 15 і 16 Закону про ФФБ). Крім того, ст. 13 Закону про ФФБ, якою визначе-
но систему функціонування ФФБ, прямо визначає, що така система передба-
чає, серед інших системоутворюючих операцій, зокрема, такі: укладання упра-
вителем ФФБ договору з довірителем про участь у ФФБ; закріплення управи-
телем за довірителем обраного ним об’єкта інвестування, що є підтверджен-
ням замовлення на спорудження цього об’єкта інвестування як складової час-
тини об’єкта будівництва; можливість дострокового припинення управління
майном за ініціативою довірителя, відкріплення від нього об’єкта інвестуван-
ня, повернення довірителю коштів; можливість внесення управителем змін до
системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ; передачу управителем довіри-
телям, які повністю проінвестували закріплені за ними об’єкти інвестування,
майнових прав на ці об’єкти інвестування за договором про уступку майнових
прав; набуття довірителями у власність закріплених за ними об’єктів інвесту-
вання, припинення дій за договором про участь у ФФБ.
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Тобто фізичні особи, які фінансують будівництво житла, за статусом є
лише довірителями – учасниками ФФБ, яким належить лише право вимоги на
відповідну кількість вимірних одиниць закріпленого за ними об’єкта інвесту-
вання, мають лише майнове право вимоги на отримання у власність закріпле-
них за ними об’єктів інвестування, відповідно до отриманих довірителями від
управителя майнових прав на ці об’єкти інвестування. 

Відтак, такі особи не є ні власниками квартир, ні матеріалів, вони не
можуть здійснювати в повному обсязі правомочності власника щодо такого
майна, вони (навіть якщо мають місце фактичне володіння та користування) не
можуть здійснювати розпорядження таким майном. Інвестори є лише власни-
ками коштів, які вони передали в управління ФФБ, і мають лише право вимо-
ги на передачу їм у власність проінвестованих ними квартир. Вони можуть
лише отримати у власність закінчене будівництвом житло, або відступити свої
майнові права на це житло, або розірвати договір і повернути сплачені кошти.

Отже, вирішення питання щодо забезпечення прав майбутніх власників
квартир у новобудовах має будуватись, виходячи зовсім з інших засад.

На нашу думку, оптимальним варіантом розв’язання цієї проблеми є вне-
сення до Закону про ОСББ доповнень у вигляді окремої статті щодо особли-
востей утворення ОСББ у новобудовах, у якій має бути сформульоване поло-
ження про те, що в установчих зборах про утворення ОСББ у новобудовах
мають брати участь не менше половини з числа осіб, включених до переліку
довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об’єкти
інвестування, відповідно до отриманих довірителями від управителя майно-
вих прав на ці об’єкти інвестування. Крім того, з огляду на приписи ст. 19
Закону про ФФБ, згідно з якою після введення об’єкта будівництва в експлуа-
тацію забудовник письмово повідомляє про це управителя та надає дані щодо
фактичної загальної площі об’єктів інвестування, а управитель ФФБ, у свою
чергу, надає забудовнику перелік довірителів, які мають право отримати у
власність закріплені за ними об’єкти інвестування, відповідно до отриманих
довірителями від управителя майнових прав на ці об’єкти інвестування, і пові-
домляє кожного довірителя про введення об’єкта будівництва в експлуатацію,
видається доречним законодавчо покласти на управителя ФФБ і обов’язок
скликання установчих зборів. Покладення такого обов‘язку на управителя
ФФБ видається цілком логічним, враховуючи, по-перше, те, що він є стороною
договору з усіма особами, які мають права на житло в даному будинку, і саме
він (і, мабуть, лише він) має відомості щодо фактичного місцезнаходження
довірителів – інвесторів, і, по-друге, те, що, як правило, останнім часом прак-
тично в усі договори про участь у ФФБ включено умову про зобов’язання
інвестора по завершенні будівництва будинку вступити в ОСББ.

На таких установчих зборах уже буде обрано керівні органі ОСББ, які
здійснюватимуть і реєстрацію ОСББ і керуватимуть подальшою поточною
роботою.

Внесення запропонованих змін до Закону про ОСББ дасть змогу уникнути
довготривалої невизначеності з передачею будинку на баланс ОСББ та надасть
можливість дотримуватися визначених для цього законодавством строків. До
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речі, необхідним видається також усунути розбіжності між строками передачі
забудовником будинку на баланс ОСББ (чи іншої особи), передбачені ст. 11
Закону про ОСББ, та ст. 19 Закону про ФФБ. 
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Венецька М. В. Проблеми створення об‘єднань співвласників багатоквартир-
них будинків

Стаття присвячена проблемам створення об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків насамперед у новобудовах. Розглянуто правовий статус фізичних осіб, які
здійснили інвестиції у будівництво житла, в період завершення будівництва багатоквар-
тирних будинків. Досліджено характер їх взаємовідносин з фондами фінансування
будівництва. Запропоновано шляхи розв’язання проблеми створення об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків у новобудовах.

Ключові слова: об’єднання співвласників багатокварирних будинків.

Венецкая М. В. Проблемы создания объединений сособственников многоквар-
тирных домов

Статья посвящена проблемам создания объединений сособственников многоквар-
тирных домов прежде всего в новостройках. Рассмотрен правовой статус физических
лиц, осуществивших инвестиции в строительство жилья, в период завершения строи-
тельства многоквартирных домов. Исследован характер их взаимоотношений с фонда-
ми финансирования строительства. Предложены пути решения проблемы создания объ-
единений совладельцев многоквартирных домов в новостройках.

Ключевые слова: объединение сособственников многоквартирных домов.

Venetska M. V. Problems of the creation of condominiums
Article deals with problems of association of co-owners of apartment buildings. The main

attention is paid to the creation of condominiums in new buildings. Considers the legal status
of individuals who have made investments in housing construction during the completion of
apartment buildings. Investigated the nature of their relationship with construction funds .
Tthe proposithions  of  the ways of solving the problem of creating condominiums in new
buildings were done.

The article, in particular, proved that individuals who finance housing in status is only
principals - FFС participants who will claim only the appropriate amount of measurable units
assigned to it by the investee have only a property right to demand in property assigned to
them investees, according to the principals received from the trustee of property rights in those
investee. Therefore, such a person is neither the owners of apartments or materials, they can
not exercise full powers of the owner in respect of such property, they (even if there are actu-
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al possession and use) can not carry out disposal of the property.  Investors are only owners
of the funds they transferred the management of the FFС, and only have a claim on the trans-
fer of property invested in their apartments.  They can get the complete ownership of housing,
or withdraw their property rights to this dwelling, or terminate the contract and return the
money paid. 

Proved that the optimum solution of the problem lies in making a law on condominiums
additions in the form of a separate article on peculiarities of condominiums in new buildings,
which should be worded provision that a constituent assembly on the creation of condomini-
ums buildings should take part at least half of the number of persons included in the list of
principals who have the right to receive the property assigned to them objects of investment,
according to the principals received from the trustee of property rights in those investee.  In
addition, in view of the provisions of the FFС, whereby after introduction into service of the
construction developer notifies the manager and provides data on the actual total area of
investees and manager of the FFС, in turn, gives the developer a list of principals who have
the right to receive the property assigned to them objects of investment, according to the prin-
cipals received from the trustee of property rights to these objects investment and notify each
trustee of entry into operation of the construction, it seems appropriate law put on duty
manager FFС and the сonstituent  аssembly.  Putting such a duty to steward the FFС is
absolutely logical, given, first, that it is a party to the agreement of all persons who have the
right to housing in this house, and that he (and perhaps only he) has information about actual
location principals - investors and, secondly, that, as a rule, recently almost all contracts of
participation in FFС condition included in the commitment of the investor at the end of con-
struction of the house to join the condominiums

Key words: condominium, property.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ ГАЛУЗІ
ТРУДОВОГО ПРАВА В ПРАВО ЗАЙНЯТОСТІ

Останнім часом у науці трудового права піднімається питання про транс-
формацію галузі трудового права в право зайнятості. Ця проблема є вкрай
актуальною, адже, як зауважував В. Зав’ялов, дані юридичної теорії з питання
про галузеву будову права неоднозначні й потребують послідовного теорети-
ко-методологічного аналізу і надання їм більшої чіткості, логічності, свого
роду стрункості [1, с. 243].

Питання правового регулювання відносин зайнятості і трудових відносин
сьогодні вимагають посиленої уваги як науковців, так і законодавця.
Трансформаційний характер вітчизняної економічної, політичної, гуманітар-
ної та інших систем, що накладає свій відбиток і на право, змушує науковців
переглядати класичні, сформульовані ще за радянських часів погляди на зміст
відносин найманої праці, правовий статус суб’єктів цих відносин, способи і
методи їх регулювання. Характерною для епохи економічної глобалізації тен-
денцією є звуження класичної повної зайнятості та, як наслідок, поширення

252 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



нетрадиційної (атипової) зайнятості. Значне поширення нетипових трудових
договорів, що не укладаються в класичну схему трудових відносин, викликає
необхідність належної їх правової регламентації, яка б ґрунтувалась на доктри-
нальних розробках учених.

Серед останніх публікацій, присвячених розв’язанню цієї проблеми, варто
відзначити публікації П. Пилипенка, О. Процевського. Водночас відсутність
однозначної наукової позиції щодо можливості існування комплексних право-
вих утворень і місця в них трудового права зумовила обрання теми цієї статті.

Метою даного дослідження є аналіз підстав для можливої трансформації
галузі трудового права в право зайнятості. Поставлена мета зумовила вирі-
шення таких основних завдань: охарактеризувати особливості правових кате-
горій зайнятості і працевлаштування; визначити юридичну природу комплекс-
них правових інститутів; проаналізувати наукові позиції щодо можливості
існування комплексних правових утворень та з’ясувати місце в них трудового
права.

Л. Бугров звертав увагу на те, що в окремих державах Європи вже більше
десятка років триває процес формування права зайнятості. Наприклад, у
Великій Британії трудове право (Labour Law) нині майже замінено правом зай-
нятості (Employment Law). Свого часу наукова юридична громадськість цієї
країни вела жваву полеміку щодо питання співвідношення цих термінів, у ході
якої висловлювались різні (часом діаметрально протилежні) точки зору. В
даний час термін «Labour Law» згадується вкрай рідко, але якщо й згадується,
то в змістовному плані як реальний синонім поняття «Employment Law». Така
тенденція визначилась ще на 2000 р. Автор прогнозував, що, можливо, в май-
бутньому те ж відбудеться і в Росії: трудове право, розширившись предметно,
«переродиться» в право зайнятості. Поки ж більш реально, з урахуванням
актуального російського юридичного менталітету, Л. Бугрову вбачалось спів-
відношення права зайнятості як «надгалузі» з підпорядкованою йому галуз-
зю – трудовим правом [2, с. 29].

Вважаємо таке припущення неспроможним, адже незрозумілим є навіть
призначення такого правового утворення, як «надгалузь» і необґрунтованим
підпорядкування їй трудового права.

П. Пилипенко стверджує про формування найближчим часом комплексно-
го правового утворення, в якому акумулювалися б норми, спрямовані на регу-
лювання, якщо не усіх, то принаймні переважної більшості суспільно-трудо-
вих відносин, тобто про появу в системах права чогось на зразок права зайня-
тості [3, с. 200].

Приводом для цього стало те, що наприкінці ХХ ст. масового поширення
набули гнучкі форми зайнятості, що характеризуються відсутністю або видоз-
міною однієї чи більше класичних ознак традиційних трудових відносин (осо-
бистісної, організаційної, майнової). Так, у відносинах, заснованих на догово-
рі про запозичену працю, видозмінено особисту й організаційну ознаки в силу
наявності, умовно кажучи, «двох» роботодавців. У трудових відносинах з
«комп’ютерними надомниками» значною мірою видозмінено організаційну
ознаку трудового договору. У трудових відносинах з керівниками організацій
значною мірою модифікується організаційна і майнова ознаки [4, с. 427].
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Вирішення цих питань, на думку П. Пилипенка, може бути ефективним
лише за умови об’єднання норм, які врегульовуватимуть трудові відносини
усіх працюючих під егідою єдиного комплексного правового утворення –
права зайнятості, в основі формування якого і його ядром має бути трудове
право [3, с. 206].

Отже, необхідно проаналізувати підстави для формування такого компл-
ексного правового утворення і коректність зведення права зайнятості лише до
правового регулювання трудових відносин усіх працюючих.

За справедливим зауваженням Е. Труханової, у вітчизняних правознавців
виникає маса претензій до виділення комплексних галузей права, оскільки
вони не мають специфічного предмета і методу правового регулювання; фор-
муються з норм інших галузей права, є швидше галузями законодавства, а не
права [5, с. 9].

Видається доцільним підтримати точку зору М. Малеїної про те, що було б
неправильним називати комплексні утворення галузями права, оскільки в них
виражена не диференціація однорідних норм, а інтеграція норм різних галузей
в єдиній за змістом і соціальними цілями сфері діяльності [6, с. 30–32].

Спочатку проаналізуємо працевлаштування як міжгалузевий правовий
інститут. Змішані або міжгалузеві правові інститути відрізняються від галузе-
вих інститутів тим, що утворюються з норм різних галузей права. Тому їх інко-
ли називають комплексними. До комплексних правових інститутів можна від-
нести сукупність норм, що регулюють працевлаштування.

Питання про юридичну природу комплексних інститутів права залишаєть-
ся малодослідженим і багато в чому дискусійним. Такі інститути, по-перше,
проявляються у сфері дії родинних галузей права; по-друге, не являють собою
їх механічну сукупність, а являють собою гармонійний сплав однорідних від-
носин, що становлять нерозривний предмет регулювання даних інститутів; по-
третє, є інститутами декількох галузей права [7, с. 17, 18]. Інші дослідники вва-
жають, що зв’язок між нормами «прикордонних» (комплексних) інститутів
характеризується тим, що на предмет однієї галузі права накладаються деякі
елементи методу правового регулювання іншої галузі [8, с. 21].

Комплексні міжгалузеві інститути, на відміну від унітарних інститутів,
характеризуються тим, що: 1) норми однієї галузі права застосовуються в
іншій галузі; 2) норми закріплюються, як правило, у джерелах галузі, яка їх
запозичує; норми проходять істотну переробку, модифікацію стосовно специ-
фіки предмета і/або методу галузі, яка їх запозичує; 3) норми застосовуються
лише в межах однієї галузі права, яка їх запозичує [9, с. 22].

Виходячи з того, що працевлаштування охоплює три групи відносин, одна
з яких лише належить до сфери дії трудового права, зазначені характеристики
цілком відповідають працевлаштуванню як комплексному правовому інститу-
ту в межах галузі трудового права, хоча за домінуючим доктринальним поло-
женням до предмета трудового права належать відносини з працевлаштування
у конкретного роботодавця.

Поділяємо позицію О. Процевського про те, що після реалізації права на
працю правове регулювання відносин, що в результаті цього виникли, здійс-
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нюється нормами тієї галузі права, у сфері дії яких вони виникли, тобто не
тільки нормами трудового права [10, с. 28–29].

Щодо відносин зайнятості варто зауважити, що за змістом зайнятість поді-
ляється на трудову та нетрудову. Адже відповідно до п. 7 ст. 1 Закону України
«Про зайнятість населення» [11] зайнятість – не заборонена законодавством
діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб
з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а
також діяльність членів однієї сім’ї, які здійснюють господарську діяльність
або працюють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому
числі безоплатно. А вже сама назва «трудове право» свідчить про те, що зміст
відносин, що регулюються цією галуззю права, складає трудова діяльність
людей. Отже, до сфери дії трудового права входять лише відносини трудової
зайнятості. При цьому до нетрудової зайнятості належать: 1) професійна під-
готовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації з відривом від виробниц-
тва; 2) навчання у денних загальноосвітніх школах і вищих навчальних закла-
дах; 3) засновництво в організаціях, щодо яких засновник набуває майнових
прав.

До трудової зайнятості належать: 1) наймана праця; 2) самодіяльна зайня-
тість. До форм зайнятості у сфері найманої праці, на думку С. Прилипка і
О. Ярошенка, належать: 1) робота за трудовим договором; 2) робота за дого-
ворами цивільно-правового характеру, предметом яких є виконання роботи та
надання послуг (договір підряду, договір про надання послуг тощо); 3) роботи
на підставі обрання, призначення або затвердження на оплачуваній посаді в
органах державної влади, управління та громадських об’єднаннях; 4) військо-
ва служба в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Державній
прикордонній службі України, військах внутрішньої та конвойної охорони і
цивільної оборони України, органах внутрішніх справ України, інших військо-
вих формуваннях, створених відповідно до законодавства України, альтерна-
тивна (невійськова) служба. Формами самодіяльної зайнятості, на думку цих
учених, є: 1) членство в кооперативах; 2) робота фермерів та членів їх сімей,
що беруть участь у виробництві; 3) творча діяльність; 4) зайняття підприєм-
ницькою діяльністю; 5) робота у власному господарстві [12, с. 102–110].

Виходячи з такої класифікації, до сфери дії трудового права серед усіх від-
носин зайнятості належать лише відносини трудової зайнятості, що виника-
ють на підставі трудового договору. Загалом же відносини у сфері зайнятості
населення регулюються Конституцією України, Законом України «Про зайня-
тість населення» від 05 липня 2012 р., Кодексом законів про працю України,
Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
від 02 березня 2000 р., іншими актами законодавства. Тому зайнятість не
можна зводити лише «до трудових відносин усіх працюючих».

Отже, відносини із забезпечення зайнятості можуть бути предметом пра-
вового регулювання трудового, цивільного, адміністративного права. Так, від-
носини з професійної підготовки, підвищення кваліфікації за направленням
служби зайнятості є різновидом відносин, які опосередковано реалізують
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право громадян на освіту та є складовою предмета адміністративного
права [13, с. 12], відносини з професійної орієнтації, яка здійснюється недер-
жавною організацією, засновані на договорі про оплатне надання послуг, є
предметом регулювання галузі цивільного права.

П. Зуб, окрім правовідносин з працевлаштування, у сфері сприяння зайня-
тості називає також відносини з професійної орієнтації, профпідготовки й
перепідготовки безробітних громадян, відносини, пов’язані з наданням безро-
бітним громадянам соціальних гарантій і компенсацій (виплати допомоги по
безробіттю, стипендії, надання матеріальної допомоги), а також відносини, що
виникають у зв’язку з організацією громадських робіт і квотуванням робочих
місць [14, с. 7–10].

Таким чином, відносини з працевлаштування, які належать до предмета
трудового права, є лише частиною відносин із забезпечення зайнятості. До
того ж до предмета трудового права належать лише відносини з працевлашту-
вання у конкретного роботодавця, а галузева належність правовідносин з пра-
цевлаштування в цілому залежить від того, на що воно спрямоване: на укла-
дення трудового договору, прийняття на роботу як члена кооперативу, корпо-
ративної організації тощо. Звідси сфера трудового, аграрного, цивільного чи
адміністративного права [15, с. 56–57].

Цілком поділяємо позицію О. Процевського про те, що бажано було б, щоб
усі відносини, що виникають при реалізації права на працю, регулювались
нормами трудового права. Бо це відповідні пільги і гарантії. Але сучасна дійс-
ність поки що цього не дозволяє. Викладене дає підстави автору для висновку,
що міжнародні, європейські та національні норми трудового права, особливо
після прийняття Закону України «Про зайнятість населення України», не міс-
тять теоретичних і практичних критеріїв для обґрунтування пропозиції щодо
«формування найближчим часом замість трудового права нового комплексно-
го правового утворення права зайнятості» [10, с. 29].

Для обґрунтування позиції про неможливість існування такого комплекс-
ного правового утворення, як право зайнятості, варто звернутись до дослід-
жень, присвячених структурі права. Зокрема, В. Червонюк вважає, що особли-
вість так званих комплексних галузей права вбачається в тому, що вони поєд-
нують у собі різнопорядкові відносини, наприклад, владно-організаційні і май-
нові, які відповідно регулюються нормами різних галузей права, причому як
публічно-правовими, так і приватноправовими. Але таке поєднання саме по
собі не є достатньою підставою для виділення нормативного комплексу в
самостійну галузь права. Поява нової галузі можлива лише там, де вимагаєть-
ся конструювання регулятивного інструментарію, що відображає загальні при-
нципи і методи регулювання для всього комплексу норм. Але якщо відносини,
що виникають, не передбачають трансформації або видозміни методів право-
вого регулювання, то слід визнати, що й спеціально-юридичних умов для нової
галузі права (нехай навіть і комплексної) не існує. Нова галузь права не є пло-
дом суб’єктивного розсуду, вона може сформуватись за тих умов, що в реаль-
ній дійсності виникають якісно нові суспільні відносини, які за предметом і
методом правового регулювання не вкладаються в уже існуючі галузі. Може
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йтися про конструювання відособленого нормативного утворення на базі
існуючих галузей права, виділення з них норм, які належать до того чи іншо-
го виду діяльності, тобто про вторинне, комплексне, похідне право, але яке є
структурною спільністю конкретної основної галузі права [16, с. 354–367].

Отже, поділяючи позицію автора, конструкцію комплексних галузей права
вважаємо неспроможною. Видається неможливою трансформація галузі тру-
дового права в таке комплексне правове утворення, як право зайнятості. Та й
немає необхідності в об’єднанні норм, що регулюють такі неоднорідні відно-
сини. Адже це лише негативно позначиться на правозастосовній практиці:
виникнуть проблеми, пов’язані з невиправданим використанням методів одні-
єї галузі права там, де об’єктивно існує потреба у застосуванні методологічно-
го інструментарію іншої галузі, інших способів і засобів правової регуляції.
Але в межах галузі трудового права необхідно забезпечити правове регулю-
вання відносин не лише традиційної зайнятості, що виникають на підставі тру-
дового договору, а й правове регулювання відносин нетрадиційної зайнятості,
юридичною формою існування яких виступають атипові трудові договори,
розробивши їх конструкцію. Це й повинно стати основною тенденцією науко-
вих досліджень галузі. Можливо, для таких видів атипових трудових відносин
варто запровадити і розробити конструкцію трудової угоди, оскільки словник
української мови, підготовлений Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні,
НАН України, містить визначення трудової угоди як договору між підприєм-
ством і нештатним працівником про виконання якої-небудь роботи [17, с. 295].
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Вишновецька С. В. До питання про трансформацію галузі трудового права в
право зайнятості

У статті аналізуються підстави трансформації галузі трудового права в право зай-
нятості. Зокрема, досліджуються правові категорії зайнятості і працевлаштування. На
підставі проведеного аналізу особливостей міжгалузевих правових інститутів, правової
природи так званих комплексних галузей права робиться висновок про необґрунтова-
ність трансформації галузі трудового права в комплексне правове утворення «право зай-
нятості».

Ключові слова: зайнятість, традиційна зайнятість, нетрадиційна зайнятість, компл-
ексне правове утворення, працевлаштування, комплексний міжгалузевий правовий
інститут.

Вишновецкая С. В. К вопросу о трансформации отрасли трудового права в
право занятости

В статье анализируются основания трансформации отрасли трудового права в право
занятости. В частности, исследуются правовые категории занятости и трудоустройства.
На основании проведенного анализа особенностей межотраслевых правовых институ-
тов, правовой природы так называемых комплексных отраслей права делается вывод о
необоснованности трансформации отрасли трудового права в комплексное правовое
образование «право занятости».

Ключевые слова: занятость, традиционная занятость, нетрадиционная занятость,
комплексное правовое образование, трудоустройство, комплексный межотраслевой пра-
вовой институт.

Vyshnovetska S. V. On transformation of Labour Law field to the Employment
Law

In this article an author researches the transformation of the labour law branch to the
employment law due to the fact that flexible forms of employment characterized by the
absence or modification of one or more classic signs of traditional labour relations were mas-
sive widespread in the late XX century. In the result of considerable spread of atypical labour
agreements that do not fit into the classical scheme of labour relations, the need of proper legal
regulation appeared. However because of the legislative regulation the borrowed work finds
legal exculpation in application of civil law norms which supposedly allows regulating rela-
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tions in this area by using contracts of the paid provision of services. But civil law does not
provide for those social protection mechanisms that are inherent to labour law.

Analysing different points of view an author decides the question on correctness of asso-
ciation of norms regulating labour relations of all employees into a single complex legal for-
mation – the employment law. Herewith an author underlines that it would be wrong to
denominate the complex formations as fields of law as they do not express differentiation of
similar norms, but integration of norms of different fields in sphere of activity which is single
by the content and social objectives.

Legal categories of employment and job placement are researched. In particular, by mak-
ing analysis of the Law of Ukraine “On Employment of Population” an author concludes that
by the content the employment is divided into working and non-working ones. And the term
“labour law” by itself indicates that people labour activity forms the content of relations reg-
ulated by this field of law. Thus, the field of labour law includes only working employment
relations arising under the labour contract. Therefore, the employment can not be reduced just
to the “the labour relations of all employees”.

The relations on job placing which is the part of labour law are only the constituent of
relations on ensuring the employment. In addition, the subject of labour law includes only job
placing relations of particular employer and branch belonging of legal relations on job plac-
ing generally depends on its direction.

It is underlined that intermixed or inter-branch legal institutions differ from branch insti-
tutions because they are formed by norms of different fields of law. That is why sometimes
they are called as complex. The complex legal institutions include a set of norms regulating
employment. The author notes that the question of legal nature of the complex legal institu-
tions is still unexplored and largely debatable.

Analysing special features of inter-branch legal institutions, legal nature of so-called com-
plex branches of law an author infers that transformation of labour law branch to the complex
legal formation called as “the employment law” is groundlessly. It is grounded that there is no
need to bring together the norms regulating such heterogeneous relations. It will make only
negative impact on the law-enforcement practice, i.e. there will arise problems connected with
unreasonable use of methods one field of law where there is a need for an objective applica-
tion of methodological tools of other field of law, other ways and means of legal regulation.
It is underlined that within labour law branch it is important to ensure as legal regulation of
relations of traditional employment arising under the labour agreement, as legal regulation of
relations of non-traditional employment, the legal form of existence of which are the atypical
labour agreements by developing their structure. For these types of atypical labour relations it
should be established and developed the labour contract construction as a dictionary of the
Ukrainian language prepared by the Institute of Linguistics named after O. O. Potebnya of the
National Academy of Sciences of Ukraine contains a definition of the labour contract as a con-
tract on execution of any work concluded between enterprise and extraordinary employee.

It also should be the main trend of scientific research in this branch.
Key words: employment, traditional employment, non-traditional employment, complex

legal formation, job placement, complex inter-branch legal institution.
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І. Ф. СЕВРЮКОВА,

кандидат юридичних наук

ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА НА ЖИТЛО 

ТА ПРИВАТНОПРАВОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ПРИВОДУ ЖИТЛА: 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Право людини на житло, зокрема право на недоторканність житла, було
передбачено ще у римському праві. «Будинок є найбезпечнішим притулком і,
очевидно, що той, хто кликатиме на суд з будинку, вчиняє насиль -
ство» [1, с. 136], зазначається у Дигестах Юстиніана (Книга ІІ, Титул ІV, п. 18).
Відтак римське право створило певні основи для розвитку права людини на
житло, насамперед у контексті його недоторканності. 

Вивченню правової природи права на житло присвячували свої досліджен-
ня О. Аврамова, О. Білоцький, М. Брагінський, І. Бірюков, В. Бондар,
В. Вітрянський, Л. Воронова, М. Галянтич, В. Грибанов, О. Дзера, О. Кармаза,
С. Клименко, І. Кучеренко, В. Литовкин, Л. Лічман, О. Мічурін, П. Седугін,
В. Січевлюк, М. Скаржинський, Ю. Толстой та ін.

Однак наразі існує проблема недосконалого правового регулювання відно-
син з приводу житла, що породжує неузгодженість у законодавчій регламента-
ції прав громадян на житло, що має наслідком порушення даних прав.

Метою дослідження є визначення правової природи права на житло шля-
хом проведення аналізу теоретичних досліджень та відповідних законодавчих
положень, визначення основних напрямів удосконалення цивільного законо-
давства у сфері регламентації відносин стосовно житлових об’єктів нерухо-
мості.

Право на житло є одним із найважливіших прав людини, що має багатоас-
пектну (соціальну, економічну, правову тощо) природу, можливість його реалі-
зації залежить від створення державою відповідних умов. Не випадково, зав-
дяки своїй значущості для розвитку демократичної, правової, соціальної дер-
жави, зазначене право людини визначається в Конституції України як одне з
основних прав людини і громадянина, що цілком відповідає міжнародним пра-
вовим вимогам і положенням: «Кожен має право на житло. Держава створює
умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати
його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального
захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування
безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Ніхто не може
бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням
суду» (ст. 47).

Слід зазначити, що право людини на житло передбачено і в міжнародно-
правових актах Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи. У Загальній
декларації прав людини 1948 р. визначено, що кожна людина має право на
житло (п. 1 ст. 25). У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культур-
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ні права 1966 р. держави-учасниці визнали право кожного на достатній життє-
вий рівень, у тому числі на житло (п. 1 ст. 11).

Зазначене право наведено в п. 31 частини першої та конкретизовано у ст. 31
частини другої Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 р. (далі –
Хартія), ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Європейської соці-
альної хартії (переглянутої)» від 14 вересня 2006 р. Відповідно до ст. 31 час-
тини другої Хартії держави зобов’язуються вживати заходів, спрямованих на
сприяння доступові до житла належного рівня; встановлювати на житло ціни,
доступні для малозабезпечених осіб.

Багатоаспектне, неоднорідне за своєю правовою природою, право на житло
містить елементи не лише майнових прав, а й елементи особистих немайнових
прав. Стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла, вста-
новлюючи відповідне конституційне право людини і громадянина та його
межі, а цивільне законодавство деталізує дане право і відносить його до осо-
бистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
(глава 22 ЦК України). Відповідно до ст. 311 ЦК України «житло фізичної
особи є недоторканним (частина перша ст. 311 ЦК України). Проникнення до
житла чи до іншого володіння фізичної особи, проведення в ньому огляду чи
обшуку може відбутися лише за вмотивованим рішенням суду (частина друга
ст. 311 ЦК України). Відповідно до п. 3 ст. 311 ЦК України «у невідкладних
випадках, пов’язаних із рятуванням життя людей та майна або з безпосереднім
переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, законом може
бути встановлено інший порядок проникнення до житла чи до іншого воло-
діння фізичної особи, проведення в них огляду та обшуку». 

На нашу думку, незважаючи на загальну, «немайнову» спрямованість біль-
шості положень ст. 311 ЦК України про недоторканність житла, що відповідає
і доповнює аналогічні конституційні положення, законодавець не міг повністю
уникнути відбиття у відповідних положеннях подвійної правової природи
права на житло. У частині четвертій ст. 311 ЦК України вказується на недо-
пустимість безпідставного позбавлення права на житло: «Фізична особа не
може бути виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім
випадків, встановлених законом». Вважаємо, що в даному випадку вказуються
на недопустимість порушення не лише особистого немайнового права особи,
а й майнового права, тобто певного речового права або, навіть, зобов’язально-
го, що виникає за договором найму (оренди). 

Отже, особисте немайнове право на недоторканність житла пов’язане з
майновим правом на житло. 

У зв’язку з цим не можна не погодитися з думкою деяких учених, які звер-
тають увагу на доволі широкий зміст права на житло. Л. Красавчикова, зокре-
ма, підкреслює, що «недоторканність житла – це недоторканність не об’єкта...
це недоторканність одного з елементів особистого життя громадян» [2,
с. 50–62].

«Право на житло — це особлива частина приватної сфери людської життє-
діяльності, яка полягає у різноманітних відносинах, явищах, подіях тощо,
гарантується і охороняється правом. За сучасних умов право на житло висту-
пає як майнове і особисте немайнове благо, що належить кожній людині та є
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об’єктом правової охорони та захисту» [3, с. 29], – справедливо зазначає
М. Галянтич.

Категорія «право на житло» вживається також і у кримінальному праві,
зокрема, у нормах, що регламентують кримінальні злочини проти особистих
прав і свобод людини і громадянина – порушення недоторканності житла
(ст. 162 КК України), злочини проти власності – крадіжка, розбій, грабіж, поєд-
нані з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала
значної шкоди потерпілому (частина третя статей 185, 186, 187 КК України).
Тож можна зробити висновок, що норми кримінального права гарантують
захист особистих немайнових і майнових прав людини, пов’язаних із житлом
шляхом встановлення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з їх
порушенням.

Право на житло є категорією, яка є більш широкою, ніж ті суб’єктивні
права, що регламентуються нормами житлового і цивільного права. 

На нашу думку, житлові відносини, як і безпосередньо право на житло,
складаються з певних елементів, які мають різноманітну правову природу і
тому підпадають під регулювання норм різних галузей права. 

Це зумовлює комплексність положень спеціального житлового законодав-
ства, що включає норми відповідних галузей права, так і регламентацію права
на житло нормами різних галузей права. Відносини з приводу житла є шир-
шими, ніж безпосередньо житлові відносини, які регламентуються цивільним
та житловим законодавством. 

Стосовно житлових відносин слід зазначити, що науковці виділяють різні
їх види. П. Седугін виділяє такі: відносини щодо користування житлом, відно-
сини у сфері забезпечення громадян житлом, відносини, що виникають у сфері
управління, експлуатації, забезпечення збереження і ремонту жилого фонду
тощо, зазначаючи, що житлові відносини – це загальне, родове поняття, яким
охоплюються різні види правовідносин [4, 10].

В. Крашенінніков поділяє житлові правовідносини на цивільні та адміні -
стративні. На думку вченого, першу групу житлових правовідносин станов-
лять цивільно-правові відносини, оскільки виникнення та припинення права
користування житловими приміщеннями здійснюється на підставі цивільно-
правових договорів (купівлі-продажу, міни, дарування, найму житлових при-
міщень). Друга група частково належить до цивільно-правових, а частково –
до адміні стративних відносин (дотримання цільового призначення, встанов-
лення адміністративної відповідальності за порушення правил користування
житлом). Третя група правовідносин – це організаційні та управлінські відно-
сини, які більшою мірою виконують допоміжну функцію щодо перших двох
груп [5, с. 20]. 

М. Галянтич виділяє дванадцять типів житлових відносин, які виникають
на основі ЖК України [3, с. 39].

Якщо узагальнити основні критерії поділу правовідносин з приводу житла,
то можна виділити приватно-правовий та публічно-правовий елемент. Тому
варто погодитися з думкою деяких учених, які виділяють зазначений критерій
поділу. Зокрема, О. Кармаза пропонує поділяти житлові правовідносини на дві
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групи: приватно-правові та публічно-правові відносини, які виникають щодо
житла, яке має соціальну значущість у житті людини [6, с. 56].

Слід погодитися, на нашу думку, з точкою зору І. Бірюкова, який вважає,
що «житлове право підгалуззю не однієї, а багатьох галузей права, в основі
якої лежить комплексна галузь законодавства щодо регулювання житлових
суспільних відносин, які можуть бути особистими, майновими та організацій-
но-фінансовими» [7].

Житлові відносини є майновими та організаційними відносинами, регулю-
ються нормами конституційного права, цивільного та житлового права, а
останнє містить норми адміністративного права, цивільного права. Право на
житло охоплює як майнові, так і особисті немайнові права, які охороняються
нормами конституційного права, цивільного, кримінального, фінансового,
земельного права. 

Не можна не погодитись з точкою зору В. Копєйчикова, який зазначає:
«Суб’єктивне право на житло – це можливість людини і громадянина мати
житло у власності чи одержати його за договором найму з державного чи гро-
мадського фонду, користуватися житлом та вимагати від зобов’язаних суб’єк-
тів забезпечення реалізації цього права у повному обсязі. Право на житло тісно
пов’язане з обов’язками інших фізичних та юридичних осіб і державних орга-
нів щодо створення відповідних умов, охорони, захисту й відтворення житло-
вих прав людини і громадянина» [8, с. 531].

На нашу думку, основою правового регулювання житлових відносин
мають бути норми приватного права, які закріплюють основні права та
обов’язки своїх суб’єктів на засадах рівності, майнової відокремленості, віль-
ного волевиявлення. Як підкреслює С. Алексєєв, «цивільні закони – це ті
головні фактори, за допомогою яких ідеали свободи, вимоги демократичної і
правової культури фактично реалізуються в повсякденному житті громадян і,
тим самим, з юридичного боку забезпечується реальне формування сучасного
вільного громадянського суспільства» [9, с. 107–108].

Таким чином, можна зробити висновок, що житлові відносини є майнови-
ми відносинами та організаційними відносинами, регулюються нормами кон-
ституційного права, цивільного права та житлового права, а останнє містить
норми адміністративного права, цивільного права. Право на житло включає як
майнові, так і особисті немайнові права, які охороняються нормами конститу-
ційного права, цивільного, кримінального, фінансового, земельного права,
тобто приватного та публічного права. 
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Севрюкова І. Ф. Проблеми співвідношення права на житло та приватноправо-
вих правовідносин з приводу житла: цивільно-правовий аспект

Стаття присвячена дослідженню окремих проблем визначення та характеристиці
правової природи права на житло, виділенню та вивченню приватно-правових елемен-
тів даного права, встановленню класифікаційних критеріїв поділу правовідносин з при-
воду житла та їх елементів, співвідношенню суб’єктивного цивільного права на житло
та житлових правовідносин з метою определения предмету цивільно-правового регу-
лювання і відповідного вдосконалення цивільно-правового регулювання. 

Розглядається неоднорідна правова природа суб’єктивного права на житло, види
правовідносини з приводу житла та критерії їх поділу питання вдосконалення цивіль-
ного законодавства стосовно регулювання суспільних відносин з приводу житла

Ключові слова: житло, право на житло, житлові правовідносини, недоторканість
житла, суб’єктивне право на житло.

Севрюкова И. Ф. Проблемы соотношения права на жилье и правоотношений
относительно жилья: гражданско-правовой аспект 

Статья посвящается исследованию отдельных проблем относительно определения и
характеристики правовой природы права на жилье, выделению и изучению частнопра-
вовых элементов данного права, установлению классификационных критериев деления
правоотношений по поду жилья, их элементов, проблем соотношения субъективного
гражданского права и жилищных правоотношений с целью определения предмета граж-
данско-правового регулирования и соответствующего усовершенствования гражданско-
го законодательства. 

Рассматривается неоднородная правовая природа субъективного права на жилье,
виды правоотношений относительно жилья и критерии их деления, вопросы совершен-
ствования гражданского законодательства относительно регулирования соответствую-
щих общественных отношений по поводу жилья.

Ключевые слова: жилье, право на жилье, жилищные правоотношение, неприкосно-
венность жилья, субъективное право на жилье.

Sevryukova І. F. Problems of correlation of subjective right to housing and legal rela-
tion to housing: civil legal aspect

Thе аrticle is devoted to the study of specific problems concerning the definition of the
characteristics of the legal nature’s right to housing, isolation and study of elements of the
right of private law, establish criteria for dividing legal relations to housing, their elements,
the problems of correlation of right to housing and legal relation to housing to determine the
subject of civil law regulation and the corresponding improvement of civil legislation.
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The nature of the subjective legal right to housing, the types of relationships with respect
to housing and the criteria for their division, the issues of improving the civil legislation
regarding regulation of the social relations on the property are considered.

Today there is a problem of imperfect legal regulation of relations on the housing that cre-
ates inconsistencies in regulation citizens’ rights to housing, which resulted in significant vio-
lations of these rights.

The human right to housing, including the right to inviolability of the home, had been pre-
dicted in Roman law. Thus, Roman law allowed a certain basis for the development of the
human right to housing, particularly in the context of his immunity. Heterogeneous by the
nature, the right to housing contains elements not only property rights, but also personal non-
property rights.

An important area of private life of citizens is the right to housing which is reflected in
the various public relations, phenomena, events, etc., guaranteed and protected by law.

Public relations on housing and subjective rights within their content can be directed to
different purposes so subject to the rules regulating various areas of law.

The right to housing are wider than directly housing relations regulated by civil and hous-
ing legislation.

Housing relations, which include property relations and organizational relations are gov-
erned by the rules of constitutional law, civil law and housing law, and the latter contains the
rules of administrative law, civil law. The right to housing includes property and personal non-
property rights, which are protected by the rules of constitutional law, civil, criminal, land,
financial law.

We can conclude that housing relations are property relations and organizational relations
are governed by the rules of constitutional law, civil law and housing law, and the latter con-
tains the rules of administrative law, civil law. The right to housing includes property and per-
sonal non-property rights, which are protected by the rules of constitutional law, civil, crimi-
nal, financial, land law, namely private and public law.

However, we cannot agree that the category “housing” can be used as an object of civil
rights and, in particular, property rights and proprietary rights because this type of object of
civil rights is not provided in the list of objects in the civil legislation of Ukraine

With the aim of improving the regulation of civil relations regarding housing, differenti-
ation, and organization of the content of a subjective right to housing should clearly define the
notion of the object of this law in the civil legislation of Ukraine.

Key words: housing, right to housing, housing relations, housing legal relations. inviola-
bility of the housing, subjective right to housing, civil relations.

УДК 349.2
Я. В. СІМУТІНА,

кандидат юридичних наук

УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ:
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Питання правозастосування, удосконалення механізму реалізації та ефек-
тивності правових норм на сьогодні є як ніколи актуальним для трудового
права. Реформування трудового законодавства, логічним завершенням якого
має бути прийняття нового Трудового кодексу України, повинно відбуватися з
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урахуванням потреб практики, реального стану суспільних відносин у сфері
праці та здатності нових норм бути реалізованими, а не просто закріпленими
у тексті нормативно-правового акта. 

Трудовий договір як правостворюючий юридичний факт, що є основною
підставою виникнення трудових правовідносин, неодноразово був предметом
дослідження багатьох учених з трудового права в різних його аспектах.
Водночас на сьогодні залишається чимало невирішених питань, що так чи
інакше впливають на стан забезпечення інтересів як працівників, так і робото-
давців.

Однією з найгостріших проблем сьогодення є так звані приховані трудові
відносини. У багатьох випадках роботодавці або взагалі не укладають з пра-
цівниками жодних договорів, або підписують так звані трудові угоди, які
насправді є цивільно-правовими договорами на виконання певних робіт чи
надання послуг. Таким чином, фізичні особи або працюють без жодного пись-
мового закріплення їхніх прав та обов’язків, або зі значними їх обмеженнями
та порушеннями.

Загальний порядок укладення трудового договору на сьогодні регулюється
ст. 24 КЗпП України. До недавнього часу у частині четвертій цієї статті місти-
лося положення, згідно з яким трудовий договір вважається укладеним і тоді,
коли наказ чи розпорядження роботодавцем не були видані, але працівника
фактично було допущено до роботи. Слід визнати, що така редакція ст. 24
КЗпП України була далека від досконалості, в зв’язку з чим виникало багато
питань при її практичному застосуванні. Намагаючись якось «виправити»
ситуацію, Пленум Верховного Суду України у п. 7 постанови «Про практику
розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 р. № 9 роз’яснив, що
фактичний допуск до роботи вважається укладенням трудового договору неза-
лежно від того, чи було прийняття на роботу належним чином оформлене,
якщо робота провадилась за розпорядженням чи з відома власника або упов-
новаженого ним органу.

На думку Л. Сироватської, фактичний допуск до роботи є своєрідною ано-
малією, яку вимушений допускати законодавець з метою захисту інтересів
працівника [1, с. 144]. Дещо протилежних поглядів притримується
О. Горбачова, яка запропонувала виключити юридичну можливість допуску до
роботи без укладення у письмовій формі трудового договору, оскільки це
зменшує роль трудового договору у виникненні трудових правовідносин та
перетворює його на акт, що фіксує угоду про наміри сторін щодо трудової спів-
праці у перспективі [2]. 

Саме такий шлях обрав український законодавець. Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації
фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII [3], діє з 01 січня 2015 р.,
були внесені зміни до окремих статей Кодексу законів про працю України.
Зокрема, у ст. 24 Кодексу були вилучені положення, що передбачали фактич-
ний допуск до роботи, натомість з’явилася нова норма, згідно з якою праців-
ник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору,

266 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним
органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забез-
печення формування та реалізації державної політики з адміністрування єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про при-
йняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України. 

На нашу думку, така кардинальна відмова від фактичного допуску до робо-
ти як самостійного юридичного факту, що породжує виникнення трудових
правовідносин, може викликати несприятливі наслідки для працівника та
порушити основні принципи трудового права. Отже, фактичний допуск до
роботи повинен мати ті ж самі наслідки, що і документально оформлений тру-
довий договір. З метою удосконалення механізму захисту трудових прав пра-
цівників вважаємо за необхідне у проекті Трудового кодексу України чітко
визначити положення, які дали б змогу уникнути більшості спірних моментів,
що випливають при практичному застосуванні такої підстави виникнення тру-
дових правовідносин, як фактичний допуск до роботи. Для цього пропонуємо
закріпити норми такого змісту: «Фактичний допуск працівника до роботи є
підставою для виникнення трудових правовідносин незалежно від того, чи був
належним чином оформлений трудовий договір, та з відома якої особи, що
представляє роботодавця, був здійснений такий допуск. 

При фактичному допуску працівника до роботи роботодавець зобов’язаний
оформити з ним письмовий трудовий договір не пізніше п’яти робочих днів з
дня фактичного допуску працівника до роботи. 

Якщо роботодавець не виконує свого обов’язку щодо письмового офор-
млення трудового договору після спливу вказаного строку з моменту фактич-
ного допуску до роботи, працівник має право звернутися до суду з позовом про
визнання трудового договору укладеним».

Водночас позитивними та такими, що відповідають інтересам найманих
працівників, слід визнати зміни, внесені названим вище Законом до ст. 235
КЗпП України щодо відповідальності роботодавців у разі фактичного допуску
працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), офор-
млення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заро-
бітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування та податків. 

Проте згадані вище законодавчі нововведення щодо заборони застосовува-
ти працю найманих працівників без оформлення трудового договору зовсім не
розв’язують поширеної на сьогодні проблеми укладення цивільно-правової
угоди на виконання певних робіт чи надання послуг замість належного у таких
випадках трудового договору. У сучасній правозастосовній практиці виникає
чимало спорів про визнання факту перебування осіб саме у трудових право-
відносинах, а не цивільно-правових. 

Незважаючи на те, що у п. 2 ст. 50 Закону України «Про зайнятість насе-
лення» від 05 липня 2012 р. встановлена заборона роботодавцям застосовува-
ти працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії,
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спрямовані на приховування трудових відносин [4], практика укладення
цивільно-правових договорів на виконання певних робіт на сьогодні дуже
поширена. Очевидно, що у багатьох випадках договори підряду укладаються
«не від хорошого життя». Роботодавець таким чином «економить», зменшую-
чи податкове навантаження, розмір єдиного соціального внеску, а працівник
отримує можливість заробити кошти для існування, втрачаючи при цьому
інколи набагато більше. Йдеться про випадки виконання робіт з підвищеною
небезпекою, зокрема, роботи на висоті на будівництві або з машинами чи меха-
нізмами підвищеної небезпеки на умовах договорів підряду. У разі настання
нещасного випадку на виробництві на сьогодні такий договір не забезпечує
жодного соціального захисту постраждалому, у зв’язку з чим на законодавчо-
му рівні слід заборонити укладати договори підряду з фізичними особами на
виконання небезпечних робіт або поширити на такі договори норми трудового
законодавства щодо охорони праці, забезпечення роботодавцем належних і
безпечних умов праці, а також щодо обов’язкового соціального страхування
таких осіб від нещасних випадків на виробництві.

Судова практика на сьогодні виробила певні правові позиції щодо вирі-
шення спорів про визнання укладеним трудового, а не цивільно-правового
договору. Так, у справі за позовом громадянки С. до ЗАТ про стягнення заро-
бітної плати, середнього заробітку за затримку розрахунку при звільненні,
моральної шкоди було встановлено, що 18 травня 2000 р. ЗАТ уклало з пози-
вачкою трудову угоду строком до 20 жовтня 2000 р., відповідно до умов якої
остання зобов’язалася виконати роботу, визначену угодою, з додержанням роз-
порядку робочого дня, дисципліни та техніки безпеки праці, а відповідач –
забезпечити умови праці та виплатити за виконану роботу заробітну плату.
Ухвалою Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від
21 травня 2003 р., справа № 6-16782кс02 визначено, що, незважаючи на від-
сутність наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи, враховуючи
умови строкового договору, предметом якого був не результат праці, а сам її
процес, регламентований відповідачем щодо норм виробітку і норм робочого
часу, з веденням обліку робочого часу та норм виробітку, з нарахуванням заро-
бітної плати, та обов’язок відповідача щодо організації роботи і забезпечення
позивачки роботою, засобами виробництва, визначення конкретних завдань,
послідовності виконання робіт, встановлення трудового розпорядку, розміру
та форми оплати праці, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку
про укладення сторонами трудового, а не цивільно-правового дого -
вору [5, с. 80].

На нашу думку, у сфері застосування особистої найманої праці законодав-
чо повинна бути закріплена презумпція трудових відносин, і роботодавець, а
не працівник повинен доводити, які відносини виникли між ними щодо засто-
сування праці. Така презумпція повинна забезпечити захист інтересів праців-
ника в рамках соціального призначення галузі трудового права. У зв’язку з цим
у новому Трудовому кодексі України необхідно закріпити норму такого змісту:
«У випадку виникнення спору щодо правової природи, укладеного між сторо-
нами договору, за умовами якого особа виконує роботу за винагороду для
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іншої особи, вважається, що між сторонами укладений трудовий договір, якщо
роботодавець не доведе протилежне».

Ускладнює процес застосування трудового законодавства при укладенні
трудового договору на сьогодні й відсутність законодавчо встановленого
обов’язку укладати трудовий договір у письмовій формі, а також чітко визна-
ченого переліку документів, що подаються особою при укладенні трудового
договору. Так, у частині другій ст. 24 КЗпП закріплено, що при укладенні тру-
дового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законо-
давством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан
здоров’я та інші документи, а згідно зі ст. 25 Кодексу при укладенні трудового
договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомос-
ті про їх партійну і національну належність, походження, реєстрацію місця
проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено зако-
нодавством. 

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне у новому Трудовому кодексі перед-
бачити обов’язкову письмову форму трудових договорів без винятку, а також
чітко визначити перелік документів та відомостей, що повинні подавати особи
під час прийняття на роботу, встановивши заборону для роботодавця вимага-
ти додаткові, не передбачені цим переліком документи, та збирати відомості
про попередню роботу особи, її фінансове становище та інші дані, крім спеці-
альних випадків, передбачених законодавством. При цьому слід залишити за
особою право надавати певні додаткові документи (характеристика з поперед-
нього місця роботи тощо) виключно за її власним бажанням. 

Крім того, в умовах поширення практики використання роботодавцями різ-
них методів і систем професійного відбору (тести, екзамени тощо) надзвичай-
но важливого значення набуває закріплення юридичних гарантій прав праців-
ників у процесі професійного відбору, що відсутні в чинному трудовому зако-
нодавстві. З одного боку, не можна позбавляти роботодавців, як суб’єктів гос-
подарської діяльності, права підбирати кваліфіковані й потрібні кадри. З дру-
гого, головним принципом, яким мають керуватися роботодавці при доборі
працівників, має бути заборона висувати будь-які вимоги дискримінаційного
характеру, в тому числі в оголошеннях (рекламі), а також вимагати від осіб, які
шукають роботу, інформацію про їх цивільний стан, особисте життя та іншу
інформацію, не пов’язану з професійною діяльністю.

Значна кількість спорів на етапі укладення трудового договору виникає у
зв’язку з відмовою у прийнятті на роботу. 

Загальновизнано, що роботодавець і працівник на момент укладення тру-
дового договору є рівноправними, адже ніхто не вправі зобов’язувати їх укла-
дати трудовий договір. З іншого боку, законодавство про працю містить певні
гарантії для працівників та забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на
роботу.

Відповідно до ст. 22 КЗпП України будь-яке пряме або непряме обмеження
прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та
припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майно-
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вого стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних
поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому
об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допуска-
ється. Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть вста-
новлюватись законодавством України.

Згідно з частиною другою ст. 232 КЗпП України та п. 6 постанови Пленуму
Верховного суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від
06 листопада 1992 р. № 9 безпосередньо в районних, районних у місті, міських
чи міськрайонних судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті
на роботу:

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого під-
приємства, установи, організації;

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в уста-
новленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу,
організацію;

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-
інваліда, а одиноких матерів (батьків) – при наявності дитини віком до
чотирнадцяти років;

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;
5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу;
6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно

до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір. Наприклад,
коли у випадках, передбачених законодавством, власник або уповноважений
ним орган зобов’язаний приймати в порядку працевлаштування інвалідів і
неповнолітніх, направлених на роботу в рахунок броні; осіб, які були звільне-
ні в зв’язку з направленням на роботу за кордон, призовом на строкову чи аль-
тернативну військову службу і повернулись після закінчення цієї роботи чи
служби), або які вважають, що їм відмовлено в укладенні трудового договору
всупереч гарантіям, передбаченим ст. 22 КЗпП України.

З наведених положень можна зробити висновок, що на сьогодні відмова
роботодавця в укладенні трудового договору може бути визнана неправомір-
ною у двох випадках. По-перше, якщо роботодавець зобов’язаний укласти тру-
довий договір з конкретним працівником в силу прямої законодавчої заборони
відмовляти в укладенні договору такому працівнику. По-друге, якщо мотиви
відмови роботодавця укласти трудовий договір з працівником є протизаконни-
ми та порушують загальноправовий принцип недискримінації.

Водночас для того, щоб успішно оскаржити необґрунтовану відмову у при-
йнятті на роботу та виграти справу в суді необхідно довести ряд обставин, зок-
рема, що роботодавець робив оголошення про наявність вільних вакансій у
спеціальних засобах масової інформації, що між роботодавцем і кандидатом на
посаду дійсно мали місце переговори щодо укладення трудового договору, але
в укладенні його особі було відмовлено з незаконних мотивів. 

Проте навіть наявність наведених доказів у особи на практиці ще не дає
гарантії отримання позитивного судового рішення. Роботодавці намагаються у
будь-який спосіб завуальовано обходити існуючі законодавчі вимоги. На жаль,
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норми трудового законодавства щодо заборони необґрунтованої відмови у
прийнятті на роботу є більш декларативними та малоефективними, що
пов’язано з недоліками правового регулювання цього питання. 

Так, законодавство на сьогодні не містить визначення ані обґрунтованої,
ані необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. 

У науці трудового права проблема необґрунтованої відмови у прийнятті на
роботу неодноразово була предметом досліджень. Зокрема, Б. Бегічев під
необґрунтованою розуміє відмову з мотивів, що не стосуються ділових якос-
тей працівника, без урахування виробничих інтересів підприємства та його
колективу [6, с. 231]. Обґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу вважа-
тиметься лише тоді, коли професійні й ділові якості працівника або стан його
здоров’я не відповідають вимогам за посадою чи роботою, на яку працівник
претендує. Наприклад, не може працювати лікарем особа, яка не має профе-
сійної освіти. Забороняється укладення трудового договору з громадянином,
якому за медичним висновком певна робота протипоказана. Обґрунтованою
буде відмова в укладенні трудового договору з працівником, який відмовля-
ється від включення умови про нерозголошення таємниці, якщо виконання
трудових обов’язків передбачає безпосередній доступ до інформації, захище-
ної законом тощо. 

Враховуючи наведене, О. Коваленко пропонує таке визначення необґрун-
тованої відмови у прийнятті на роботу: це відмова, яка ґрунтується не на об’єк-
тивних критеріях, визначених у законодавстві [7, с. 45].. На думку В. Єгорова,
необґрунтованою може бути відмова без наведення роботодавцем будь-яких
доводів або ж обґрунтування відмови мотивами, що не мають законних під-
став [8, с. 53]. О. Волкова, визначаючи поняття необґрунтованої відмови, вка-
зує на те, що це відмова без будь-яких мотивів, а також за підставами, що не
cтосуються ділових якостей працівника, а також незаконна відмова, тобто з
мотивів, заборонених чинним законодавством, або неприпустимих з погляду
загальних принципів трудового права [9, с. 35]. 

Видається, що вживання у визначенні необґрунтованої відмови оціночного
поняття «ділові якості» працівника є недоцільним, оскільки та чи інша харак-
теристика працівника в певних випадках стосуватиметься ділових якостей
працівника, в інших не буде. Тому, на наш погляд, правильним було б вико-
ристання такої категорії, як «особливості або специфіка виконуваної роботи».
Зокрема, це узгоджується з положеннями Конвенції МОП № 111 про дискри-
мінацію у сфері праці та занять, у ст. 1 якої закріплено, що будь-яке розріз-
нення, недопущення або перевага щодо певної роботи, яка ґрунтується на її
специфічних вимогах, дискримінацією не вважається [10]. 

Крім урегулювання зазначеної проблеми на законодавчому рівні, частково
вона може бути вирішена і на рівні локального регулювання. Роботодавцю слід
встановлювати вимоги, що ставляться до тієї чи іншої посади, у локальних
нормативних актах.

Проаналізувавши сучасну практику прийняття на роботу, Н. Кохан наголо-
шує, що відсутність законодавчо визначених чітких критеріїв, за якими пови-
нен здійснюватися добір кандидатів на ту чи іншу посаду, створює проблеми,
які призводять до обмеження захисту прав особи, яка бажає вступити в трудо-
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ві відносини, та позбавлення її можливості скористатися своїми здібностями
до праці. Виходячи з цього, необхідно створити дієву систему законодавства,
яка забезпечить сторонам трудових відносин максимально ефективну реаліза-
цію їх законних прав та інтересів, а у випадку неналежного виконання обов’яз-
ків – гарантуватиме правовий захист з боку держави. Процес добору має здійс-
нюватися за чітко встановленими правилами, які повинні визначатися
Трудовим кодексом та конкретизуватись у колективному договорі на основі
генеральної, галузевої, регіональної угод. Крім того, доцільно у посадовій
інструкції закріпити не тільки коло обов’язків майбутнього працівника, а й
вимоги до освіти, рівня кваліфікації, стажу роботи, а також вимоги стосовно
навичок та вмінь особи – кандидата на посаду, а ознайомлення з такими вимо-
гами повинні здійснюватися до укладення трудового договору [11, с. 9].

Погоджуючись загалом з пропозицією Н. Кохан, слід зауважити, що при
удосконаленні правового регулювання підстав та порядку відмови у прийнят-
ті на роботу необхідно враховувати інтереси працівника, який в умовах безро-
біття та серйозної конкуренції на ринку праці є «залежним» від рішення робо-
тодавця. Зокрема, у новому Трудовому кодексі разом з критеріями визнання
дій роботодавця при відмові особі у прийнятті на роботу правомірними чи
неправомірними, доцільно передбачити обов’язок роботодавця повідомляти
причини такої відмови у письмовій формі, якщо особа, якій було відмовлено
звернулася з відповідною вимогою.

Підсумовуючи, слід зазначити, що працівник більше, ніж роботодавець,
зацікавлений у належному оформленні трудового договору, адже у випадку
невизначеності він може зіткнутися з проблемою доведення як факту укладен-
ня трудового договору, так і окремих його умов. Винесення судом рішення про
визнання трудового договору укладеним має наслідком обов’язок роботодавця
внести відповідні записи до трудової книжки працівника.

Таким чином, порушення роботодавцями норм щодо форми трудового
договору, його змісту, порядку оформлення прийняття на роботу не повинно
негативно відображатися на правах і законних інтересах працівника.
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Сімутіна Я. В. Укладення трудового договору: окремі проблеми теорії та прак-
тики 

Стаття присвячена дослідженню окремих проблем правового регулювання укладен-
ня трудового договору як правостворюючого юридичного факту в трудовому праві.
Зокрема, розглянуто питання так званих прихованих трудових відносин. Проаналізовані
новели законодавства про працю щодо заборони допущення працівників до роботи без
укладення трудового договору. Сформульовані пропозиції доповнити проект Трудового
кодексу України нормою, яка б закріплювала презумпцію трудових відносин. 

Розглянуто поняття необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. Запропоновано
на рівні закону зобов’язати роботодавців повідомляти причини відмови у прийнятті на
роботу у письмовій формі, якщо особа, якій було відмовлено, звернулася з відповідною
вимогою.

Ключові слова: трудовий договір, необґрунтована відмова у прийнятті на роботу,
укладення трудового договору, фактичний допуск до роботи. правостворюючий юри-
дичний факт.

Симутина Я. В. Заключение трудового договора: некоторые проблемы теории
и практики

Статья посвящена исследованию некоторых проблем правового регулирования
заключения трудового договора как правообразующего юридического факта в трудовом
праве. В частности, рассмотрен вопрос о так называемых скрытых трудовых отноше-
ниях. Проанализированы новеллы законодательства о труде относительно запрета
допуска к работе без заключения трудового договора. Сформулировано предложение
дополнить проект Трудового кодекса Украины нормой, предусматривающей презум-
пцию трудовых отношений. 

Рассмотрено понятие необоснованного отказа в принятии на работу. Предложено на
уровне закона обязать работодателей сообщать о причинах отказа в принятии на работу
в письменном виде, если лицо, которому было отказано, обратилось с соответствующим
требованием. 

Ключевые слова: трудовой договор, необоснованный отказ в принятии на работу,
заключение трудового договора, фактический допуск к работе, правообразующий юри-
дический факт.
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Simutina I. V. Labour contract: some problems of theory and practice
The article is devoted to some problems of legal regulation of the labour contract as a law-

legal fact in labor law. In particular, the question of "disguised employment relationships" is
considered. In modern legal practice there are many disputes about the finding of stay of per-
sons in labor relations, not civil relations. In this regard, the novels of labor legislation con-
cerning the prohibition of access to work without a labor contract are analyzed. The sugges-
tion to supplement the Labour Code draft by the norm, which provides for a presumption of
an employment relationship, is brought.

Radical rejection of the actual admission to work as an independent legal fact, that gives
rise to the employment relationship, may cause adverse impacts on workers and violate basic
principles of labor law. Consequently, the actual admission to work should have the same
effects as documented employment. To improve the mechanism of protection of the rights of
workers believe it is necessary in the draft Labour Code of Ukraine clearly identify provisions
that would avoid the most contentious issues arising in the practical application of such
grounds of the employment relationship, the actual admission to work. Positive and such that
the interests of employees should recognize the changes made to the above mentioned Law
Art. 235 of the Labor Code of Ukraine on employers' liability in case of actual admission of
the employee to work without issuing an employment agreement (contract), obtaining a work-
er on a part-time, when actually doing the job full-time, set the enterprise, and payroll (com-
pensation) without charge and pay a single fee for compulsory state social insurance and taxes.
However, the above-mentioned legislative innovations to prohibit use the work of employees
without issuing an employment contract do not solve the common problem today: making
civil agreements to perform certain works or services rather than proper in such cases the
employment contract.

It was found that the process of the conclusion of the employment contract today is com-
plicated because of the lack of a legal obligation to conclude a contract in written form, as well
as a clearly defined list of documents, that are provided by a person in the employment con-
tract. It is proposed to prohibit an employer to require additional, unforeseen documents, that
list and collect information about the person's previous work, its financial position and other
data, except for special cases provided by law. In terms of the wider practice of using various
methods and systems of professional selection (tests, exams, etc.) is extremely important to
secure legal guarantees of employees in the professional selection process, which are absent
in the current labor legislation.

The labor law, that prohibit unreasonable refusal to work, is more declarative and inef-
fective, due to the shortcomings of legal regulation of this issue. Thus, the law currently does
not define nor reasonable nor unreasonable refusal to work. The concept of groundless refuse
in a hire for job is considered. Lack of legally defined clear criteria for selection of candidates
should be carried out at any position. By improving the legal regulation of grounds and pro-
cedure of the refusal to work it is necessary to consider the interests of the worker, which in
unemployment and serious competition in the labor market is "dependent" on the decision of
the employer. In particular, the new Labor Code should include the recognition criteria for
refusal person in employment lawful or unlawful and the employer's obligation to state the
reasons for the denial in writing if a person, who has been denied, addressed such a request.

Key words: employment contract, unjustified refusal to hire, contract of employment, the
actual admission to work, lawmaking legal fact. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ 
ПРАВОВІДНОСИН У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Динаміка пенсійного законодавства, широкий спектр наукових досліджень
пенсійного забезпечення гуманітарними та суспільними науками, до яких,
окрім права, можна віднести економічні дослідження пенсії, а також соціоло-
гію, філософію та ін. призводить до виникнення властиво пенсійно-правової
термінології, канцеляризмів. Розвиток пенсійного законодавства, а також тео-
ретичні дослідження сприяють виникненню спеціального понятійно-категорі-
ального апарату. Ці тенденції також є однією із ознак становлення та утвер-
дження окремої галузі права – пенсійного права.

Проблема термінології пенсійного забезпечення була і залишається пред-
метом наукових досліджень як українських, так і іноземних учених:
Н. Болотіної, Н. Хуторян, П. Пилипенка, С. Синчук, О. Кульчицької, С. Сіль -
ченка, С. Прилипка, Е. Тучкової, М. Захарова, О. Мачульської, М. Федорової,
Ю. Васильєвої та ін. Проте залишається низка питань, які або не порушували-
ся взагалі, або були досліджені побіжно, без належного системного аналізу. До
таких термінів належить словосполучення «пенсійна справа».

Тож існує необхідність докладного вивчення та характеристики понять
пенсійного забезпечення, без яких останнє буде неповним. З огляду на резуль-
тати сучасних наукових пошуків у сфері правовідносин у пенсійному забезпе-
ченні, серед них виділяють: пенсійно-страхові, процедурно-організаційні, пен-
сійно-забезпечувальні, процесуально-захисні, виконавчі (постпроцесуальні)
правовідносини [1, с. 313–319]. Поняття «пенсійна справа» використовується
тільки у двох видах правовідносин – у процедурно-організаційних та проце-
суально-захисних, і має абсолютно різне змістовне та функціональне наванта-
ження.

Пенсійна справа у процедурно-організаційних правовідносинах пенсійного
забезпечення. Процедурно-організаційні правовідносини в пенсійному забез-
печенні – це відносно самостійне коло суспільних відносин організаційного
характеру, які чітко регламентовані, метою яких є реалізація правоздатною
особою права на пенсійне забезпечення, а саме встановлення та оформлення у
визначеному порядку юридичних фактів і подання документів до органів спе-
ціальної компетенції.

Жодним спеціальним, пенсійним нормативно-правовим актом України
(пенсійні закони та акти Пенсійного фонду України) не надано визначення
поняття «пенсійна справа». Однак цей термін не тільки існує, а й використо-
вується законодавцем та органами спеціальної компетенції.

Варто зазначити, що ще у Законі України «Про пенсійне забезпечення» від
05 листопада 1991 р. [2] у ст. 98 згадується це поняття, а саме: перерахунок
пенсії провадиться на підставі документів про вік, стаж, заробіток та інших,
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наявних на час перерахунку в пенсійній справі, а також додаткових докумен-
тів, поданих пенсіонером на час перерахунку. Загалом, у Законі двічі викорис-
товується це поняття.

Термін «пенсійна справа» використовується також у Законі України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 р. [3].
У ст. 43 цього Закону йдеться про перерахунок пенсій, призначених до набран-
ня чинності згаданого Закону. Частина друга передбачає, що «для перерахунку
пенсій … враховується заробітна плата (дохід), з якої було раніше обчислено
пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі...». Загалом, у Законі
поняття «пенсійна справа» використовується тричі. 

Варто зазначити, що досліджуване поняття використовується при правот-
ворчій діяльності непрофільних органів державної влади. Так, відповідно до
п. 680 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності дер-
жавних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підпри-
ємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів [4], затвер-
дженого наказом Міністерства юстиції України 12 квітня 2012 р. № 578/5,
йдеться, що строк зберігання пенсійних справ… становить 25 років після при-
пинення виплати пенсії.

Використовує поняття «пенсійна справа» і, як не дивно, надає його визна-
чення Інструкція з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звіль-
нених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони
України [5], затверджена наказом міністра оборони України від 15 лютого
2010 р. № 61. Так, «пенсійна справа» – це справа, яка оформлюється органом,
що призначає пенсію, і за якою здійснюються виплата та перерахунки пенсії.
Також Інструкція передбачає інші поняття «особово-пенсійна справа» – спра-
ва, яка містить особову справу, розрахунок вислуги років (страховий стаж) вій-
ськовослужбовця на пенсію, копії документів, що були підставою для призна-
чення пенсії, надісланих до органів, що призначають пенсії, копії довідок, які
були підставою для здійснення перерахунків пенсій, копії посвідчень, що
дають право на пільги, а також листування з пенсіонером та іншими органами
з питань соціального забезпечення особи, на яку заведено цю справу. Особово-
пенсійні справи зберігаються в обласному військовому комісаріаті.
«Припинена особово-пенсійна справа» – справа, за якою виплата пенсії орга-
ном, що призначає пенсію, припинена у зв’язку зі смертю одержувача пенсії чи
визнанням його працездатним, переходом на інший вид пенсії.

Спеціальним документом, який найчастіше використовує поняття «пенсій-
на справа», що є закономірним, є постанова ПФ України «Про затвердження
Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування”» від 25 листопада 2005 р. № 22-1 [6]. Наведена постанова
неодноразово, загалом 20 разів, використовує поняття «пенсійна справа», але
не надає його визначення. 

На нашу думку, порушене питання має як практичну, так і теоретичну скла-
дову, що тісно між собою пов’язані. Йдеться про те, що пенсійна справа є фор-
малізованим, матеріалізованим юридичним складом процедурно-організацій-
них правовідносин. Саме в пенсійній справі акумулюються перелік документів,
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якими підтверджуються спеціальна правосуб’єктність пенсіонера. Тобто пен-
сійна справа – це сукупність документів, які підтверджують право особи на
пенсію і які є підставою для її призначення, перерахунку, призупинення та
поновлення виплат або ж припинення виплат. У цьому контексті необхідно роз-
діляти юридичні факти та їх фіксацію. Юридичні факти у пенсійному забезпе-
чені – це певні обставини, які підтверджують правоздатність особи як учасни-
ка правовідносин з пенсійного забезпечення. Проте ці факти мають бути належ-
ним чином зафіксовані. Йдеться про відтворення тих чи інших юридичних фак-
тів у документах, які мають чітко визначений порядок оформлення (інвалід-
ність, втрата годувальника, спеціальний стаж тощо). Ці документи самі по собі
не є юридичними фактами, а тільки їх матеріальними носіями. За умови про-
типравної діяльності, ці документи можуть бути сфальсифіковані або ж навпа-
ки, за умови бездіяльності посадових осіб, юридичні факти належним чином не
зафіксовані. Отже, можна зробити висновок, що документ чи первинний доку-
мент, які містять інформацію про пенсійну правоздатність особи, є матеріаль-
ним відображенням юридичного факту. Оскільки будь-які правовідносини мож-
ливі тільки за наявності юридичного складу, як сукупності всіх юридичних
фактів, то пенсійну справу можна розглядати як матеріалізований юридичний
склад. Однак, враховуючи специфіку процедурно-організаційних правовідно-
син і специфіку об’єкта, яким, власне, і є встановлення юридичних фактів, то
можна говорити про те, що пенсійна справа – це матеріалізований об’єкт про-
цедурно-організаційних правовідносин у пенсійному забезпеченні.

Інакше можна тлумачити поняття «пенсійна справа» через призму проце-
суально-захисних правовідносин у пенсійному забезпеченні, під якими слід розу-
міти суспільні відносини, регламентовані процесуальним законодавством з ме -
тою захисту та відновлення порушеного права особи на пенсійне забезпечення.

Це факультативний різновид правовідносин у пенсійному забезпеченні,
який виникає тільки за умови порушення пенсійного законодавства, а також
розгляду такого спору у порядку адміністративного провадження. Проте, якщо
термін «пенсійна справа» у процедурно-організаційних правовідносинах час-
тково регламентований і використовується у нормативно-правових актах, у
процесуально-захисних жодного разу не згадується ні на рівні законодавства,
ні на рівні узагальнення судової практики.

Пунктом 4 частини першої ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства
України від 06 липня 2005 р. [7] передбачено, що усі адміністративні справи
щодо спорів фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу
обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пен-
сійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг
дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги,
захисту, пільг належать до предмета підсудності адміністративних судів. Про
підсудність пенсійних справ адміністративним судам йдеться також у п. 16
Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про окремі
питання юрисдикції адміністративних судів» від 20 травня 2013 р. № 8 [8]. У
разі виникнення спору щодо недержавного пенсійного забезпечення чи грубо-
го порушення пенсійного законодавства – підсудність такого роду справ нале-
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жить до судів загальної юрисдикції. Крім цього, як свідчать статистичні дані,
відсоток звернень до адміністративних судів з позовами у сфері соціального
забезпечення є другим за кількістю після податкових спорів. 

Згідно з аналітичними матеріалами щодо стану здійснення адміністратив-
ного судочинства у першому півріччі 2013–2014 рр. [9] до місцевих адмініс-
тративних судів (адміністративні справи) надійшло справ усіх категорій у
2013 р. 137 526 і у 2014 р. 119 827 відповідно. Справи зі спорів з приводу адмі-
ністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням
вимог податкового законодавства у 2013 р. склали 46 173, у 2014 р. 43 129, що
у відсотковому співвідношенні від загальної кількості справ становить 34 % і
36 %. Справи щодо спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах
праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері
публічної житлової політики, що надійшли до суду у 2013 р. склали 47 354, у
2014 р. – 35 301, що у відсотковому співвідношенні від загальної кількості
справ, які надійшли на розгляд, – 34 % і 29 % відповідно. 

Подібні статистичні дані і у Вищого адміністративного суду України (каса-
ційні скарги). Так, надійшло справ усіх категорій у 2013 р. 34 131, у 2014 р. –
34 345. З яких справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів,
платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства
у 2013 р. становили 11 539, у 2014 р. – 12 247, що у відсотковому співвідно-
шенні від загальної кількості справ, які надійшли на розгляд, – 34 % і 36 %.
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зай-
нятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної
житлової політики, що надійшли до суду у 2013 р., склали 13 804, у 2014 р. –
12 410, що у відсотковому співвідношенні від загальної кількості справ, які
надійшли на розгляд, – 40 % і 36 %. На жаль, чітких даних, який відсоток саме
пенсійних справ входить до категорії «“Справи зі спорів з приводу реалізації
публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захис-
ту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики», немає, але можна
припустити, що не менше половини. Такі показники красномовно свідчать про
те, що в Україні порушення права особи на пенсію порушується масово.

На підтвердження викладеного слід навести позицію голови Вінницького
апеляційного адміністративного суду В. Кузьмишина, який вказує, що поява
такого масиву спорів щодо соціальних виплат за різними видами соціального
забезпечення досягла критичної межі та паралізувала діяльність адміністра-
тивної юстиції. Водночас настановами Європейського суду з прав людини,
наданими у пілотних рішеннях, рекомендовано не допускати нагромадження в
реєстрі суду справ, у яких йдеться про аналогічні порушення прав, які суд
повинен захищати, оскільки це заважає ефективному розгляду інших справ.
Більше того, у накопичених «соціальних» справах відсутній правовий спір, а
сотні тисяч таких справ є наслідком адміністративної практики органів дер-
жавної влади [10, с. 26–30].

Наведене свідчить про те, що кількість пенсійних спорів доволі значна, а
отже, необхідність виділяти їх серед інших вже об’єктивно назріла. Проте
навіть у єдиному на сьогодні узагальненні судової практики щодо пенсійних
спорів жодного разу не використовуються поняття «пенсійний спір» або «пен-
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сійна справа». Йдеться про оглядовий лист Вищого адміністративного суду
України «Про практику застосування законодавства з питань пенсійного забез-
печення (за результатами справ, розглянутих Вищим адміністративним судом
України у касаційному порядку)» від 14 серпня 2008 р. № 1406/100/13-08 [11].

Статтею 3 КАС України визначено, що справа адміністративної юрисдик-
ції (далі – адміністративна справа) – переданий на вирішення адміністратив-
ного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган
виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службо-
ва особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на
основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Вищий адміністративний суд України підготував низку узагальнень, але це
не узагальнення за предметом спору – пенсія, а за одним із суб’єктів. Йдеться
про узагальнення судової практики розгляду справ, пов’язаних з перерахунком
пенсій деяким категоріям державних службовців та науковим (науково-педаго-
гічним) працівникам від 25 грудня 2006 р. [12], про узагальнення практики
розгляду і вирішення адміністративними судами справ, пов’язаних із соціаль-
ними виплатами особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи 20 лютого 2012 р. [13]. 

Важливу роль у правозастосуванні пенсійного законодавства відіграє
Верховний Суд України. Серед ухвалених документів: Постанова Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення
фактів, що мають юридичне значення» від 31 березня 1995 р. № 5 [14] (зі змі-
нами від 25 травня 1998 р.) та Постанова Пленуму Верховного Суду України
«Про окремі питання застосування судами України законодавства про пенсій-
не забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової
служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб» від 15 квітня 2005 р. № 4 [15]. 

Проте, наведені узагальнення ВАСУ та постанови ПВСУ уникають термі-
на «пенсійні справи», хоча, по суті, узагальнюють їх окремі аспекти.
Безумовно, додавши термін «пенсійна справа», проблеми правозастосування
пенсійного забезпечення не буде розв’язана автоматично. Однак це дасть
змогу бачити точну цифру пенсійних справ у судах першої інстанції, апеляції
та касації. Вивчення ж цих конкретних справ може сприяти узагальненням
судової практики саме зі спорів, що виникають при захисті права на пенсію.

З позиції теорії правовідносин можна сказати, що пенсійна справа, як і у
процедурно-організаційних правовідносинах, є нічим іншим, як матеріалізо-
ваним об’єктом судового розгляду, оскільки містить у собі первинні докумен-
ти, що підтверджують пенсійну правоздатність.

На нашу думку, необхідно не тільки на теоретичному рівні виділяти кате-
горії проваджень щодо пенсійного забезпечення, а й на законодавчому. Це
зумовлено тим, що йдеться про реалізацію одного з найголовніших соціальних
прав людини – права на пенсійне забезпечення.

Таким чином, пенсійна справа у процедурно-захисних правовідносинах у
пенсійному забезпеченні – це різновид адміністративної справи, що розгляда-
ється в судовому порядку щодо реалізації порушеного права на пенсійне забез-
печення.
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Шумило М. М. Окремі питання термінології при дослідженні правовідносин у
пенсійному забезпеченні

У статті аналізується низка термінологічних проблем, які існують в пенсійному
забезпеченні. Встановлено, що термін «пенсійна справа» застосовується тільки у двох
видах правовідносин – процедурних та процесуальних. Доведено, що пенсійна справа є
формальним вираженням об’єкта цих правовідносин. Наголошується на необхідності
виокремлення пенсійних справ в окрему групу при здійсненні адміністративного про-
вадження. Робиться висновок, що пенсійна справа – це матеріалізований юридичний
склад. Усі елементи пенсійної справи, а це, як правило, первинні документи, які місять
відомості про трудовий стаж особи та її пенсійну правоздатність, і є юридичними фак-
тами, що зафіксовані на матеріальних носіях. Закріплення терміна «пенсійна справа» у
законодавстві дасть змогу побачити не проблеми правозастосування соціального зако-
нодавства загалом, а виключно пенсійного. Такий підхід сприятиме вивченню проблем
та у подальшому удосконаленню пенсійного законодавства.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійні правовідносини, пенсійна справа.

Шумило М. Н. Одельные вопросы терминологии при исследовании правоотно-
шений в пенсионном обеспечении

В статье анализируются терминологические проблемы, которые существуют в пен-
сионном обеспечении. Установлено, что термин «пенсионное дело» используется толь-
ко в двух видах правоотношений – процедурных и процессуальных. Обосновано, что
пенсионное дело является формальным выражением объекта этих правоотношений.
Особое внимание обращается на необходимость выделения пенсионных дел в отдель-
ную группу при осуществлении административного производства. Делается вывод, что
пенсионное дело – это материализированый юридический состав. Все элементы пен-
сионного дела, а это, как правило, первичные документы, которые содержат ведомости
о трудовом стаже и пенсионной правоспособности лица. Закрепление термина «пен-
сионное дело» в законодательстве, позволит увидеть не проблемы правоприменения
социального законодательства в целом, а исключительно пенсионного. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионные правоотношения, пенсион-
ное дело. 

Shumilo М. Several questions concerning terminology in studying legal pension rela-
tions

The dynamics of pension legislation, a wide range of scientific research of pension main-
tenance by various humanitarian and social sciences, to which besides the law we can attrib-
ute economic studies of pension, as well as sociology, philosophy and so on, leads to creation
of pension-legal, bureaucratic terminology. The development of pension legislation as well as
theoretical studies contribute to the emergence and strengthening of special conceptual-cate-
gorical apparatus. These trends are also one of the signs of the formation and establishment of
a separate branch of law – Pension law. There is need for a detailed study and characteristics
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of the concepts of pension maintenance, without which the latter will be inadequate. Taking
into consideration the results of modern scientific research in the field of legal relations in
pension maintenance among which we can distinguish: pension-insurance, procedural-organi-
zational, pension-maintaining, procedural-protective, executive (post-procedural) legal rela-
tions; the notion «pension case» is only used in two types of relationships: in procedural-orga-
nizational and procedural-protective, which has completely different contextual and function-
al meaning. Procedural-organizational legal relationship in the sphere of pension maintenance
– is a range of relatively independent public relations of organizational character expressly
regulated, which purpose is the implementation of the right to pension maintenance by the
capable individual, namely the establishment and formalization of legal facts according to the
prescribed order and submission of documents to the bodies of special competence.Pension
case is a formalized, materialized legal composition of procedural-organizational legal rela-
tionships. Exactly the pension case accumulates a list of documents which confirm the special
legal capability of a pensioner. That is, the pension case is a collection of documents con-
firming the right of an individual to pension and are the basis for its assignment, recalculation,
suspension, resumption or termination of payments. In this context it is necessary to separate
legal facts and their fixation. Legal facts in pension maintenance – are certain circumstances
that confirm the capability of the person as a member of the legal relations concerning pen-
sion maintenance. However, these facts are to be properly formalized. That is a reproduction
of certain legal facts in the documents that have clearly defined procedures for processing
(disability, widowhood, special experience, etc.).

The notion «pension case» can be alternatively interpreted in the light of – protective legal
relations in pension maintenance, under which we are to understand social relations, governed
by the procedural law with the aim of protection and restoration of the violated right of the
individual to a pension maintenance.

This is the optional kind of legal relationships in pension maintenance, which occurs only
due to the violation of pension legislation as well as resolution of such a dispute in an admin-
istrative proceeding. However, while the notion «pension case» in procedural-organizational
legal relationships is partially regulated and used in normative-legal acts, it is never mentioned
in procedural-protective acts either at legislative or at the level of generalization of judicial
practice.

Today, the number of pension disputes is fairly large, and hence the need to allocate them
among others is objectively overdue. However, even in a united, so far, generalization of court
practice concerning pension disputes the notions «pension dispute» or «pension case» are not
used a single time.

From the standpoint of legal relations theory it can be said that «pension case», as well as
in the procedural-organizational legal relationships, is nothing more but materialized subject
of a court resolution as it includes basic documents confirming pension capability.

It is necessary to distinguish the categories of proceedings concerning pensions not only
at the theoretical level, but also at the legal one. This is due to the fact that it is the realization
of one of the most important social rights of a human – the right to a pension maintenance.

Thus, the pension case in procedural-protective legal relationships in pension mainte-
nance – is a kind of administrative case which is resolved in the court proceeding concerning
the implementation of the violated right to pension maintenance.

Key words: pension, pension relations, pension file.
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ТЕРМІНОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 
В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

ХVI розділ Коаліційної угоди, ухваленої Верховною Радою України ново-
го восьмого скликання [1], присвячений конституційній реформі.
Підзаголовок до цього розділу закріплює цільову настанову зробити процес
внесення змін до Конституції прозорим і якісним. Для підготовки відповідних
змін до Конституції передбачається створення Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України, що має діяти, серед іншого, на засадах професіона-
лізму та науковості. Науковість, як стверджують учені [2; 3], розпочинається з
ясності й елементарної впорядкованості міркувань чи досліджень: визначення
понять, наявності у викладенні логіки та концептуальної пов’язаності.

Непересічну роль у конституційному регулюванні має відіграти застосова-
на в її нормах термінологія, тобто сукупність термінів, що використовуються в
певній галузі [4, с. 9]. Термінологія кожної галузі складається на основі поня-
тійних зв’язків, професійних знань. Термінологія як систематичний набір тер-
мінів, таким чином, обмежує та закріплює систему понять тієї чи іншої галузі.
За висловом О. Реформатського, у термінах відображається соціально організо-
вана дійсність, тому терміни мають соціально обов’язковий характер [5, с. 7].

Особлива відповідальність покладається на термінологію правових актів,
передусім ту, що використовується в Основному Законі держави. Адже, пере-
буваючи на вершині законодавчої ієрархії, норми конституцій дають орієнти-
ри для подальшого нормативно-правового регулювання. Ті терміни, що закріп-
лені в конституційному порядку, мають набути подальшого поширення, тлу-
мачення та деталізованого розвитку у тій галузі законодавства, якої вони сто-
суються. 

При цьому важливо пам’ятати, що конституція як основний закон будь-якої
держави повинна вирізнятися винятковою стабільністю. Тому при підготовці
нової редакції Конституції України слід уникати кон’юнктурних норм; поло-
жень, пов’язаних із політичною доцільністю поточного моменту. Водночас
важливо в новій редакції зберегти ті регулюючі позиції, які, будучи закріплені
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в Конституції 1996 р., виявилися дієвими, ефективними, тобто були випробу-
вані часом. 

Під таким кутом зору варто проаналізувати термінологію норм екологічної
спрямованості, що використані в чинній редакції Конституції України, при-
йнятій п’ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [6], яка відоб-
разила стан розвитку суспільних відносин у екологічній сфері, що склався на
кінець ХХ ст. Таких норм у Основному Законі нашої держави налічується біль-
ше десятка. Неточність відповідної цифри пов’язана з тим, що окремі з них
мають «межовий» характер, тобто, не будучи суто екологічними, все ж широ-
ко застосовуються до відносин з екологічної безпеки, охорони природи та при-
родокористування. Все це дає підстави вважати Конституцію України еколо-
гічно орієнтованою. 

Суттєвою новацією инної Конституції України стало введення у правовий
обіг нового поняття «охорона довкілля» (статті 50, 85, 119), яке після при-
йняття Основного Закону стало застосовуватись поряд з усталеним на той
момент поняттям «охорони навколишнього природного середовища». Звичай -
но, запровадження у цій сфері нового поняття, причому стосовно базових,
основоположних відносин, викликало хвилю тлумачень (переважно на
доктринальному рівні) змісту відповідного поняття та його зв’язку з «охоро-
ною природи», «охороною навколишнього природного середовища» та ін.
Крім того, уперше в конституційно-правовій практиці було вжите поняття
«екологічної безпеки», яке теж потребувало концептуального опрацювання,
особливо з погляду критеріальної основи такої безпеки і кола суб’єктів, безпе-
ку яких слід забезпечувати, у тому числі засобами конституційного регулю-
вання. 

Стосовно визначення базового конституційного терміна «охорона довкіл-
ля» доктринальні судження суттєво розійшлися з правотворчою практикою.
Всі наукові дослідження змісту цього поняття зводились до визнання його
родового характеру щодо терміна «охорона навколишнього природного сере-
довища», оскільки, крім останнього, ним охоплюється й виробниче, житлове
середовище, середовище не лише природного, а й антропогенізованого та тех-
ногенного характеру. Водночас аналіз контексту застосування даного поняття
в Конституції України і подальшого розвитку в чинному законодавстві переко-
нує нас у тому, що і в Основному Законі держави, і в актах поточного законо-
давства, прийнятих після Конституції України, термін «охорона довкілля»
вживається як синонім «охорони навколишнього природного середовища».
Так, назва базового законодавчого акта, яким регулюються відносини у відпо-
відній сфері, залишилася без змін – Закон «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» від 25 червня 1991 р. з наступними змінами [7]. Ця ж
термінологія є домінуючою в більшості інших профільних законів, зокрема, у
Лісовому кодексі України у редакції Закону від 08 лютого 2006 р. з наступни-
ми змінами [8], Кодексі України про надра від 27 липня 1994 р. з наступними
змінами [9]. 

Водночас є акти, які слідом за Конституцією сприйняли термін «довкілля»,
однак у його синонімічному з «навколишнім природним середовищем» зна-
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ченні. Так, розділ VIII Особливої частини Кримінального кодексу України від
05 квітня 2001 р. названо «Злочини проти довкілля» [10]. Термін «довкілля»
вживається також у Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 р. з наступ-
ними змінами [11], Господарському кодексі України від 16 січня 2003 р. з
наступними змінами [12] та багатьох інших, т. зв. непрофільних для екологіч-
ної сфери законах. А значна частина поресурсних законодавчих актів, наприк-
лад, Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. з наступними зміна-
ми [13], Водний кодекс України від 06 червня 1995 р. з наступними зміна-
ми [14] та інші паралельно в різних контекстах уживають обидва терміни як
синоніми. Вважаємо, що паралельне синонімічне застосування двох різних
термінів, якими визначається одне правове явище, є неприпустимим. Ця пра-
вова невизначеність має бути ліквідована в ході наступних правотворчих робіт,
особливо в процесі систематизації екологічного законодавства й розроблення
проекту Екологічного кодексу України, що вже розпочатий. Необхідно чітко
визначити зміст обох понять, а також їх системний зв’язок між собою.
Відправною позицією в цьому контексті, на наш погляд, має стати співвідно-
шення термінів «довкілля» та «навколишнє природне середовище» як родово-
го та видового понять, зміст першого з яких охоплює не лише природне, а й
т. зв. «внутрішнє», «закрите середовище: житлове, виробниче тощо.

Простішою є ситуація з поняттям «охорони природи», яке сьогодні прак-
тично одностайно й одноманітно вживається виключно стосовно системи
заходів щодо збереження в максимально незайманому стані окремих природ-
них об’єктів і комплексів, територій особливої державної охорони. Винятком є
глава 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, назва якої
«Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання
природних ресурсів, охорони культурної спадщини» залишилась у такому
формулюванні з моменту прийняття Кодексу у 1981 р., хоча в диспозиціях ста-
тей використовуються всі три базові терміни «природа», «природне середови-
ще», «довкілля». Такий стан застосування термінології пов’язаний з часом
прийняття відповідного акта і рекордною кількістю внесених до нього впро-
довж більш ніж 30 років змін, кожна з яких термінологічно відображала рівень
усвідомлення проблеми на тому чи іншому етапі розвитку.

Ще одне поняття, також ужите в Конституції України, – «екологічна безпе-
ка». Відповідний термін набув широкого застосування в чинному екологічно-
му законодавстві Україні. Правове визначення цього поняття знаходимо в
ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,
в якій під екологічною безпекою пропонується розуміти «такий стан навко-
лишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження
погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я
людей». Вважаємо, що це поняття, яке сприйняте подальшою вітчизняною
правотворчою та правозастосовною практикою, характеризується дещо звуже-
ним форматом, оскільки спирається на антропогенну концепцію об’єктів, сто-
совно яких має забезпечуватись екологічна безпека, тобто в голову кута всіх
заходів екологічного убезпечення ставиться людина, її здоров’я, умови життє-
діяльності, тоді як інші елементи екосистеми залишаються поза межами тако-
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го убезпечення і виступають лише як засоби створення умов екологічної без-
пеки людини. Найбільш ілюстративно демонструють цю тезу правові критерії
екологічної безпеки, якими є екологічні нормативи – кількісні показники без-
печної якості довкілля та окремих його компонентів, що до цього часу базу-
ються на гранично допустимих для безпеки людського організму концентраці-
ях забруднюючих хімічних речовин у компонентах довкілля і гранично допус-
тимих рівнях шкідливого впливу фізичних чи біологічних чинників на люд-
ський організм. Так, екологічний норматив якості води, передбачений ст. 37
ВКУ, містить науково обґрунтовані значення безпечних для людини концен-
трацій забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофізичні, біо-
логічні, хімічні, радіаційні); нормативи якості атмосферного повітря відобра-
жають гранично допустимий максимальний вміст забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я
людини тощо. Вважаю, що необхідно в цій частині в правовому порядку «роз-
нести» конституційне поняття «безпечного для життя і здоров’я довкілля», що
орієнтоване виключно на людину (ст. 50 Конституції), та «екологічну безпеку»
(ст. 16 Конституції) – як значно ширше поняття, що охоплює стан захищенос-
ті також інших елементів екосистеми, насамперед біологічних ресурсів (тва-
ринний та рослинний світ). 

Не можна оминути увагою й закріплене чинною Конституцією України, в
розділі І «Основні засади» формулювання щодо відносин власності на при-
родні ресурси. Відповідно до частини першої ст. 13 Основного Закону України
земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знахо-
дяться в межах території України, а також природні ресурси її континенталь-
ного шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права влас-
ності Українського народу. Дану конституційну формулу слід проаналізувати
як з точки зору об’єктів права власності, так і з точки зору Українського наро-
ду як суб’єкта такого права. 

Розглядаючи об’єктний склад природних ресурсів, визначених даною стат-
тею, зазначимо, по-перше, що не всі вони прямо названі в тексті, деякі (пере-
дусім рослинні і тваринні ресурси) віднесені до інших. Проблематичним є від-
несення атмосферного повітря до об’єктів права власності, оскільки його агре-
гатний стан і здатність до постійного переміщення не дає можливості персоні-
фікувати (виділити) частину цього ресурсу як таку, «що знаходиться в межах
території України» (а саме це є конституційною ознакою перебування даного
природного об’єкта у власності). Крім тих природних ресурсів, право влас-
ності щодо яких обмежено територією держави (а точніше було б сказати,
«територією та акваторією», тобто сухопутними та водними державними кор-
донами), Конституція називає й дві інші категорії об’єктів власності
Українського народу, а саме «природні ресурси її континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони». Відповідно до Конвенції ООН з мор-
ського права (Монтего-бей, 1982), зокрема п. 1 її ст. 76, Україна як прибереж-
на держава на своєму континентальному шельфі має не право власності, а
суверенні права стосовно розвідування, розроблення і зберігання природних
ресурсів, як живих, так і неживих, на морському дні, що утворює континен-
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тальний шельф України, й у його надрах. При цьому встановлений особливий
режим розвідування і розроблення природних ресурсів. Зокрема, права прибе-
режної держави на континентальному шельфі не стосуються правового стату-
су вод, які покривають морське дно, а також повітряного простору над ним.
Морський простір над континентальним шельфом продовжує залишатися від-
критим морем, усі держави мають право здійснювати в ньому судноплавство,
польоти, рибальство, прокладати підводні кабелі і трубопроводи, що не впи-
сується в концепцію «права власності».

Ще проблематичнішим виявилося конституційне положення щодо відне-
сення до об’єктів права власності Українського народу виключної (морської)
економічної зони, що має міжнародний статус відкритого моря. Конвенція
ООН з морського права в статтях 55, 57 проголошує, що прибережна держава,
знов-таки, не має повного суверенітету над виключною (морською) економіч-
ною зоною, а має: по-перше, суверенні права з метою розвідки, розробки та
збереження природних ресурсів як живих, так і неживих – у водах, що покри-
вають морське дно, на морському дні та в його надрах, а також з метою управ-
ління цими ресурсами і щодо інших видів діяльності з економічної розвідки та
розробки цієї зони, таких як виробництво енергії через використання енергії
води, течії та вітру; по-друге, юрисдикцію, обсяг якої передбачений певними
нормами Конвенції і стосується: а) створення і використання штучних остро-
вів, установок і споруд; б) морських наукових досліджень; в) захисту та збере-
ження морського середовища; по-третє, має інші права й обов’язки, передба-
чені Конвенцією Монтего-бей (ст. 56). 

Вважаємо, що при розробленні нової редакції Конституції України задля
забезпечення термінологічної визначеності коло природних ресурсів, які
будуть перелічені як об’єкти власності, по-перше, слід окреслити вичерпно,
без вказівки на «інші». При цьому з числа відповідних об’єктів слід виключи-
ти атмосферне повітря, а також природні ресурси континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони. Стосовно двох останніх можна закрі-
пити конституційну формулу, яка буде приведена у відповідність до норм між-
народного права. 

Кілька слів слід сказати й про суб’єктний склад власників всіх перелічених
у ст. 13 Конституції об’єктів. Таким генералізованим суб’єктом визнано
Український народ. Причому належність права власності на природні ресурси
Українському народові текстуально перенесено до ст. 324 Цивільного кодексу
України, а також (щоправда, в дещо звуженій редакції) – до ст. 4 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища». Однак за
межами цих статей правовий статус відповідного суб’єкта не отримав розвит-
ку ні в цивільному, ні в екологічному законодавстві. Це означає, що питання
потребує свого доктринального осмислення. В юридичній літературі немає
нестачі точок зору на зміст відповідного інституту. Існують монографічні, у
тому числі дисертаційні, дослідження відповідних питань [15]. 

Не спиняючись на їх аналізі, висловимо з цього приводу власну точку зору.
Розпочнемо з суспільно-політичного тла, на якому приймалась Конституція
України 1996 р. Це був час протистояння полярних політичних сил: один
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полюс представляли сили, які ще не відійшли від 70-річних постулатів радян-
ської доби, що базувались на виключній державній власності на природні
ресурси, і не готові були поступитися цими основоположними категоріями.
Другий полюс був опанований силами, які, навпаки, бачили коріння всіх нега-
раздів перших років незалежного державотворення в непорушності державної
власності на природні ресурси, відмова від якої нібито могла б автоматично
змінити ситуацію в економіці та соціальній сфері на краще. Введення в кон-
ституційно-правовий обіг такого суб’єкта права власності на природні ресур-
си, як Український народ, стало результатом компромісу між цими полярними
політичними силами. З одного боку, з’являється абстрактний суб’єкт
«Український народ», який має право власності на всі природні ресурси, навіть
на ті, що не можуть перебувати в будь-чиїй власності. Причому здійснювати це
право від імені Українського народу можуть органи державної влади (ознака
державної власності) і органи місцевого самоврядування (ознака комунальної
власності), в межах, визначених самою Конституцією (ст. 4 Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища» дещо розширила це
положення, вказавши на те, що відповідні межі, крім Конституції, встановлю-
ються «цим та іншими законами України»). Кожний громадянин має право
користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до
закону – декларовано в частині другій ст. 13. З другого боку, частина четверта
цієї ж статті декларує забезпечення державою захисту прав усіх суб’єктів
права власності і господарювання, які до того ж проголошуються рівними
перед законом. Тим самим конституційно визнається існування інших, крім
Українського народу, суб’єктів відповідного права. Яких саме? Стаття 13 від-
повіді на це запитання не надає. 

Водночас коло таких суб’єктів конституційно визначається стосовно
основного природного ресурсу – землі ст. 14 Конституції, частина друга якої
проголошує: «Право власності на землю гарантується. Це право набувається і
реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно від-
повідно до закону. Всяка спроба дати тлумачення частини першої ст. 13
Конституції щодо Українського народу як суб’єкта права власності на природ-
ні ресурси наштовхується на проблеми. Можна було б визнати суто політич-
ний, а не правовий характер цієї декларації, що мав на меті примирити проти-
лежні суспільно-політичні сили і відкрити можливість прийняття Основного
Закону, що на певному етапі виглядало проблематичним. Інше пояснення
запровадження у правовий вжиток відповідного суб’єкта права може бути
виведене з намагання підкреслити належність природних ресурсів саме
Українському народові, і унеможливлення їх набуття іноземцями чи особами
без громадянства. Однак подальший розвиток природоресурсного законодав-
ства спростовує й такий підхід: хоча і з певними обмеженнями, іноземці мають
право набувати в Україні право власності на окремі природні ресурси.
Намагання дати подібні та будь-які інші тлумачення, однак, не знімають внут-
рішньої суперечності формулювань конституційних норм: частина перша
ст. 13, яка відсікає суб’єктів права приватної власності – громадян і юридич-
них осіб від можливості здійснювати право власності на природні ресурси від
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імені Українського народу, і частина друга ст. 14, яка, перераховуючи суб’єктів
права власності на землю як основного природного ресурсу, навпаки, вирізняє
громадян і юридичних осіб (суб’єктів приватної власності), а також державу,
«забуваючи» про суб’єкта права комунальної власності на природні ресурси,
яке набуло доволі широкого розвитку у чинному природоресурсному законо-
давстві. Та й у самій Конституції, її ст. 142 земля та природні ресурси, що є у
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, названі
серед об’єктів, які формують матеріальну і фінансову основу місцевого само-
врядування. А це є конституційним визнанням комунальної власності на
землю та інші природні ресурси.

Таким чином, норма ст. 13 Конституції вимагає суттєвого доопрацювання
в процесі роботи над проектом нової редакції Конституції України. За основу
формулювання конституційного припису в даному випадку мають бути при-
йняті положення, що набули розвитку в актах природоресурсного законодав-
ства України і пройшли апробацію в практичній правореалізації.

Ще одним із ключових надбань екологічної складової чинної Конституції
України стало закріплення екологічної функції Української держави як однієї з
основних, розподіл компетенції у цій сфері між окремими ланками і рівнями
державного механізму. Стаття 16 Конституції України декларує, що «забезпе-
чення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території
України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи плане-
тарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком
держави». 

Але чи є відповідна формула термінологічно вивіреною, такою, що може
забезпечити стабільність конституційного регулювання та дати поштовх роз-
виткові поточного законодавства у відповідній сфері. Адже ця конституційна
норма окреслює межі екологічної функції, яку на перспективу бере на себе
держава. Виходячи з текстуального тлумачення, у цій формулі виділяються
чотири основні складники: 1) забезпечення екологічної безпеки; 2) підтриман-
ня екологічної рівноваги; 3) подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
4) збереження генофонду Українського народу. 

Перші два напрями, за якими конституційно структурується екологічна
функція держави, тісно пов’язані між собою. Як зазначалося, забезпечення
екологічної безпеки слід тлумачити в широкому сенсі, не обмежуючи його
забезпеченням належного стану захищеності життя й здоров’я людини.
Найбільш вдалим у цьому аспекті видається формулювання об’єктів екологіч-
ного убезпечення, що надається в ст. 3 Закону «Про основи національної без-
пеки України». Ними є: людина і громадянин (їх конституційні права та сво-
боди, перелік яких відповідно до ст. 22 Основного Закону не є вичерпним);
суспільство (його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелекту-
альні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні
ресурси); держава (її конституційний лад, суверенітет, територіальна ціліс-
ність і недоторканність). Важливо у цьому визначенні виділити віднесення
природних ресурсів та навколишнього природного середовища в якості само-
стійних об’єктів забезпечення екологічної безпеки, що орієнтує на подальший
розвиток критеріїв екологічної безпеки в Україні.
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Другий із виділених Конституцією складників екологічної функції держа-
ви – підтримання екологічної рівноваги, на наш погляд, органічно входить до
концепції забезпечення екологічної безпеки як видове поняття по відношенню
до родового. Адже, як випливає з природничої літератури, екологічна рівнова-
га являє собою кількісне й якісне співвідношення природних і змінених люди-
ною екологічних компонентів і природних процесів, що забезпечує тривале
існування екосистем. Екологічна рівновага є характеристикою відносного
балансу стійкості видового складу живих організмів, їх чисельності, продук-
тивності, просторового розміщення, сезонних змін, стійкості біотичного кру-
гообігу речовин та інших біологічних процесів у природних або змінених
людиною екологічних системах [16], стійкості кругообігу речовин у природі та
біологічних процесів у екосистемі. Показник екологічної рівноваги характери-
зує ступінь гармонійності відносин між людьми, тваринним, рослинним сві-
том та іншими компонентами біологічного та ландшафтного різноманіття,
тобто є суто природничою характеристикою, можливості управління якою з
боку держави є обмеженими. 

Формулюючи обов’язок держави в екологічній сфері, Конституція також
окремо виділила подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катас-
трофи планетарного масштабу. Це є цілком закономірним результатом домі-
нантного сприйняття суспільством у 90-х роках, по перебігу 10 років після ава-
рії на Чорнобильській АЕС, відповідної проблеми як головної в екологічній
сфері. Не випадково навіть назва профільного комітету Верховної Ради до
цього часу залишається в редакції, що підкреслює виняткову важливість саме
цього напряму діяльності – Комітет з питань екологічної політики, природоко-
ристування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи [17]. Водночас
сьогоднішні екологічні виклики за напрямами є значно ширшими і навряд чи
на їх тлі слід гіпертрофовано сприймати лише «чорнобильський» фактор.

З подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи тісно пов’язане зав-
дання збереження генофонду Українського народу. Слід при цьому зазначити,
що відповідна термінологічна формула є новаційною в конституційному будів-
ництві. До прийняття Конституції 1996 р. збереження генофонду пов’язувало-
ся здебільшого з тваринним і рослинним світом та включало заходи з їх селек-
ції, створення банків генетичних матеріалів, їх колекцій, вирішення питань
кріоконсервації для довгострокового збереження, виявлення генетичних особ-
ливостей певних порід (видів), розв’язання проблем їх відтворення тощо.
Однак після Чорнобильської катастрофи науково було доведено, що радіація
як основний негативний післячорнобильський чинник значною мірою впливає
на живі організми, у тому числі людину, не лише з погляду можливості розла-
дів здоров’я чи хвороб, а й з огляду на вірогідний вплив цього чинника на гене-
тичному рівні. Дане положення, набувши конституційного регулювання,
включило відповідний складник до сфери особливої турботи держави, ставши
напрямом державної політики. Однак задля забезпечення термінологічної
ясності й утвердження наукових засад у закріплених Конституцією поняттях
навряд чи доцільно зберігати відповідне формулювання в оновленій редакції
Конституції України.
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Вважаю, що чверть століття екологічної правотворчості незалежної
України, а також двадцятирічний період дії Конституції нашої держави вияви-
ли термінологічні проблеми правового, передусім конституційного будівниц-
тва, які мають бути усунені в ході декларованої конституційної реформи.

З урахуванням величезного обсягу та складного характеру створеного на
сьогодні екологічного законодавства України, потреб правореалізації і загаль-
них умов розвитку вітчизняної законодавчої системи доцільними є широко-
масштабні систематизаційні роботи у відповідній галузі. Це буде слушним
моментом визначення змісту як вище проаналізованих конституційних понять
еколого-правової спрямованості, так і низки інших важливих для галузі понять
у проекті Екологічного кодексу України. А необхідність розроблення та при-
йняття цього законодавчого акта неодноразово науково доводилась, а також
офіційно визначалась одним із пріоритетних напрямів сучасного розвитку еко-
логічного законодавства України.
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Малишева Н. Р. Термінологія екологічного права в контексті конституційної
реформи

У статті критично осмислюється еколого-правова термінологія чинної Конституції
України. Здійснюється порівняльний аналіз ключових понять екологічного права: «охо-
рона довкілля», «охорона навколишнього природного середовища», «охорона природи»,
«забезпечення екологічної безпеки». Аналізуються їх співвідношення між собою, а
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також системні зв’язки в правовому регулюванні предметної сфери. Досліджуються
термінологічні особливості норм чинної Конституції, якими регулюються відносини
власності на природні ресурси; висуваються пропозиції щодо змін формулювань об’єк-
тів та суб’єктів відповідного права. У процесі аналізу конституційного регулювання
екологічної функції Української держави звертається увага на необхідність уточнення
понять «підтримання екологічної рівноваги», «збереження генофонду Українського
народу» та ін. Внесено пропозиції щодо вдосконалення еколого-правової термінології в
ході конституційної реформи в Україні.

Ключові слова: термінологія, охорона довкілля, охорона навколишнього природно-
го середовища, охорона природи, екологічна безпека, об’єкти права власності на при-
родні ресурси, Український народ як суб’єкт права власності, екологічна рівновага,
генофонд народу.

Малышева Н. Р. Терминология экологического права в контексте конститу-
ционной реформы

В статье критически осмысливается эколого-правовая терминология действующей
Конституции Украины. Осуществляется сравнительный анализ ключевых понятий эко-
логического права: «охрана окружающей среды», «охрана окружающей природной
среды», «охрана природы», «обеспечение экологической безопасности».
Анализируются их соотношение между собой, а также системные связи в правовом
регулировании предметной сферы. Исследуются терминологические особенности норм
действующей Конституции, регулирующих отношения собственности на природные
ресурсы; выдвигаются предложения по изменениям формулировок объектов и субъек-
тов соответствующего права. В процессе анализа конституционного регулирования эко-
логической функции Украинского государства обращается внимание на необходимость
уточнения понятий «поддержание экологического равновесия», «сохранение генофонда
Украинского народа» и некоторых других. Высказываются предложения по совершен-
ствованию эколого-правовой терминологии в ходе конституционной реформы в
Украине.

Ключевые слова: терминология, охрана окружающей среды, охрана окружающей
природной среды, охрана природы, экологическая безопасность, объекты права собст-
венности на природные ресурсы, Украинский народ как субъект права собственности,
экологическое равновесие, генофонд народа.

Малишева Н. Р. Terminology of environmental law in the context of constitutional
reform in Ukraine

Environmental and legal terminology of the current Ukrainian Constitution is critically
comprehended in this article. The comparative analysis of the key concepts of Environmental
Law, namely: «Environmental Protection», «Protection of the Natural Environment», «Nature
Conservation», «Ecological Safety» has been performed. Their relationship to each other, as
well as their systematic correlation in legal regulation of the specific area are analyzed. In par-
ticular, it has been justified that the notion of «environmental protection», entered into legal
turnover by the Constitution of Ukraine (articles 50, 85, 119), after its adoption started to be
applied as a synonym to established notion «protection of the natural environment», that
caused the confusion in the regulated area. The author is of the view that the notion «envi-
ronment» (in Ukrainian – «dovkillia») is a broader (generic) term with regard to specific con-
cept «natural environment», since in addition to the natural one it covers the production, hous-
ing and other closed environments. It is highlighted that there is a need of unified application
of the notion «protection of nature», that today is also applied in the legislation in different
contexts, also as a synonym to the «protection of the natural environment». This notion should
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be applied only for definition of system of measures regarding conservation in the most pris-
tine state of certain natural objects and complexes, territories of particular state protection.
Having analyzed the applied in the Constitution of Ukraine notion of «environmental safety»,
the conclusion is made regarding the need to legally «split» the constitutional notion «safe for
life and health environment», that is oriented exclusively on human (article 50 of Constitution)
and «ecological safety» (article 16 of Constitution) that has a significantly broader meaning
covering the state of safety also of other elements of ecosystem, primarily, of biological
resources (flora and fauna). 

The terminological peculiarities of the constitutional dispositions governing the owner-
ship over natural resources have been examined; the proposals on amending the provisions
concerning objects and subjects of the rights over natural resources were made. Problematic,
in particular, is the allocation of air to the objects of ownership because its physical state and
capacity for continuous movement makes it impossible to allocate part of this resource as
being within the territory of Ukraine. According to international law it is not quite correct to
refer to the objects of ownership of natural resources the continental shelf and exclusive (mar-
itime) economic zone of Ukraine, because on such resources Ukraine has sovereign rights for
the purpose of their exploration, development and preservation. Particularly problematic is the
allocation of air to the objects of ownership because the physical state and capacity for con-
tinuous movement makes it impossible to allocate part of this resource as being within the ter-
ritory of Ukraine. The Constitution defines the Ukrainian people as the subject of ownership
of natural resources. As a result of the performed analysis the proposals are made to bring this
part in conformity with some controversial provisions within the Constitution itself, and with
some acts of legislation in force.

One of the key achievements of environmental component of the current Constitution of
Ukraine was the enshrinment of ecological function of the Ukrainian state as one of the main
ones. During the analysis of constitutional regulation of the ecological function in Ukraine the
author thoroughly examines all 4 directions of the function implementation. Herewith the
attention is drawn on necessity to clarify the concepts of «maintaining of ecological balance»,
«preservation of the gene pool of the Ukrainian people» and some others.

Suggestions for improvement of environmental and legal terminology during the consti-
tutional reform in Ukraine have been made. 

Key words: terminology, environmental protection of the natural environment, natural
conservation, ecological safety, objects of the proprietary rights over natural resources, the
Ukrainian people as a subject of property rights, ecological balance, genetic pool.
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Сучасна доктрина аграрного права України розглядає сільські території не
лише як території сільських поселень і розташовані за межами населених
пунктів території земель сільськогосподарського призначення, на яких здійс-
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нюється відповідна сільськогосподарська діяльність. Останні дослідження
правової проблематики розвитку сільських територій дають підстави розгля-
дати їх як історично сформовану системну сукупність, яка, по-перше, поєднує
в собі адміністративно-територіальну (сільські поселення, села, сільські ради)
і територіально-функціональну і етнічну належність сільських жителів, та, по-
друге, характеризується так званим сільським укладом, який відрізняється від
міського та приміського укладів особливими ознаками (родинними, побутови-
ми, матеріальними, виробничими, моральними, духовними, ідеологічними
устоями життя, характерними особливостями психіки сільських жителів
тощо). Причому кожен з аспектів сільського укладу має особливий правовий
вимір та потребує відповідного відображення у законодавстві. 

Одним із важливих аспектів розвитку сільських територій взагалі та сіль-
ського укладу зокрема є виробнича інфраструктура сільської місцевості, якою
опосередковуються форми реалізації трудового потенціалу сільських жителів.
Слід зазначити, що саме ці аспекти розвитку сільських територій були пред-
метом численних законодавчих ініціатив вітчизняного законодавця. По суті,
проведені в Україні аграрна та земельна реформи та їх законодавче забезпе-
чення були спрямовані переважно на реформування виробничої інфраструкту-
ри сільськогосподарської діяльності з метою реалізації такої форми викорис-
тання трудового потенціалу українського селянства, яка визначається форму-
лою «селянин – господар землі та інших засобів виробництва». За цією фор-
мулою основним вектором реформування аграрних і земельних відносин зако-
нодавством був проголошений перехід від базування селянської трудової
діяльності на засадах найманої праці, яка була притаманна трудовій діяльнос-
ті селян як членів колгоспів і працівників радгоспів, до здійснення селянством
трудової діяльності на належних йому на праві приватної власності землі та
інших засобах аграрного виробництва. 

Однак реалізовані в Україні протягом 90-х років ХХ ст. – першої декади
ХХІ ст. законодавчі ініціативи з питань приватизації сільськогосподарських
земель та іншого майна колишніх колективних сільськогосподарських підпри-
ємств дали змогу перебудувати аграрне виробництво на засадах формули
«селянин – господар землі та інших засобів виробництва» лише частково.
Українські селяни стали власниками основних засобів сільськогосподарського
виробництва, однак не змогли самостійно налагодити виробництво сільсько-
господарської продукції шляхом створення фермерських господарств тощо.
Саме тому правотворчу діяльність Української держави у сфері проведення
агарної та земельної реформ слід, на нашу думку, визнати недостатньо ефек-
тивною. 

Такий висновок підтверджує сучасна практика організації виробництва
сільськогосподарської продукції в Україні. Так, по-перше, у нашій державі
протягом 20 років функціонує стала кількість фермерських господарств – при-
близно 40 тис. Отже, фермерський сектор аграрної економіки не зростає. По-
друге, з майже 7 млн українських селян, які отримали у власність земельні
ділянки сільськогосподарського призначення у розмірі земельної частки (паю),
який у середньому становить 4 га, лише одиниці вирішили господарювати на
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землі самостійно шляхом створення фермерського господарства. Решта селян
передають землю в оренду сільськогосподарським підприємствам. Причому
перевагами від різкого зростання на початку ХХІ ст. на зовнішніх ринках
попиту на продовольчу продукцію скористалися не селяни-орендодавці землі,
а сільськогосподарські підприємства-орендарі селянських наділів. Крім того,
зростання попиту на сільськогосподарську продукцію на світових ринках
зумовило процес монополізації аграрного виробництва шляхом створення
агрохолдингів – високоприбуткових виробників сільськогосподарської продук-
ції, які використовують у своїй діяльності мінімум робочих рук. По суті, агро-
холдинги використовують лише один ресурс сільських територій України –
сільськогосподарські угіддя і здійснюють внесок у розвиток сільських терито-
рій лише у формі орендної плати за землю, розмір якої вони практично моно-
польно встановлюють. 

Україна – провідна аграрна держава світу, сільське господарство якої на
початку ХХІ ст. демонструє помітне зростання обсягів виробництва. І хоча
значний внесок в отримання в 2013 і 2014 рр. рекордних за всю історію нашої
держави урожаїв зернових (понад 60 млн тонн) зробили агрохолдинги, не
можна применшувати ролі середніх і дрібних виробників сільськогосподар-
ської продукції країни, передусім фермерських господарств, у розвитку аграр-
ного сектору економіки. 

Діяльність фермерських господарств в Україні регулюється системою актів
аграрного і земельного законодавства, основними з яких є Закон України «Про
фермерське господарство» та Земельний кодекс України. Згідно з зазначеним
законодавством фермерське господарство являє собою окрему організаційно-
правову форму здійснення агробізнесу виключно громадянами України. Крім
того, фермерське господарство є єдиним видом юридичних осіб, які можуть
бути створені (зареєстровані) виключно за умови отримання громадянином –
його засновником у власність або користування земельної ділянки сільсько-
господарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Отже, чинне законодавство України містить більш жорсткі вимо-
ги до створення та діяльності фермерських господарств, ніж до створення та
діяльності інших організаційно-правових форм ведення агробізнесу. Все це
дає юридичні підстави як для виокремлення фермерства в системі агробізнесу
в Україні, так і для виділення в системі аграрного права України окремого
інституту – фермерського права. На наш погляд, виділення інституту фермер-
ського права як підсистеми аграрного права України відкриває нові можливос-
ті для системного аналізу його структури, змісту охоплюваних нею правових
норм та пошуку нових можливостей та шляхів розвитку правового регулюван-
ня суспільних відносин щодо фермерського господарювання.

Станом на 01 липня 2013 р. 40,9 тис. фермерських господарств України
мали у власності або користуванні 4,4 млн га землі. В середньому на одне фер-
мерське господарство припадає 109 га сільськогосподарських угідь [1]. І хоча
за останні роки кількість фермерських господарств в Україні дещо зменши-
лась, це, на наш погляд, сталося не через внутрішні недоліки цієї організацій-
но-правової форми аграрного господарювання, а через прорахунки в держав-
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ній аграрній політиці України, яка, будучи протягом останнього десятиліття
«нейтральною» щодо розвитку різних організаційно-правових форм сільсько-
господарського виробництва, фактично сприяла агрохолдингізації аграрного
сектору економіки нашої країни.

Світовий досвід свідчить, що сучасне аграрне виробництво не може моно-
польно базуватися на використанні лише тих організаційно-правових форм
його ведення, економічне благополуччя яких досягається завдяки «ефекту мас-
штабу», тобто завдяки використанню великих площ сільськогосподарських
земель. Вітчизняні та зарубіжні економісти ставлять під сумнів таку перевагу
українських агрохолдингів, як масштаб виробництва у сучасних умовах роз-
витку сільського сектору економіки України [2]. Між тим саме сімейне госпо-
дарювання у сільському господарстві країн Європейського Союзу є важливою
гарантією повноцінного розвитку сільських територій, оскільки завдяки діяль-
ності сімейних ферм відтворюється сільський уклад. Відповідно, аграрне зако-
нодавство розвинених країн світу не виключає, а передбачає використання
потенціалу сімейних фермерських господарств як виробників продовольчої
продукції [3, с. 108–109]. Адже ключовою особливістю фермерського госпо-
дарства є те, що воно являє собою організаційно-правову форму, яка органіч-
но поєднує два правові статуси громадянина-фермера: правовий статус під-
приємця та правовий статус селянина-виробника сільськогосподарської про-
дукції. Саме тому Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ого-
лосила 2014 р. роком сімейних фермерських господарств (далі – СФГ) [4]. Все
це зумовлює потребу в новому погляді на стан правового забезпечення роз-
витку фермерства в Україні та шляхи підвищення його ефективності у контек-
сті сучасних закономірностей розвитку сільських територій.

На нашу думку, система правового забезпечення виробництва продоволь-
чої продукції в Україні створює недостатні передумови для повного викорис-
тання приватної ініціативи громадян України, які ведуть особисті селянські
господарства (далі – ОСГ), або сільські домогосподарства. Як зазначається у
літературі, в Україні 40 % сільських домогосподарств виробляють сільськогос-
подарську продукцію виключно для власного споживання, а третина реалізує
незначний її обсяг (на суму до 500 дол. на рік). Ці домогосподарства характе-
ризуються відповідно як споживчі та переважно споживчі. Водночас решта
сільських домогосподарств (25–27 %) певною мірою комерціалізовані: поло-
вина з них реалізує аграрної продукції на суму понад 1 тис. дол. (комерційні),
друга половина – від 500 до 1 тис. дол. на рік (переважно комерційні) [5, с. 84].
Однак сільські домогосподарства не є повноправними учасниками аграрного
ринку через недостатньо чітку правову визначеність їх становища як виробни-
ків сільськогосподарської продукції, що не дає їм можливості для розширення
виробничої діяльності шляхом залучення кредитних і страхових ресурсів,
використання переваг пільгового оподаткування в процесі реалізації вироще-
ної сільськогосподарської продукції на організованому ринку тощо. 

На нашу думку, з метою розкриття потенціалу, більш повної реалізації при-
ватної ініціативи сільських домогосподарств доцільно істотно вдосконалити
законодавство про діяльність фермерських господарств. Зокрема, таке вдоско-
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налення має відкрити шлях для юридичної трансформації певної частини ОСГ
України, які виробляють аграрну продукцію не тільки для власного споживан-
ня, а й на продаж на ринку, у СФГ. З цією метою пропонуємо внести до Закону
України «Про фермерське господарство» зміни, які б уможливили створення
та діяльність трьох видів фермерських господарств. 

Перший їх вид складають фермерські господарства у статусі спеціалізова-
ної сільськогосподарської юридичної особи, яка має право виробляти сіль-
ськогосподарську продукцію, здійснювати її часткову (первинну) переробку та
реалізацію. Створення власне такого виду фермерського господарства перед-
бачено прийнятим у 2003 р. Законом «Про фермерське господарство».
Водночас цей Закон регулює відносини щодо створення фермерських госпо-
дарств зі статусом юридичної особи, засновниками якої може бути надзвичай-
но широке коло осіб, які хоча й перебувають у родинних відносинах, однак
виходять за межі сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України. 

Створення та діяльність таких фермерських господарств має відбуватися за
правилами, встановленими для створення та діяльності юридичних осіб.
Водночас важко погодитися з деякими авторами, які ототожнюють корпорати-
зацію сільського господарства України з його холдингізацією, стверджуючи,
що корпоратизація призвела до того, що фактично всі елементи агропродо-
вольчої сфери перебувають під значним контролем агрохолдингів [6, с. 87].
Аграрне господарювання на базі створення юридичних осіб має багато без-
спірних переваг. Зокрема, створення юридичної особи забезпечує юридичне
відділення особистого майна фермера від майна, яке належить створеному
ним фермерському господарству.

Однак далеко не всі ОСГ, господарська діяльність яких виходить за межі
власного споживання виробленої ними продовольчої продукції, з різних при-
чин (психологічних, організаційних, правових тощо) виявляють бажання набу-
ти статусу юридичної особи. Тому Законом «Про фермерське господарство»
слід, на нашу думку, передбачити можливість створення фермерських госпо-
дарств без статусу юридичної особи. Якщо членами господарства будуть два
чи більше членів сім’ї, то воно може бути створене на основі договору про
створення та діяльність фермерського господарства, який за своєю юридич-
ною природою являтиме спеціалізований для потреб такої діяльності цивіль-
но-правовий договір про спільну діяльність. Нарешті, якщо власником ОСГ,
який виявив бажання перейти у статус суб’єкта агробізнесу, є один громадянин
України, то він повинен мати право зареєструвати третій вид фермерського
господарства у статусі суб’єкта аграрного товарного господарювання без ство-
рення юридичної особи.

У сучасних умовах України основним джерелом створення сімейних ферм
є ті ОСГ, які вирощують сільськогосподарську продукцію не тільки для влас-
ного споживання, а й реалізують значну її частину на ринку. Такий підхід отри-
мав підтримку і в Міністерстві аграрної політики та продовольства України,
яке створило робочу групу з підготовки відповідного законопроекту. Однак,
схоже, посадовці схиляються до одного з двох можливих шляхів створення
СФГ, а саме до об’єднання ОСГ у сільськогосподарські обслуговуючі коопера-
тиви, що сприятиме підвищенню рівня товарності ОСГ та перетворенню їх у
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СФГ. Для поліпшення умов такого об’єднання внесено необхідні зміни до
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». 

Водночас ми вважаємо, що, не маючи належної матеріальної бази та стар-
тового капіталу, ОСГ у масовому порядку не зможуть трансформуватися у
сімейні ферми навіть шляхом об’єднання в обслуговуючі сільськогосподарські
кооперативи. Тому більш перспективним шляхом такої трансформації ми вва-
жаємо створення СФГ на базі тих ОСГ, які укладають різні коопераційні дого-
вори з існуючими великими і середніми сільськогосподарськими підприєм-
ствами: на відгодівлю худоби, вирощування трудомістких видів рослинницької
продукції тощо. На підставі таких договорів власники ОСГ отримують від
своїх партнерів молодняк худоби, насіння, доїльне обладнання та інше устат-
кування, що дасть змогу прискорити перетворення ОСГ на СФГ. 

Таким чином, правове регулювання діяльності сімейних фермерських гос-
подарств має передбачати як підвищення їх виробничого потенціалу шляхом
консолідації їх виробничої та торговельної (реалізаційної) діяльності на заса-
дах сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, так і на засадах органіч-
ного поєднання можливостей та переваг СФГ та великих або середніх сіль-
ськогосподарських підприємств. З цією метою Міністерству аграрної політики
та продовольства України доцільно розробити взірцеві договори спільної сіль-
ськогосподарської виробничої діяльності СФГ і великих та середніх сільсько-
господарських підприємств.

Крім того, потребує вдосконалення і правове забезпечення державної під-
тримки діяльності СФГ як важливого сегменту виробничо-економічного та
соціального розвитку сільської місцевості. Як слушно зазначають вітчизняні
вчені-економісти, положення про сімейне господарювання як одну з основ ста-
більного функціонування аграрного сектора мають міститися в законодавчих
актах, присвячених удосконаленню сучасної державної аграрної політики та
узаконенню існуючого аграрного устрою України. Однак вони вважають, що
такими законодавчими актами мають бути Закон України «Про сільське госпо-
дарство» або «Про сільськогосподарський (аграрний) устрій», якими вводи-
лись би у правове поле агрохолдинги, самостійно функціонуючі сільськогос-
подарські підприємства, сімейні ферми та соціальні (споживчі) селянські гос-
подарства [7].

На нашу думку, виникнення агрохолдингів є продовженням олігархізації
економіки у сфері аграрного виробництва, яке слід не «узаконювати», а посту-
пово витісняти їх з аграрного сектору шляхом вдосконалення правових режи-
мів господарювання інших видів сільськогосподарських товаровиробників,
передусім СФГ. Зокрема, ми вважаємо, що у зв’язку з євроінтеграційними пла-
нами України в основу такого вдосконалення доцільно покласти досвід країн
ЄС. Цей досвід свідчить про використання ними таких заходів підтримки СФГ,
як: консолідація земель з метою подолання надмірної їх фрагментації; регулю-
вання ринкового обігу сільськогосподарських земель; спеціальна податкова
підтримка шляхом повного або часткового скасування оподаткування нерухо-
мості та спадщини, а також сплати соціальних податків; заходи щодо доступ-
ності кредитування та страхування [8]. 
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Практично всі зазначені заходи є актуальними і для розширення сфери
сімейного фермерства в Україні. Так, у нашій державі вже давно дискутується
проблема вироблення належного правового механізму консолідації дрібних
земельних ділянок, отриманих українськими селянами у процесі паювання
землеволодінь колективних господарств. Очевидно, першим кроком на шляху
розв’язання цієї проблеми може стати укрупнення земельних ділянок СФГ
шляхом приєднання суміжних ділянок осіб, які безпосередньо не господарю-
ють на них, а передають їх в оренду. Важливим правовим заходом забезпечен-
ня консолідації земель СФГ може стати і скасування мораторію на відчуження
сільськогосподарських земель та надання виключного або принаймні пере-
важного права таким господарствам на придбання сільськогосподарських
угідь. Незважаючи на економічну кризу 2014–2015 рр., вітчизняний законода-
вець має вжити заходів і щодо формування сприятливого податкового, кредит-
ного та страхового правових полів діяльності СФГ на найближчу перспективу.
Реалізація зазначених заходів потребує внесення відповідних змін і доповнень
до законодавчих актів з питань оподаткування, страхування та кредитування
тощо. 

Список використаних джерел

1. В руках украинских фермеров сосредоточено 4,4 млн га земли [Електронний
ресурс] / Інтернет-ресурс. – Режим доступу : http://latifundist.com/novosti/42081-v-rukah-
ukrainskih-fermerov-sosredotocheno-44-mln-ga-zemli.

2. ФАО объявила 2014 год Международным годом семейных фермерских хозяйств
[Електронний ресурс] / Інтернет-ресурс. – Режим доступу : http://latifundist.com/novos-
ti/44850-fao-obyavila-2014-god-mezhdunarodnym-godom-semejnyh-fermerskih-hozyajstv.

3. Brookfield Harold. Family Farms Are Still Around: Time to Invert the Old Agrarian
Question / Harold Brookfield // Geography Compass. – 2008. – № 2/1. – P. 108–126.

4. Deininger K. Are Mega-Farms the Future of Global Agriculture? Exploring the Farm
Size-Productivity Relationship for Large Commercial Farms in Ukraine / Deininger K.,
Nizalov D., Singh S. K. – New-York : World Bank Policy Research Working, 2013. – 6544 р.

5. Бородіна О. М. Комерціалізація особистих селянських господарств як напрям під-
вищення доходів сільського населення / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, С. В. Киризюк //
Економіка та прогнозування. – 2012. – № 3. – С. 79–91.

6. Гуторов А. О. Корпоратизація сільського господарства в Україні / А. О. Гуторов
// Економіка та прогнозування. – 2012. – № 4. – С. 82–92.

7. Бородіна О. Сімейні фермерські господарства: проблеми формалізації /
О. Бородіна, І. Прокопа // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – № 35.

8. Matthews Alan. Family farming and the role of policy in the EU [Електронний
ресурс] / Alan Matthews // Інтернет-ресурс. – Режим доступу : http://capreform.eu/family-
farming-and-the-role-of-policy-in-the-eu/.

Кулинич П. Ф. Правові питання вдосконалення фермерського господарювання
у контексті розвитку сільських територій України

У зв’язку з тим, що розвиток сільських територій значною мірою залежить від час-
тки сімейних фермерських господарств у структурі сільськогосподарських товарови-
робників країни, обґрунтовується доцільність законодавчого забезпечення трансформа-
ції частини особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства.
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Пропонується внесення до Закону України «Про фермерське господарство» змін, які б
уможливили створення та діяльність трьох видів фермерських господарств: фермер-
ських господарств зі статусом юридичної особи, сімейних фермерських господарств як
сімейного виробничого об’єднання без прав юридичної особи та фермерських госпо-
дарств як форми аграрного господарювання, яке здійснюється громадянами – суб’єкта-
ми підприємницької діяльності у сільському господарстві. Доводиться доцільність фор-
мування двох правових механізмів трансформації особистих селянських господарств у
сімейні фермерські господарства. Перший із них має стимулювати об’єднання зусиль
дрібних агровиробників сімейного типу шляхом створення ними обслуговуючих сіль-
ськогосподарських кооперативів, а другий – на засадах виробничої кооперації дрібних
агрогосподарств з великими та середніми сільськогосподарськими підприємствами.

Ключові слова: сільські території, фермерські господарства, особисті селянські гос-
подарства, сімейні фермерські господарства, право.

Кулинич П. Ф. Правовые вопросы совершенствования фермерского хозяйство-
вания в контексте развития сельских территорий Украины

В связи с тем, что развитие сельских территорий в значительной мере зависит от
удельного веса семейных фермерских хозяйств в структуре сельскохозяйственных това-
ропроизводителей страны, обосновывается целесообразность законодательного обеспе-
чения трансформации части личных крестьянских хозяйств в семейные фермерские
хозяйства. Предлагается внесение в Закон Украины «О фермерском хозяйстве» измене-
ний, которые сделали бы возможным создание и деятельность трех видов фермерских
хозяйств: фермерских хозяйств со статусом юридического лица, семейных фермерских
хозяйств без прав юридического лица и фермерских хозяйств как формы аграрного
хозяйствования, осуществляемого гражданами – субъектами предпринимательской дея-
тельности в сельском хозяйстве. Доказывается целесообразность формирования двух
правовых механизмов трансформации личных крестьянских хозяйств в семейные фер-
мерские хозяйства. Первый из них должен стимулировать объединение усилий мелких
агропроизводителей семейного типа путем создания ими обслуживающих сельскохозя-
йственных кооперативов, а второй – на началах производственной кооперации мелких
агрохозяйств с крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями.

Ключевые слова: сельские территории, фермерские хозяйства, личные крестьянские
хозяйства, семейные фермерские хозяйства, право.

Kulinich P. F. Legal issues of improvement of private farming in view of development
of rural areas of Ukraine

Taking into account that development of rural areas depends very much on the share of
family farms in the structure of agricultural producers of the country, the necessity of legisla-
tive support for transformation of a part of non-commercial subsidiary farms into commerci-
al family farms is substantiated. It is proposed to introduce to the Law of Ukraine «On priva-
te farm» changes aimed at enabling creation and activity of private farms of three types: pri-
vate farms as legal entities, family farms without status of legal entity and private farms as a
form of farming of individuals which are subjects of entrepreneurial activity in agriculture. It
is also proved that there is the necessity of formation of two legal mechanisms of subsidiary
farms transformation into family farms. The first of them has to stimulate unification of efforts
of small agricultural producers by the way of creation by them of agricultural service coope-
ratives, and second one – on the basis production cooperation of small agroproducers with big
and medium agricultural enterprises.

Key words: rural areas, private farms, subsidiary farms, family farms, law.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ 
КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ

До завдань Державної цільової програми розвитку українського села на
період до 2015 р. [1, с. 7] віднесено створення організаційно-правових і соці-
ально-економічних умов для комплексного розвитку сільських територій. При
цьому чинне законодавство не містить визначення поняття сільських терито-
рій та способів їх розвитку. 

Вчені визначають сільські території як історично сформовану в законодав-
чо визначених межах системну сукупність, що поєднує адміністративно-тери-
торіальну (сільські поселення, села, сільські ради) та територіально-функціо-
нальну належність (сільськогосподарське виробництво, переробка сільсько-
господарської і промислової продукції, її зберігання та реалізація) [2].

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21 травня 1997 р. [3] територіальна громада – жителі, об’єднані постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністратив-
но-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох
сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Адміністративно-територіаль-
на одиниця є область, район, місто, район у місті, селище, село. Відповідно до
Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17 червня
2004 р. [4] сільська місцевість – території, що знаходяться за межами міст і є
переважно зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови.

Останнім часом у літературі поряд з такими термінами, як сільські терито-
рії, сільські поселення, села, сільські ради, сільська місцевість [5] з’явився
такий термін, як «кластер». Доволі широке застосування цього терміну
пов’язано з тим, що економісти останнім часом почали активно досліджувати
кластерну організацію аграрного виробництва [6; 7]. 

Під кластером у сільському господарстві вони розуміють міжгосподарське
територіальне об’єднання не тільки взаємодоповнюючих підприємств (як
великого аграрного бізнесу, так і малого сільськогосподарського підприємниц-
тва), що співпрацюють між собою, формуючи замкнутий технологічний цикл
великотоварного виробництва і реалізації конкурентоспроможної кінцевої
продукції (товарів, послуг) при збереженні юридичної самостійності його
учасників. Сюди можуть входити й інфраструктурні складові, серед яких –
органи державного управління та наукові установи, що створюють сприятливі
умови для виробництва і просування продукції учасників кластера на ринку
сільськогосподарської продукції та продовольства [8].

Виходячи з наведеного визначення, кластерну організацію сільського
виробництва можна розглядати як один із засобів забезпечення розвитку сіль-
ських територій. Відтак сільські території можна розглядати як території, у
межах яких діють кластери. У зв’язку з цим постає потреба дослідити види
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господарських кластерних об’єднань в агропродовольчій сфері, їхні організа-
ційні форми та заходи з їхнього розвитку.

Розрізняють великотоварних і дрібнотоварних виробників сільськогоспо-
дарської продукції. Розвиток дрібнотоварних виробників сільськогосподар-
ської продукції може забезпечити розвиток виробничої, обслуговуючої та соці-
альної сфери на селі. Такі виробники сільськогосподарської продукції не
повинні спинятись лише на виробництві сировини. Необхідно організовувати
її переробку та виробництво продуктів харчування. Кошти, отримані від реа-
лізації продукції, залишатимуться в межах території виробництва сільськогос-
подарської продукції. Це сприятиме підвищенню зайнятості населення на селі
та зумовить потребу в розвитку соціальної інфраструктури на селі, – будів-
ництві житлових та громадських споруд, об’єктів інфраструктури. 

Розрізняють такі види господарських кластерних об’єднань в агропродо-
вольчій сфері, як: агропродуктові, територіально-виробничі, науково-виробни-
чі [8]:

агропродуктові кластерні об’єднання суб’єктів господарювання – первин-
них виробників сільськогосподарської продукції, підприємств переробних
галузей, інших суб’єктів господарювання агропродовольчої сфери створені
для організації взаємодії та спільної господарської діяльності учасників з
виробництва і просування сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки по відповідному (-их) продуктовому(-их) ланцюгу(-ах) агропродо-
вольчого ринку;

територіально-виробничі кластерні об’єднання суб’єктів господарювання
– первинних виробників сільськогосподарської продукції, підприємств пере-
робних галузей, інших суб’єктів господарювання агропродовольчої сфери,
створені для організації взаємодії та спільної господарської діяльності учасни-
ків з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки на території визначеної адміністративно-територіальної одиниці і
за її межами;

науково-виробничі кластерні об’єднання суб’єктів господарювання –
наукових, освітніх установ, дорадчих служб, інших агроконсалтингових і агро-
сервісних формувань, а також первинних виробників сільськогосподарської
продукції, підприємств переробних галузей, інших суб’єктів господарювання
агропродовольчої сфери створені для організації взаємодії та спільного впро-
вадження інновацій для забезпечення інноваційного розвитку їх учасників.

Аграрний кластер (господарське кластерне об’єднання) може утворювати-
ся як у формі юридичної особи, так і без цього [8].

Організаційною формою господарського кластерного об’єд нання без ство-
рення юридичної особи є просте товариство – договірне господарське об’єд-
нання, утворене на основі договору(ів) про спільну діяльність з покладенням
обов’язків з ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників, спіль-
ної діяльності та її результатів на уповноваженого учасника.

Організаційною формою господарського кластерного об’єднання у формі
юридичної особи є асоціація – договірне господарське об’єднання, утворене на
основі установчого договору, або консорціум – тимчасове статутне об’єднання
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підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської
мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів
тощо).

Якщо великотоварні виробники сільськогосподарської продукції, у зв’язку
з наявністю у них достатніх фінансових ресурсів, можуть самостійно органі-
зовувати кластери, то кластери, в межах яких діятимуть середньо- та дрібно-
товарні виробники сільськогосподарської продукції можуть створюватись не
лише за ініціативою дрібнотоварних виробників сільськогосподарської про-
дукції, а й за ініціативою органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування. Передбачити всі можливі варіанти кластерів, які можуть виника-
ти, важко. У зв’язку з цим ми вважаємо, що в чинному законодавстві перелік
видів господарських кластерних об’єднань має бути відкритим.

Співпраця між дрібнотоварними виробниками сільськогосподарської про-
дукції, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
може відбуватись у формі публічно-приватного партнерства. Органи виконав-
чої влади та органи місцевого самоврядування в межах публічно-приватного
партнерства можуть надавати: інформаційні послуги, субсидії, податкові піль-
ги, забезпечувати побудову потрібної інфраструктури.

Зокрема, у частині надання інформаційних послуг за дорадчими службами
може бути закріплений обов’язок щодо організації створення кластерів та
інформаційного забезпечення кластеризації.

Створення кластерів вимагає наявності комплексної інформації про стан
розвитку сільських територій, – хто і що виробляє та в якій кількості, а також
хто, як і в якій сфері обслуговує. Ми вважаємо, що для цього потрібно запро-
вадити моніторинг стану розвитку сільських територій. Варто розрізняти базо-
вий та систематичний моніторинг стану розвитку сільських територій.
Базовий моніторинг передбачатиме збір та аналіз первинної інформації про
стан розвитку сільських територій. Кожний наступний збір та аналіз інформа-
ції про стан розвитку сільських територій можна розглядати як систематичний
моніторинг сільських територій.

Моніторинг стану розвитку сільських територій може передбачати збір
інформації щодо: 

адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких діють суб’єкти, які
виробляють сільськогосподарську продукцію, суб’єкти, які обслуговують сіль-
ськогосподарську діяльність, суб’єкти, які зайняті в сільському зеленому
туризмі; 

суб’єктів, які виробляють сільськогосподарську продукцію; 
суб’єктів, які обслуговують сільськогосподарську діяльність; 
суб’єктів, які зайняті в сільському зеленому туризмі; 
видів та кількості сільськогосподарської продукції, що виробляється

(зерно, м’ясо, молоко, яйця тощо); 
земель сільськогосподарського призначення та земель промисловості, зай-

нятих у виробництві сільськогосподарської продукції та обслуговуванні сіль-
ськогосподарської діяльності (види земель, володільці земель, права на
землю); 
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населення (рівень безробіття, дохід на душу населення, тривалість життя,
рівень народжуваності); 

соціальної сфери (рівень забезпечення житлом, дошкільними закладами,
школами, лікарнями, бібліотеками тощо).

Інформація, отримана в результаті моніторингу стану розвитку сільських
територій, може підлягати обліку у спеціально створеному для цього кадастрі,
– Державному кадастрі сільських територій. Державний кадастр сільських
територій може бути призначений для забезпечення органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ,
організацій і громадян достовірною та об’єктивною інформацією щодо при-
родного, господарського стану та правового режиму природних та інших
ресурсів відповідних сільських територій. 

На базі інформації, розміщеної у Державному кадастрі сільських терито-
рій, можуть прийматися програми розвитку сільських територій на національ-
ному, регіональному та локальному рівнях. Створення кластерів може перед-
бачатись у програмах, які мають розроблятись на національному, регіонально-
му та локальному рівні, зокрема на рівні всієї країни, області, району. Якщо
програми на національному рівні можуть передбачити загальну стратегію роз-
витку кластерів у межах всієї країни, то програми на регіональному та локаль-
ному рівнях можуть передбачити розвиток кластерів виходячи з економічних,
соціальних умов, притаманних певним територіям. 

Метою програм розвитку сільських територій на національному, регіо-
нальному та локальному рівнях має бути: збільшення кількості господарств,
зайнятих у сільському господарстві; збільшення дохідності господарств, зай-
нятих у сільському господарстві; збільшення чисельності населення, зайнято-
го у сільському господарстві; зменшення кількості безробітних на селі; збіль-
шення чисельності сільського населення та їх доходів.

Підсумовуючи, ми вважаємо, що розвитку сільських територій можна
досягти за допомогою запровадження:

кластерної організації виробництва сільськогосподарської продукції;
управління у сфері розвитку сільських територій у формі: моніторингу

стану розвитку сільських територій, ведення Державного кадастру сільських
територій та програмування розвитку сільських територій. 

Наведені заходи мають сприяти розвитку дрібнотоварного виробництва
сільськогосподарської продукції та соціальної сфери села. 
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У статті проведене дослідження видів господарських кластерних об’єднань в агро-
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ня Державного кадастру сільських територій та програмування розвитку сільських
територій. 
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Бусуйок Д. В. Правовое регулирование развития хозяйственных кластерных
объединений в агропродовольственной сфере

В статье проведено исследование видов хозяйственных кластерных объединений в
агропродовольственной сфере, их организационных форм и способов их развития. 

Определено, что развития сельских территорий можно достичь при помощи введе-
ния кластерной организации производства сельскохозяйственной продукции и управле-
ния в сфере развития сельских территорий в форме: мониторинга состояния развития
сельских территорий, ведения Государственного кадастра сельских территорий и про-
граммирования развития сельских территорий. 

Ключевые слова: сельская территория, кластер, аграрное производство, мониторинг,
кадастр, программа.

Busuyok D. V. Legal adjuztment the development of economic duzter associationz in
the agricultural sphere

A study of types of economic cluster associations in the agricultural sphere, their organi-
zational forms and methods of their development have been undertaken in the article. 

The meaning of rural territories and the ways of their development do not exist in the cur-
rent legislation. There are different forms of meaning of rural territories in the literature.
Cluster associations in the agricultural sphere can be the option how to develop rural territo-
ries. Rural territories can be discovered as the territories where cluster associations in the agri-
cultural sphere can act. That is way there is the necessity to find out the types of economic
cluster associations in the agricultural sphere, their forms and the acts of their development. 

There are great and small producers of agrarian production. Through the development of
small producers of agrarian production the growth of production, served and social aspects in
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the agricultural sphere can be obtained. Such producers of agricultural production should not
have stopped only on the production of raw material. It is necessary to organize her proces-
sing and production of foodstuffs. Money from realization of products will remain within the
limits of rural territory. It will raise the level of employment of rural population and cause the
requirement in development the social infrastructure of the countryside, - houses, schools,
hospitals etc. 

There are the following types of economic cluster associations in the agricultural sphere:
agrofood, spatial and manufactured, scientific and manufactured. An agrarian cluster (econo-
mic cluster association) can operate as a legal entity or without creating the legal entity. 

The large producers of agricultural goods because of sufficient financing can organize
clusters by themselves. The clusters where middle and small producers of agricultural goods
will operate should be organized not only by the middle and small producers of agricultural
goods but also by executive organs and local self-government bodies. It is difficult to envisa-
ge all possible variants of clusters that can arise up. That is way it is necessary to leave open
the list of types of economic cluster associations in a current legislation.

The collaboration among the small and middle producers of agricultural goods, executive
bodies and local self-government bodies can take place in a form of public-private partner-
ship. Executive bodies and local self-government bodies within the limits of public-private
partnership can help with informative services, subsidies, tax deductions, etc.

It is certain that development of rural territories can be obtained by introducing cluster
organization of production of agricultural goods and managing in the field of development of
rural territories in such forms: monitoring of development status of rural territories, conducti-
on of the State cadaster of rural territories and programming of development of rural territo-
ries.

There are a base and systematic monitoring of development status of rural territories. The
base monitoring will envisage the collection and analysis of primary information about the
status of rural territories development. Every next collection and analysis of information about
the status of rural territories development will be the systematic monitoring of rural territori-
es.

There is can be obtained such information as the result of monitoring of development sta-
tus of rural territories: subjects, which produce agricultural goods; subjects, which serve agri-
cultural activity; subjects, which are busy in rural green tourism; kinds and amount of agri-
cultural goods (grain, meat, milk, eggs, etc.); development status of agricultural land; deve-
lopment status of rural population (unemployment rate, per capita income, life-span, level of
birth-rate); development status of social sphere (kinds and amount of houses, schools, hospi-
tals, libraries); etc. 

This information can be gathered in the State cadaster of rural territories and used for pro-
gramming the development of rural territories.

Key words: rural territory, cluster, agrarian production, monitoring, cadaster, program.
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НАУКОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Наукові засади проведення за сучасних умов систематизації екологічного
законодавства України, які цією статтею презентуються для широкого обгово-
рення науковою громадськістю, розроблені у відділі проблем космічного та
екологічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України. Наприкінці 2014 р. у провідних юридичних наукових установах міст
Києва та Харкова вже було проведено круглі столи, відповідні пропозиції
направлено до профільного парламентського комітету та Мінприроди України
з сподіванням на їх підтримку у цій справі, оскільки відповідна концепція
може бути реалізована лише за умови заінтересованості держави у її реалізації.

Вважаємо за необхідне також зазначити, що наші наукові напрацювання
значною мірою спираються на багаторічний попередній доробок вітчизняних
та зарубіжних вчених, причому як загальнотеоретичного [1, с. 422; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9, с. 213], так і галузевого профілю [10; 11; 12, с. 224–232], а також резуль-
тати наукових дискусій на наукових та науково-практичних конференціях та
круглих столах, проведених останніми роками з відповідних питань [13; 14].
Значною мірою враховано власний досвід законотворчої діяльності, результа-
ти вивчення міжнародної практики, особливо, Європейського Союзу, його чле-
нів з питань проведення систематизації екологічного законодавства. 

При цьому висловлюємо вдячність членам Національної академії правових
наук України, провідним вченим Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, юридичних факультетів Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів
та природокористування, Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, Інституту законодавчих передбачень та правової експерти-
зи, представникам інших наукових установ, вищих начальних закладів, які не
лише підтримали наші зусилля, долучились до обговорення наявних напрацю-
вань, а й висловили чимало слушних рекомендацій, які враховано при форму-
ванні консолідованої позиції та розробленні проекту Концепції систематизації
екологічного законодавства України. Адже лише за наявності єдності позицій
правознавців-екологів з найбільш принципових питань вирішення цієї непрос-
тої задачі може бути забезпечено.

Проблема, яка потребує розв’язання. Майже за чверть століття, спираю-
чись на значний вітчизняний та міжнародний досвід, в Україні сформовано
комплексну галузь екологічного законодавства як досить потужну, розгалуже-
ну ієрархічну систему нормативно-правових актів різного регулюючого рівня,
різної юридичної сили, різних сфер регулювання. Найбільш значущі, системо-
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утворюючі для цієї галузі норми закріплено на конституційному рівні.
Особливе місце в регулюванні екологічних відносин займає Закон України
«Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.) – рамковий
для формування галузі, що створив основу відповідних конституційних норм,
окреслив загальні засади правового регулювання у досить широкій сфері сус-
пільних відносин. Внаслідок такого активного накопичення нормативно-пра-
вового матеріалу в сучасному екологічному законодавстві практично не зали-
шилось прогальних предметних сфер. Водночас виникли й суттєві проблеми.
Сформований нормативно-правовий масив за кількістю джерел перевершив
показники більшості галузей вітчизняного законодавства. Як наслідок - навіть
фахівці часто почали втрачати можливість відслідковування та належного оці-
нювання сутнісних змін у еколого-правовому регулюванні, ефективного про-
фесійного впливу на тенденції його розвитку, забезпечення дієвого контролю
за процесами, що відбуваються. 

Ситуація ускладнена непростим характером зв’язків суто екологічних норм
з нормами, які належать до інших галузей права. Як і раніше, має місце суттє-
ва відокремленість правового регулювання відносин у екологічній сфері від
регламентації економічних та соціальних процесів, заходів з реформування
системи державного управління, насамперед, державного контролю та нагля-
ду. Як наслідок, – позитивний вплив, який мали б справляти норми екологіч-
ного законодавства, нерідко нівелюється, а інколи й унеможливлюється, зво-
ротним впливом законодавства інших галузей, насамперед, господарського,
податкового, бюджетного. 

Негативно позначилося на ситуації й повільне впровадження у вітчизняне
законодавство принципів та механізмів сталого розвитку, які давно утвердили-
ся у практиці багатьох держав, діяльності міжнародних організацій. Певні
надії на позитивні зміни в цьому контексті виникають у зв’язку зі схваленням
Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 «Стратегії сталого
розвитку України до 2020 року» [15].

Особливо загострилась ситуація в сфері еколого-правового регулювання
України в останні роки. За різних обставин, все відчутнішими ставали втрати
здобутків попереднього періоду. Екологічне законодавство у своєму розвитко-
ві фактично перестало спиратися на наукове підґрунтя. У законотворчому про-
цесі перестали враховуватись системність навколишнього природного середо-
вища, взаємозв’язки природних процесів та явищ, їх вплив на тенденції та
можливості економічного та соціального розвитку, а також сформована впро-
довж попередніх років комплексність екологічного законодавства, його місце в
загальній системі законодавства України. Значною мірою виявились зруйнова-
ними напрацьовані раніше нормативно-інституційні зв’язки, глибинні взає-
мовпливи як безпосередньо в межах екологічного законодавства, так і у поєд-
нанні з нормами інших галузей права. 

Практично перестали виконуватись необхідні превентивні прогнозні
дослідження прямих і непрямих наслідків тих чи інших законодавчих змін, а
часто, навіть за наявності негативних прогнозів та висновків, вони дедалі біль-
ше ігнорувались законодавцями. Постійні, переважно «точкові» законодавчі
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зміни витіснили кропітку роботу з розкриття потенціалу чинних правових
норм, максимального досягнення їх процесуального, інституційного та іншого
забезпечення. Потреби належного співвідношення національного екологічно-
го законодавства та норм міжнародного права також дедалі більше ігнорува-
лися в законотворчому процесі [16, с. 69–76]. 

Така ситуація значною мірою призвела до суттєвого ускладнення можли-
востей держави у виконанні визначених Конституцією України її екологічних
функцій, до обмеження конституційних прав громадян, зниження ефективнос-
ті чинного екологічного законодавства України, погіршення умов охорони при-
роди, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення еколо-
гічної безпеки, до зростання кількості проявів протиправних дій та підвищен-
ня їх суспільної шкідливості.

Метою розроблення та реалізації наукових засад систематизації екологіч-
ного законодавства України змістовно є забезпечення поліпшення стану
довкілля, більш раціонального використання природних ресурсів, екологічної
безпеки, переходу еколого-правового регулювання в державі на принципи ста-
лого розвитку, гармонізації екологічного законодавства України з нормами та
принципами міжнародного та європейського права.

З формально-юридичної точки зору метою систематизації є спрощення
екологічного законодавства, підвищення рівня комплексності та осяжності в
еколого-правовому регулюванні, досягнення внутрішньої узгодженості норм
цієї галузі, а також їх міжгалузевої взаємодії в загальній системі законодавства
України. На практиці систематизація екологічного законодавства має призвес-
ти до суттєвого зменшення множинності актів, усунення колізій, дублюючих
норм, забезпечення гармонізації екологічного законодавства з цивільним, адмі-
ністративним, фінансовим, податковим, бюджетним та іншими галузями зако-
нодавства України в частині регулювання екологічних та близьких до них від-
носин. 

Систематизація екологічного законодавства має враховувати реалії сучас-
них суспільних відносин; зміни що відбуваються; весь комплекс причин та
обставин, що призвели до нинішньої проблемної ситуації; механізми ринкової
економіки; передбачати подальше удосконалення наявних інститутів екологіч-
ного права, можливість появи тут нових предметних сфер регулювання.

Важливим завданням систематизації є стимулювання ефективної правореа-
лізації, поліпшення умов для оперативного знаходження та адекватного тлума-
чення норм екологічного законодавства, що у свою чергу має сприяти утвер-
дженню принципів правової держави, дати поштовх розвитку наукових
досліджень, правового виховання та освіти.

Проведення систематизації екологічного законодавства України саме таким
чином повною мірою відповідає євроінтеграційним цілям та інтересам
України, основним тенденціям сучасного права Європейського Союзу, практи-
ці багатьох держав світу.

На нашу думку, систематизація екологічного законодавства України має
проводитись поетапно, комплексно в усіх відомих її формах (облік, інкорпора-
ція, консолідація, кодифікація), з особливим акцентом на консолідації та коди-
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фікації. Потенційно цю роботу можна було б виконати протягом десяти років,
залежно від щорічних обсягів фінансування, залученого кадрового потенціалу,
темпів розвитку інституційних та інших можливостей. 

Систематизацію екологічного законодавства України пропонується прово-
дити на основі таких принципів: 

– наукової обґрунтованості в регулюванні екологічних відносин з ураху-
ванням сучасних досягнень правових, природничих, економічних та інших
наук;

– конституційності, тобто верховенства конституційних норм, неодмінно-
го забезпечення створення законами та іншими нормативно-правовими актами
дієвих механізмів їх реалізації;

– внутрішньої єдності екологічного законодавства як комплексної галузі,
норми якої системно регулюють суспільні відносини щодо охорони природи,
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки;

– утвердження принципів сталого розвитку на основі збалансованого
поєднання екологічних, економічних та соціальних чинників, загальнодержав-
них, регіональних та місцевих інтересів задля поліпшення умов життя
людей [17, с. 114–123]; 

– забезпечення максимальної стабільності правового регулювання еколо-
гічних відносин у поєднанні з перманентністю розвитку екологічного законо-
давства, забезпечення його чутливості до нових суспільних потреб;

– дотримання пріоритетності превентивності та комплексності при
визначенні перспектив удосконалення правового регулювання; 

– збалансованості адміністративних та економічних методів у
регулюванні екологічних відносин;

– забезпечення міжсекторальної взаємодії при вирішенні екологічних про-
блем, утвердження публічно-приватного партнерства між державою, місцевим
самоврядуванням, бізнесом, наукою, громадянським суспільством;

– субсидіарності при формуванні організаційно-правових механізмів регу-
лювання у екологічній сфері, розподілу для цього повноважень відповідних
державних органів та органів місцевого самоврядування з урахуванням харак-
теру та системності взаємозв’язків, процесів та явищ, що відбуваються в
навколишньому середовищі;

– впорядкування механізмів та посилення ролі демократичних процедур,
інформаційного забезпечення, участі громадськості у прийнятті екологічно
важливих рішень;

– обов’язковості виконання міжнародних зобов’язань України, адаптова-
ності екологічного законодавства України до права Європейського Союзу;

– максимального спрощення та уніфікації механізмів правореалізації без
зниження рівня правового захисту екологічних інтересів суспільства та
людини;

– послідовності та етапності проведення систематизації екологічного
законодавства України.
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До найважливіших чинників, які мають враховуватись при проведенні сис-
тематизації екологічного законодавства України, необхідно віднести такі:

– глобалізаційні процеси, зокрема, в економіці, соціальному та гуманітар-
ному розвитку, в інформаційній сфері, в контексті їх впливу на проблеми у еко-
логічній сфері, механізми доступу до природних ресурсів на міжнародному,
національному та регіональному рівнях;

– утвердження ринкових механізмів господарювання, рівності всіх форм
власності;

– невідкладність удосконалення інституційного забезпечення державного
управління та регулювання в екологічній сфері;

– необхідність впорядкування та уніфікації термінології, що використову-
ється в сучасному екологічному законодавстві;

– уроки вітчизняної та зарубіжної практики систематизації екологічного
законодавства.

Слід зазначити, що в теорії права всі чотири відомі форми систематизації
законодавства зазвичай розглядаються як самостійні, відокремлені одна від
одної. Ми вважаємо, що систематизація екологічного законодавства потребу-
ватиме поєднання всіх цих форм як стадій єдиного процесу. Наголошуємо, що
облік еколого-правових актів за різними напрямами, у різних формах (друко-
ваній, електронній, картотечній, класифікаторній тощо), з різною мірою вда-
лості давно ведеться*. Цьому, зокрема, сприяє наявність значної кількості
електронних баз даних правової інформації, таких, як «Законодавство
України» («Рада») [18], «Право», «Картотека» [19], «Ліга» [20], «Каталог укра-
їнських правових ресурсів» [21] та ін. 

Спираючись на наявні бази, реальна систематизація екологічного законо-
давства може розпочатись у формі, наближеній до інкорпорації. Саме «набли-
женій», оскільки ми термінологічно дещо відступаємо від загальнопоширено-
го в теорії права розуміння інкорпорації як об’єднання окремих актів законо-
давства в збірники, зібрання, зведення законів тощо. При цьому в спеціальній
літературі інколи розрізняється офіційна (у результаті якої з’являється «звід»
чи «зведення» законів як офіційне джерело законодавства, на яке можна поси-
латися), офіціозна (напівофіційна) інкорпорація (здійснювана за дорученням
правотворчих органів) та неофіційна інкорпорація (ініційована та проведена
будь-якими суб’єктами) [11, с. 54–57]. Ми ведемо мову про «спрощену», квазі-
інкорпорацію як про інвентаризацію (підбір) усього наявного нормативного
матеріалу, що може й не мати свого матеріалізованого вияву в формі видання
збірника, але дозволить отримати повну й достовірну інформацію про реаль-
ний стан нормативно-правового масиву (його кількість, склад, зв’язки тощо) та
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буде слугувати практичною базою для подальших систематизаційних робіт
більш високого рівня.

З урахуванням результатів такої квазі-інкорпорації пропонується переходи-
ти до узгодженого процесу консолідації та подальшої кодифікації. Як і щодо
обліку, в спеціальній літературі до цього часу немає єдності думок щодо кон-
солідації як самостійної форми систематизації. Не вдаючись до сутнісного ана-
лізу відповідних категорій, що є прерогативою теорії права, лише зазначимо,
що наша позиція в цій частині цілком співзвучна з думкою, висловленою
І. Ігнатьєвою про те, що на сучасному етапі розвитку екологічного законодав-
ства існує потреба послідовного використання всіх форм систематизації. Одна
форма систематизації може часом перетікати в іншу; висновки, отримані в ході
інкорпорації чи консолідації, слугують основою кодифікації і т. ін. [11, с. 35]. 

Системний аналіз масиву екологічного законодавства України як необхідна
умова його систематизації, має враховувати не лише якісні та кількісні харак-
теристики відповідних матеріальних та пов’язаних з ними процесуальних еко-
лого-правових норм, дотримання у них вимог законотворчої техніки (відсут-
ність дублюючих, неузгоджених норм, невідповідності юридичної сили харак-
теру регульованих відносин тощо). Варто врахувати й практику їх застосуван-
ня, виявляючи при цьому забезпеченість матеріальних норм механізмами пра-
вореалізації через систему процесуальних норм, наявність чи відсутність зако-
нодавчо передбачених можливостей реагування на порушення відповідних
норм (юридичної відповідальності) тощо. 

Систематизаційні роботи слід проводити в усіх частинах екологічного
законодавства України, охопивши всі його рівні, починаючи з найвищого, кон-
ституційного.

В частині забезпечення реалізації верховенства Конституції України слід
визнати, що конституційний рівень регулювання в екологічній сфері є досить
розвинутим, але все ж таки потребує певного удосконалення. На рівні
Конституції України при збереженні існуючих норм щодо особливого право-
вого режиму усіх природних ресурсів, визначення та гарантій забезпечення
екологічних прав та обов’язків людини, слід закріпити додаткові вимоги щодо
неодмінного розвитку держави на принципах сталого розвитку, необхідності
посилення ролі екологічних імперативів в суспільному житті, відповідальнос-
ті держави та кожного за їх додержання. Природа має бути утверджена як одне
з найбільш цінних соціальних благ, яке підлягає особливій охороні в інтересах
нинішнього та майбутніх поколінь. 

Наступний після Конституції України щабель джерел екологічного права,
сформованих в результаті систематизації, має посісти Екологічний кодекс
України. Саме цей акт повинен відіграти роль системоутворюючого, об’єдна-
ти на загальних принципах норми численних правових актів екологічного
спрямування, здійснити впорядкування не окремих правових норм, а всієї сис-
теми еколого-правового регулювання. Для цього важливо одразу чітко визна-
читись щодо сфери регулювання екологічного законодавства, її місця в струк-
турі вітчизняного законодавства, сформувати систему джерел цієї галузі в
цілому. 
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Кодекс має охопити насамперед ті екологічні відносини, що є інтегровани-
ми, тобто стосуються усіх природних ресурсів. При цьому слід враховувати,
що правове регулювання охорони, використання та відтворення окремих при-
родних ресурсів має свою суттєву специфіку. Таке диференційоване регулю-
вання сьогодні є об’єктом окремих поресурсних кодексів та законів. Це вбача-
ється обґрунтованим і може бути збережено і надалі. Водночас спільні щодо
всіх природних ресурсів відносини мають стати об’єктом регулювання саме
Екологічного кодексу України, на підставі та у відповідності з яким мають роз-
роблятись інші нормативно-правові акти, що стосуються особливостей вико-
ристання й охорони окремих природних ресурсів. 

Методологічною основою визначення співвідношення Екологічного кодек-
су та природоресурсних кодифікаційних актів є визнання екологічного права
комплексною галуззю в системі права України, в якій джерела земельного,
надрового, водного, лісового, фауністичного, флористичного, та іншого при-
родоресурсного права формують підгалузі відповідної комплексної галузі.

На основі положень Екологічного кодексу України впродовж наступного
етапу систематизації має бути переглянуто правове регулювання охорони,
використання та відновлення усіх природних ресурсів. Це стосується як базо-
вої термінології, так і сутнісних засад охорони, використання та відтворення
природних ресурсів, екологічної безпеки, питань власності, реалізації функцій
управління та регулювання. Завдяки цьому з природоресурсних кодифікацій-
них актів мають бути вилучені дублюючі положення та колізії, застарілі норми
і при цьому забезпечено заповнення прогалин. У більшості з цих підгалузей на
даний час паралельно із відповідними кодексами діє значна кількість законів.
Тому в цій частині доцільно здійснити додаткові заходи консолідуючого харак-
теру. 

Не менш важливо і те, щоб систематизація екологічного законодавства син-
хронізувалась змістовно та у часі з аналогічними діями у деяких інших галу-
зях законодавства, що мають особливо тісні предметні зв’язки з екологічною
сферою, норми яких несуть виражене екологічне навантаження. Це, зокрема,
стосується ядерного, енергетичного, космічного, містобудівного законодав-
ства, законодавства з питань надзвичайних ситуацій тощо. 

Таким чином, систематизація екологічного законодавства повинна відбува-
тися в різних напрямах та формах, в декілька етапів, які можуть здійснюватись
значною мірою паралельно. При цьому основна установка – забезпечення мак-
симальної кодифікації, яку слід проводити послідовно, після використання
елементів інкорпорації та консолідації. За напрямами, спрямованістю та сфе-
рою робіт умовно може розрізнятися кодифікація загальногалузева, підга -
лузева, спеціальна та міжгалузева (комплексна), кожна з яких має свої особ-
ливості.

Особливо важливою умовою забезпечення досягнення змістовної мети
систематизації екологічного законодавства України є її проведення в органіч-
ному поєднанні з екологізацією інших галузей вітчизняного законодавства [22;
23, с. 76], оскільки еколого-правові норми переважно діють не відокремлено,
а як елемент регулювання господарської чи іншої діяльності. Від того, наскіль-
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ки екологічні імперативи будуть органічно інтегровані в інші галузі законо-
давства, значною мірою залежить дієвість всієї системи еколого-правового
регулювання. З огляду на це, належна увага має бути приділена питанням пра-
вового забезпечення паритетності відносин між різними суб’єктами, рівності
усіх форм власності, трансформації досить жорсткої системи державного
управління у систему державного регулювання, удосконалення інформаційно-
го забезпечення діяльності з охорони навколишнього природного середовища,
запровадження обов’язкової комплексної економічної оцінки природних
ресурсів та ефективності природоохоронної діяльності, спричинених збитків
тощо. 

Проведення систематизації екологічного законодавства України є неодмін-
ною умовою успішного здійснення євроінтеграційної політики України, адап-
тації її законодавства до законодавства Європейського Союзу. Адже ми
пам’ятаємо, що відповідно до Угоди про Асоціацію Україна – ЄС передбача-
ється обов’язкова імплементація у законодавстві України вимог більш як 350
директив та інших актів ЄС, з яких щонайменше третина – пов’язані з вимо-
гами екологічної безпеки та раціонального природокористування [24]. 

Визнаючи, що перспективи розвитку України на даному етапі значною
мірою пов’язані з подальшим утвердженням ринкових відносин, має бути вра-
ховано реальність загроз суттєвим екологічним інтересам у разі неналежного
регулювання відносин з реалізації права приватної власності на природні
ресурси. Тому у процесі систематизації екологічного законодавства слід забез-
печити системне врегулювання усіх пов’язаних з цим питань, з тим, щоб ство-
рити умови для досягнення як екологічних цілей, так і прискорення соціально-
економічного розвитку держави.

Забезпечення успішного проведення систематизації екологічного законо-
давства України потребує відповідного наукового, інформаційного, фінансово-
го, інституційного та іншого забезпечення. Науково-методичне супроводжен-
ня реалізації Концепції систематизації екологічного законодавства України,
сформованої на цих наукових засадах як управлінського документу, підготов-
ки проекту Екологічного кодексу України, координації розроблення поресур-
сних кодексів та інших консолідованих актів законодавства має забезпечити
Координаційна рада з питань систематизації екологічного законодавства та
створені нею робочі групи, у складі представників відповідних наукових уста-
нов, державних, в тому числі правоохоронних, органів, а також профільного
парламентського комітету, дослідницьких програм, проектів, які виконуються
в Україні за сприяння міжнародних організацій. Організаційне забезпечення
діяльності цієї Ради може бути покладене на Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України.

Враховуючи особливе значення цієї роботи, важливо передбачити форму-
вання спеціальної постійно діючої системи моніторингу ефективності еколо-
гічного законодавства із залученням академічних та інших наукових установ,
відповідних правоохоронних, виконавчих та інших державних органів, неуря-
дових аналітичних центрів. Результати функціонування такої системи мали б
оперативно опрацьовуватись і реалізовуватись шляхом розроблення науково
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обґрунтованих рекомендацій для використання в діяльності правозастосовних
органів, а також шляхом внесення у процесі проведення систематизації, у разі
потреби, змін до чинного екологічного законодавства. Функціонування цієї
системи має спрямовуватися зазначеною Координаційною радою.

Фінансування відповідних досліджень, а також виконання нормопроекту-
вальних робіт має здійснюватися за відповідними державними програмами,
зокрема в межах єдиної державної програми з охорони навколишнього сере-
довища, як за рахунок коштів Державного бюджету України, так і з залучен-
ням коштів місцевих бюджетів, міжнародних організацій, грантів, державних
екологічних фондів та з інших джерел.

В інтересах належного наукового забезпечення здійснення систематизації
екологічного законодавства України, а також позитивного сприйняття її очіку-
ваних результатів в суспільстві, фаховому середовищі доцільно передбачити
систематичне проведення семінарів, круглих столів, конференцій, відкрити
рубрики у періодичних наукових та інших виданнях для публічного обгово-
рення проблем та визначення шляхів їх розв’язання, забезпечення роз’яснення
мети, цілей та результатів проведення систематизації екологічного законодав-
ства, особливо цільовим групам, серед яких найбільш важливі – учнівська та
студентська молодь, працівники правоохоронних та інших державних органів,
а також науковці, природоохоронна громадськість. Внаслідок проведення сис-
тематизації екологічного законодавства України будуть створені можливості
для суттєвого поліпшення умов вирішення актуальних проблем охорони при-
роди, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки,
впорядкування та взаємного узгодження відповідних правових норм. Суттєво
зменшиться кількість актів законодавства, поліпшиться правозастосування,
активізуються наукові дослідження, утвердиться екологічний правопорядок в
Україні на засадах принципів сталого розвитку. 
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Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко. Наукові засади систематизації екологічного
законодавства України

У статті здійснено ретроспективний аналіз становлення екологічного законодавства
в Україні, його сучасного стану та тенденцій розвитку. Обґрунтовано актуальність про-
ведення на сучасному етапі систематизації цієї галузі законодавства України. Викладено
концептуальні засади організації та здійснення відповідного процесу, напрацьовані в
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Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, за підтримки еколого-пра-
вової наукової громадськості України. Висвітлено методологічні засади цього процесу,
етапи та послідовність його здійснення. Запропоновано принципи, на яких має базува-
тись систематизація екологічного законодавства. Підкреслено тісний зв’язок відповід-
них систематизаційних процесів з адаптацією українського законодавства в галузі охо-
рони природи, раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпе-
ки до acquis communautaire ЄC, згідно з вимогами Угоди про асоціацію України та ЄС.
Серед основних чинників систематизації визначено орієнтацію на міжнародно-визнану
концепцію сталого розвитку. Передбачено, що систематизація екологічного законодав-
ства має відбуватися в усіх відомих формах: обліку, інкорпорації, консолідації, кодифі-
кації, з особливим наголосом на двох останніх. Запропоновано механізми наукового,
інформаційного, фінансового, інституційного та іншого забезпечення належного здійс-
нення систематизації екологічного законодавства в Україні. 

Ключові слова: систематизація законодавства, екологічне законодавство України,
інкорпорація, консолідація, кодифікація, екологічний кодекс, природоресурсні кодекси,
екологізація законодавства.

Малышева Н. Р., Олещенко В. И. Научные основы систематизации экологиче-
ского законодательства Украины

В статье осуществлен ретроспективный анализ становления экологического законо-
дательства в Украине, его современного состояния и тенденций развития. Обоснована
актуальность проведения на современном этапе систематизации этой отрасли законода-
тельства Украины. Изложены концептуальные начала организации и осуществления
соответствующего процесса, выработанные в Институте государства и права
им. В. М. Корецкого НАН Украины при поддержке эколого-правовой научной обще-
ственности Украины. Освещены методологические основы этого процесса, этапы и
последовательность его осуществления; принципы, на которых должна базироваться
систематизация экологического законодательства. Подчеркнуто тесную связь соответ-
ствующих систематизационных процессов с адаптацией украинского законодательства
в области охраны природы, рационального природопользования и обеспечения эколо-
гической безопасности к acquis communautaire ЕС, в соответствии с требованиями
Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Среди основных факторов систематизации
определено ориентацию на международно признанную концепцию устойчивого разви-
тия. Предусмотрено, что систематизация экологического законодательства должна про-
водиться во всех известных ёё формах: учета, инкорпорации, консолидации, кодифика-
ции, с особым упором на двух последних. Предложены механизмы научного, информа-
ционного, финансового, институционального и иного обеспечения проведения система-
тизации экологического законодательства в Украине.

Ключевые слова: систематизация законодательства, экологическое законодательство
Украины, инкорпорация, консолидация, кодификация, экологический кодекс, природо-
ресурные кодексы, экологизация законодательства.

Malysheva N. R., Oleshchenko V. I. Scientific Bases of the Ukrainian Environmental
Legislation Systematization

This article is based on the results of own research and legislative activity, scientific dis-
cussions, analysis of the works of other scientists, experience of different countries. 

This article presents a retrospective analysis of the environmental legislation of Ukraine,
its current status and development trends. It is pointed out that during the independence years,
basing on the native and foreign experience, a quite developed complex field of environmen-
tal legislation has been formed in Ukraine as a hierarchical system of regulatory legal acts of
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different regulative levels, different legal force and different scopes of regulation. This system
based on the norms of the Constitution of Ukraine (1996) and of the Law «On the Protection
of the Natural Environment» (1991). In modern time there are practically no subjects of the
regulatory field being unregulated left. At the same time, there are major issues which arose
from non-compliance of the environmental law development with the latest achievements in
legal, natural and other sciences, inappropriate considering of the principles of sustainable
development, complicated connections in the legal regulation of the environmental, economi-
cal and social spheres.

The close relationship between the systematization of the environmental legislation and
the relevant adaptation processes of the Ukrainian legislation on environmental protection,
nature conservation and environmental safety to the EU acquis communautaire, in accordan-
ce with the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the EU, is
emphasized in the article. From legal point of view, the aim of the systematization of envi-
ronmental legislation is the rise of level of the complexity and applicability of the legal envi-
ronmental regulation norms, their inner consistency within this field of legislation, and impro-
vement of its inter-branch interaction in the general system of the Ukrainian legislation.
Systematization should reduce the multiplicity of legal documents, remove collisions, dupli-
cating norms not only within this field of legislation, but also in the inter-branch contradicti-
ons, provide better harmonization with the civil, administrative, financial, tax, budget and
other fields of legislation. Stimulation of more effective implementation of legislation as a
very important task too.

Main principles and factors of the systematization of the environmental legislation are ref-
lected. The necessity of the step-by-step and complex development of the systematization of
the environmental legislation in all known forms with a special accent on consolidation and
codification ensuring the supremacy of the Constitution of Ukraine, the contents of the envi-
ronmental norms of which is proposed to be clarified and developed, is justified. In future
Environmental Code of Ukraine should play important role in the environmental legislation.
This document has to be a system-forming, combining the norms of numeral legal environ-
mental documents on the general principles. It has to order entire system of the legal envi-
ronmental regulation. It has to cover initially environmental relations, which are integrated
and concern all natural resources. Herewith, it is taken into account, that legal regulation of
protection, usage and renewal of the particular natural resources has its own specifics.
Therefore, these spheres should be regulated by the natural resources codes formed in com-
pliance with the Environmental Code. The necessity of the simultaneous systematization in
the fields which are especially closely linked in its subjects with the environmental one is
being justified – refers to the nuclear, energy, space, urban planning legislation, the legislati-
on concerning the protection of the inhabitants and territories in case of emergencies etc. It is
also crucial to ensure the environmentalization of the other fields of legislation. The proposals
on the scientific, informative, financial, institutional and other support of the systematization
of the environmental legislation of Ukraine are accentuated.

On the basis of the formulated scientific bases the Concept of the systematization of the
environmental legislation of Ukraine is being developed, which already passed to the respec-
tive authorities for approval and development of the works, required for it’s realization.

Key words: Systematization of Legislation, Environmental Legislation of Ukraine,
Incorporation, Consolidation, Codification, Environmental code, Codes of the Natural
Resources , Ecologization of Legislation.
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УДК 349
С. В. КУЗНЄЦОВА,

кандидат юридичних наук

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ КОНЦЕПЦІЇ 
НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО ЗРОСТАННЯ ТА ОХОРОНИ КЛІМАТУ

Ратифікувавши Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату (далі – РКЗК),
у якій офіційно визнано, «що в результаті людської діяльності відбулося істот-
не збільшення концентрації парникових газів у атмосфері, що таке збільшення
посилює природний парниковий ефект, і що це призведе в середньому до
додаткового потепління поверхні й атмосфери Землі і може несприятливо
вплинути на природні екосистеми і людство» [1; 2], країна, разом із іншими
державами – сторонами Конвенції, узяла на себе зобов’язання щодо боротьби
зі зміною клімату та негативними наслідками такого процесу. Важливість
цього питання проявляється у віднесенні його до низки пріоритетів націо-
нальної політики та офіційному визнанні державою необхідності врахування
негативних наслідків зміни клімату як одного з ключових довгострокових фак-
торів формування національної безпеки України [3].

У зв’язку з констатацією того, що зміна клімату та глобальне потепління у
цілому стало наслідком, у тому числі, й «у результаті людської діяльності»,
постало питання формування правового регулювання антропогенного впливу
на кліматичну систему та правових засад охорони клімату як об’єкта правової
охорони. Правовому регулюванню при цьому мають підлягати не кліматичні
процеси, які відбувається у природі, а лише суспільні відносини у сфері гос-
подарської та іншої діяльності, яка безпосередньо чи опосередковано призво-
дить до кліматичних змін, тобто антропогенний вплив на клімат. Керування
антропогенним впливом відбувається шляхом його обмеження (через встанов-
лення гранично допустимих навантажень, різного роду нормативів, введення
науково обґрунтованих режимів використання природних ресурсів тощо) [4,
с. 40–41]. Головна увага при цьому приділена базовим галузям і секторам еко-
номіки – промисловості, енергетиці, транспорту, житлово-комунальному гос-
подарству, аграрно-промисловому комплексу, що споживають основні обсяги
енергетичних ресурсів і викидають в атмосферу найбільше парникових газів
та забруднюючих речовин, чим прискорюють зміни клімату [5, с. 8]. 

Саме істотне збільшення концентрації в атмосфері парникових газів [6],
посилює природний парниковий ефект, що призводить, як зазначалось, до
додаткового потепління поверхні й атмосфери Землі, проявляється різного
роду кліматичними аномаліями, екстремальними погодними явищами. За
оцінкою міжурядової групи експертів зі зміни клімату, у разі збереження
існуючих темпів збільшення в атмосфері парникових газів температура при-
земного шару атмосфери до кінця майбутнього століття в середньому для зем-
ної кулі може збільшитись на 1–3 градуси, що призведе до значних змін клі-
мату в багатьох регіонах світу, у тому числі в Україні. Це суттєво вплине на всі
сфери діяльності людини, а також на біологічну різноманітність, поверхневі та
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підземні води, земельні ресурси тощо [7]. Для запобігання подальшим загро-
зам від зміни клімату необхідно обрати правильний шлях подолання зазначе-
них проблем на рівні державної політики. Основним ресурсом формування
нової політики державного регулювання економіки та розробки низки приро-
доохоронних заходів у цій сфері стають досягнення науки й техніки. При
цьому досягнення науки, у тому числі науки права навколишнього середови-
ща, доцільно розглядати як головний ресурс при розв’язанні екологічних про-
блем [8, с. 41]. Науковцями визначено основні напрями подолання загальних
екологічних проблем за допомогою та в межах права навколишнього середо-
вища, до яких можна віднести такі: а) формування нового еколого-правового
світогляду; б) розробка і послідовна, максимально ефективна реалізація дер-
жавної екологічної політики у контексті сталого розвитку; в) формування
сучасного екологічного законодавства; г) створення оптимальної системи
органів державного управління природокористуванням і охороною навко-
лишнього середовища; д) забезпечення оптимального фінансування заходів у
відповідній сфері; е) залучення до природоохоронної діяльності широких
верств населення; є) екологічне виховання і підготовка спеціалістів-екологів;
ж) формування і впровадження у суспільну практику екологічної культури [8,
с. 41–46]. Шляхи подолання загальних екологічних проблем стосуються також
і боротьби зі зміною клімату як однією із складових таких проблем, проте із
урахуванням установлених у цій сфері міжнародних вимог. 

Основні принципи подолання негативних наслідків зміни клімату та
зобов’язання країн у цьому процесі визначені у статтях 3–4 Конвенції та у
Кіотському протоколі до неї (далі – Кіотський протокол) [9; 10]. Успішне їх
виконання має забезпечити досягнення кінцевої мети цих міжнародних доку-
ментів та наступної глобальної угоди зі зміни клімату, яку сторони повинні
прийняти після 2015 р. на заміну РКЗК – стабілізації концентрацій парникових
газів у атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропо-
генного впливу на кліматичну систему. Не вдаючись до характеристики усіх
зобов’язань за Конвенцією та Кіотським протоколом, звернемо увагу на такі із
них, як проведення національної політики щодо пом’якшення наслідків зміни
клімату шляхом обмеження своїх антропогенних викидів парникових газів;
захисту та підвищення якості своїх поглиначів і накопичувачів парникових
газів (п. «а» ч. 2 ст. 3 РКЗК). Під «накопичувачами» Конвенція розуміє компо-
ненти кліматичної системи, в яких відбувається нагромадження парникового
газу; «поглиначі» – це будь-який процес, вид діяльності або механізм, який
адсорбує парниковий газ, аерозоль або прекурсор парникового газу із атмо-
сфери [6]. Саме природні поглиначі та накопичувачі парникових газів, до яких
належать ліси, океани, інші наземні, прибережні і морські екосистеми, що
частково поглинають двоокис вуглецю та інші парникові гази, що створюють
парниковий ефект, зобов’язані раціонально використовувати та охороняти сто-
рони, (п. «d» ч. 1 ст. 4 РКЗК). Таким чином, загрозливі наслідки зміни клімату
вимагають, з одного боку, розробки заходів щодо кількісних обмежень і ско-
рочень викидів парникових газів у атмосферу, передусім двоокису вуглецю, а
з другого – адаптації екосистеми до зміни клімату шляхом охорони та підви-
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щення якості їх поглиначів і накопичувачів. Першим кроком на цьому шляху
(як зазначено у преамбулі РКЗК) є «прийняття гнучких заходів реагування на
основі чітких пріоритетів» та «розробка всеохопних стратегій» на глобально-
му, національному і регіональному рівнях стосовно усіх парникових газів, із
належним урахуванням їх відносної ролі у посиленні парникового ефекту. 

Такими «гнучкими заходами» скорочення викидів парникових газів у атмо-
сферу стали механізми Кіотського протоколу, до яких належать: торгівля кво-
тами на викиди («одиницями величин скорочення викидів») парникових
газів – статті 5, 6 Протоколу (при застосуванні цього механізму держави або
окремі господарюючі суб’єкти на її території можуть продавати або купувати
квоти на викиди парникових газів на національному, регіональному або між-
народному ринках); проекти спільного впровадження – статті 4, 17 Протоколу
(зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів виконуються на
території однієї з країн, передбаченої у Додатку І до Рамкової конвенції, повні-
стю або частково за рахунок інвестицій іншої країни цього Додатку); механізм
чистого розвитку – ст. 12 Протоколу (відповідно до цього механізму проекти
скорочення викидів парникових газів виконуються на території однієї з країн
(як правило, що розвивається та не входить до Додатку І до Рамкової конвен-
ції), повністю або частково за рахунок інвестицій країни, що входить до цього
Додатку. 

На виконання зобов’язань зі скорочення викидів парникових газів в атмо-
сферу відповідно до «гнучких механізмів» Кіотського протоколу Урядом
України прийнято низку нормативно-правових актів, які поряд із іншими доку-
ментами, що стосуються створення оптимальної системи органів державного
управління, забезпечення фінансування заходів, інформаційно-просвітницько-
го регулювання тощо, почали формувати систему законодавства у сфері охо-
рони клімату. Однак така система далека від завершення. Переважна більшість
нормативно-правових актів, що регулюють відповідні відносини, має підза-
конний характер і не в змозі повною мірою впливати на формування держав-
ної політики України у цій сфері, що негативно відбивається на рівні виконан-
ня зобов’язань та міжнародному статусі нашої держави. 

Крім того, у зв’язку з початком другого періоду дії зобов’язань за
Кіотським протоколом (з 01 січня 2013 р. по 31 грудня 2020 р.) та прийняттям
Дохійської поправки до нього (рішення Конференції сторін 1/СМР.8) [11],
активне застосування таких механізмів призупинено. Пояснюється це низьким
рівнем ратифікації цього документа та слабкою заінтересованістю великої
кількості розвинутих країн брати подальшу участь у механізмах Кіотського
протоколу. Так, для набуття зазначеною поправкою чинності необхідно, щоб
минуо 90 днів після передачі депозитарію – Генеральному секретарю ООН
ратифікаційних інструментів від 144 сторін. Через два роки після прийняття
Поправки станом на кінець січня 2015 р. її ратифікували лише 23 країни, серед
яких більшість із них навіть не належать до Додатку В Кіотського протоколу.
Україна поки що також не ратифікувала цю Поправку, хоча офіційна позиція
участі нашої держави у другому періоді реалізації механізмів Кіотського про-
токолу була зафіксована на засіданні високого рівня, в рамках 18 Конференції
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сторін РКЗК [12]. Таким чином, питання ратифікації Поправки залишається
відкритим, а разом із ним і політико-правовий курс нашої держави у цій сфері
в сучасних складних умовах. 

Що ж стосується «розробки всеохопних стратегій» стосовно усіх парнико-
вих газів, із належним урахуванням їх відносної ролі у посиленні парникового
ефекту, то у даному випадку доречно вести мову про розробку стратегії низь-
ковуглецевого зростання. Так, в останні роки актуальними стають заходи із
впровадження нових ресурсозберігаючих і енергоефективних технологій, що
сприяють адаптації екосистеми до зміни клімату і сталому розвитку загалом.
Основні з них визначені у ст. 2 Кіотського протоколу і стосуються, насамперед
підвищення ефективності використання енергії у тих базових галузях еконо-
міки, де найбільше споживається енергетичних ресурсів і викидається парни-
кових газів (промисловість, енергетика, транспорт та ін.); проведення дослід-
жень, розробки та сприяння широкому використанню нових і відновлюваних
видів енергії, технологій поглинання двоокису вуглецю та передових сучасних
екологічно безпечних технологій. Крім того, важливе значення, як зазнача-
лось, мають заходи щодо охорони та поліпшення якості поглиначів і нако-
пичувачів парникових газів, а також сприяння поширенню раціональних мето-
дів ведення лісового господарства, лісонасадження та лісооновлення на прин-
ципах сталого розвитку; заохочення форм сталого та раціонального ведення
сільського господарства у контексті урахування особливостей зміни клімату.
Такі заходи мають бути комплексними і стосуватись не лише господарських, а
й інших сфер. Зокрема, йдеться про застосування ринкових механізмів; посту-
пове скорочення або усунення ринкових диспропорцій, запровадження фіс-
кальних стимулів і субсидій, звільнення від податків та мита, що суперечать
цілям РКЗК, в усіх галузях, які є джерелами викидів парникових газів. Ці захо-
ди, передбачені у програмних документах (стратегіях), по-перше, мають
запроваджуватись у державі паралельно із зобов’язаннями щодо обмеження
або скорочення викидів парникових газів; бути економічно ефективними і вра-
ховувати різні соціально-економічні умови; по-друге, відповідати конкретним
умовам країни та бути інтегрованими з іншими національними програмами
соціально-економічного розвитку.

Питання переходу економік держав на низьковуглецевий розвиток та впро-
вадження стратегій низьковуглецевого зростання стало предметом обговорен-
ня на 16-й Конференції сторін РКЗК (6-й зустрічі сторін Кіотського протоко-
лу), що проходила з 29 листопада по 10 грудня 2010 р. у м. Канкун (Мексика).
Згідно з так званими Канкунськими домовленостями [13] розвинуті країни та
країни, що розвиваються, взяли на себе зобов’язання розробити та прийняти у
своїх національних правових політиках стратегії низьковуглецевого розвитку
та перевести, таким чином, економіки своїх держав на зниження рівня спожи-
вання та використання енергозатратних ресурсів. У Канкунських домовлено-
стях визначено базові положення, які повинні включати такі стратегії. З огля-
ду на важливість цього питання, а також на те, що Україна поки що не розро-
била цього документа, наведемо основні із них. Це – оцінка поточної ситуації
з викидами парникових газів у державі; короткострокові та довгострокові про-
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гнози та цілі, згідно з якими повинні прийматися рішення, спрямовані на
боротьбу зі зміною клімату; прогнози викидів парникових газів, потенціал їх
скорочення та вартість; оцінка вразливості для держави наслідків у результаті
зміни клімату; пріоритетні програми у цій сфері; оцінка фінансування та спів-
відношення потреб пріоритетних політик до обсягу державного бюджету;
інституціональна політика, тобто формування державних структур, які несуть
відповідальність за виконання відповідних заходів та їх зобов’язання.

Перехід держави на низьковуглецевий розвиток не може відбутись водно-
час. Це доволі складна і довготривала процедура, яка вимагає від кожної сто-
рони, у тому числі й України, посилення інституційних механізмів, а коли це
необхідно, й створення нових управлінсько-інституційних установ, починаю-
чи з планування цього процесу і закінчуючи безпосереднім виконанням
визначених зобов’язань. У результаті запровадження такого процесу має бути
забезпечено перехід до сталого використання обмежених природних ресурсів
та енергозбереження, зменшення залежності економіки від традиційних
викопних джерел енергії, становлення енергетичної незалежності країни і як
наслідок – стабілізація концентрацій парникових газів у атмосфері на такому
рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматич-
ну систему. 

Даючи загальну характеристику організаційно-правових засад формування
в Україні концепції низьковуглецевого зростання та охорони клімату, слід
зазначити, що відповідні процеси ще перебувають на стадії формування. У
Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної полі-
тики України на період до 2020 року» [14] серед стратегічних цілей та завдань
у сфері забезпечення скорочення обсягу викидів парникових газів відповідно
до задекларованих Україною міжнародних зобов’язань у рамках Кіотського
протоколу передбачено розробку до 2015 р. таких програмних документів, як
основні засади державної політики з адаптації до зміни клімату; національний
план заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та запобігання антро-
погенному впливу на його зміну на період до 2030 року. У сфері оптимізації
структури енергетичного сектору національної економіки передбачено збіль-
шення обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів
двоокису вуглецю до 2015 р. на 10 %, а до 2020 р. – на 20 %. Однак на сьогод-
ні зазначені заходи реалізовані не були. 

Основною концептуальною прогалиною у цьому процесі, крім відсутності
стратегічного документа, є й відсутність базового законодавчого акта у відпо-
відній сфері. За останні роки у Верховній Раді України розглядалось більше
п’яти законопроектів, які стосувались як питань скорочення викидів, так і
низьковуглецевого розвитку. Це проекти законів: «Про екологічний ринок
України» (№ 5166 від 25.09.2009), «Про парникові гази» (№ 5425 від
09.12.2009), «Про регулювання управління викидами та абсорбцією погли-
начами парникових газів» (№ 4750 від 23.09.2010), «Про регулювання у сфері
енергозбереження» (№ 7231 від 07.10.2010; № 0913 від 12.12.2012), які були
відхилені після їх розгляду у сесійній залі. Усі ці проекти мали спільну мету –
визначення правових та організаційних основ запобігання і пом’якшення
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наслідків зміни клімату, виконання зобов’язань України за РКЗК та Кіотським
протоколом. Проте докладний аналіз змісту цих законопроектів дав підстави
зробити висновок, що основний акцент у них було зосереджено не на вико-
нанні міжнародних зобов’язань у цілому та зменшенні викидів парникових
газів, а на можливості лише міжнародної торгівлі величинами установленої
кількості та реалізації проектів спільного впровадження, що вже регулюється
на підзаконному рівні. При цьому лише проект Закону України «Про регулю-
вання у сфері енергозбереження» пройшов у Верховній Раді України перше
читання, проте 22 червня 2012 р. на сайті Верховної Ради України було заре-
єстровано проект Постанови Верховної Ради України про зняття з розгляду
проекту Закону України про регулювання у сфері енергозбереження як такого,
що втратив актуальність у результаті прийняття Податкового кодексу України,
Митного кодексу України та інших законодавчих актів і надалі проект не
включено до порядку денного. Варто зазначити також, що проект Закону
України «Про регулювання та управління викидами та абсорбцією поглинача-
ми парникових газів», прийняття якого передбачено у Національному плані
заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції
Організації Об’єднаних Націй про зміну клімат», затвердженому розпоряд-
женням Кабінету Міністрів ще у 2005 р. [15], зважаючи на його змістовну схо-
жість із законопроектом «Про регулювання у сфері енергозбереження»,
доручено врахувати в останньому. Цю ситуацію можна розцінити як недале-
коглядність законодавця та небажання розв’язувати на законодавчому рівні
актуальні для країни екологічні проблеми. 

Незважаючи на відсутність базового законодавчого акта у сфері енергое-
фективності й використання відновлювальних джерел енергії, в Україні діє
Закон «Про альтернативні джерела енергії» (2003) та продовжують прийма-
тись підзаконні нормативно-правові акти, наприклад, Енергетична стратегія
України на період до 2030 р. (2013), Національний план дій з відновлювальної
енергетики на період до 2020 р. (2014) та ін.). Важливо також зазначити, що в
Угоді про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами
– з другого (ратифіковано Законом України від 16 вересня 2014 р.), у розділі,
присвяченому навколишньому середовищу, питання зміни клімату поставлено
на перший план при вирішенні регіональних і глобальних проблем (ст. 361,
п. «а») [16], що вселяє надію докорінної зміни підходів до правового регулю-
вання відповідних питань. 
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Кузнєцова С. В. Правові засади формування в Україні концепції низьковугле-
цевого зростання та охорони клімату

Стаття присвячена дослідженню формування правових засад виконання Україною
зобов’язань щодо боротьби зі зміною клімату за Рамковою конвенцією ООН про зміну
клімату та Кіотського протоколу до неї. Дається аналіз таких зобов’язань, як обмежен-
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ня викидів парникових газів та охорона і підвищення якості поглиначів і накопичувачів
парникових газів. Робиться висновок, що для подолання проблем зі зміною клімату
використовуються методи науки права навколишнього середовища із урахуванням
вимог міжнародних документів. Характеризуються передбачені у останніх вимоги щодо
прийняття в Україні «гнучких заходів реагування» та «всеохопних стратегій».
З’ясовуються завдання у сфері енергоефективного розвитку, що сприяють адаптації еко-
системи до зміни клімату і сталому розвитку загалом. Визначаються завдання щодо
прийняття в Україні концепції низьковуглецевого зростання та основні положення тако-
го документа. Характеризується нормативно-правова база із зазначених питань.
Визначаються перспективи подальшого розвитку відповідних суспільних відносин. 

Ключові слова: Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Кіотський протокол,
викиди парникових газів, енергоефективність, концепція низьковуглецевого зростання.

Кузнецова С. В. Правовые основы формирования в Украине концепции низко-
углеродного роста и охраны климата

Статья посвящена исследованию формирования правовых основ исполнения
Украиной обязательств по борьбе с изменениями климата согласно Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу к ней. Предоставляется анализ
таких обязательств, как ограничение выбросов парниковых газов, а также охрана и
повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов. Делается вывод,
что для преодоления проблем изменения климата используются методы науки права
окружающей среды с учетом требований международных документов.
Характеризуются, предусмотренные в последних, требования относительно принятия в
Украине «гибких методов реагирования» и «всеобъемлющих стратегий». Определяются
задачи в сфере энергоэффективного развития, которые способствуют адаптации экоси-
стемы к изменениям климата и устойчивому развитию в целом. Формируются задания
по принятию в Украине концепции низкоуглеродного роста и основные положения
такого документа. Характеризуется нормативно-правовая база по вышеопределенным
проблемам. Определяются перспективы дальнейшего развития общественных отноше-
ний в этой сфере.

Ключевые слова: Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Киотский про-
токол, выбросы парниковых газов, энергоэффективность, концепция низкоуглеродного
роста.

Kuznietsova S. V. Legal basis for concept formation in Ukraine of the low carbon
growth and climate protection

The article investigates the formation of legal bases for implementation of Ukraine’s com-
mitments to combat the climate change under the UN Convention on Climate Change and the
Kyoto Protocol. The analysis of such obligations as limitation of the greenhouse gases and the
protection and increase of quality of sinks and reservoirs of greenhouse gases is provided. It
is concluded that in order to overcome the problems of climate change the scientific methods
of environmental law are applied with consideration of requirements established by interna-
tional documents. Such methods include forming a new environmental ideology; development
and effective implementation of the national environmental policy in the context of sustai-
nable development; formation of the modern environmental legislation; an optimal system of
governance of natural resources and environmental protection; ensure optimal financing acti-
vities in the relevant area; environmental education, training in the relevant field of Ecological
Culture and more.

The requirements for adoption in Ukraine of the «flexible response» and «comprehensive
strategies» foreseen in the UN Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol are
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characterized. The article investigates the task in the area of energy-efficient development,
energy-saving and energy-efficient technologies that facilitate adaptation of ecosystems to cli-
mate change and sustainable development in general. The main attention should be given to
basic economic sectors – industry, energy, transport, housing and communal services, agro-
industrial complex, which consume the largest amounts of energy and emit the most volumes
of greenhouse gases and pollutants, thus accelerating climate change.

The task of adoption in Ukraine of the low carbon growth strategy and the guidelines for
this document are identified. The question of the transition economies of carbon in the deve-
lopment and implementation of low carbon growth strategies were discussed at the 16th
Conference of the Parties to the UNICCO (6th meeting of the Parties to the Kyoto Protocol),
which took place from 29 November to 10 December 2010 in Cancun (Mexico). As a result
of joint arrangements Parties undertook to develop and adopt in their national legal policy
strategy for low carbon development and transfer, thus the economy of their countries to redu-
ce consumption and energy intensive use of resources, defined the basic provisions should
include such strategies. 

The legal framework on these issues is characterized. The prospects for future develop-
ment of corresponding social relations are defined. Thus, the legislation of Ukraine in area of
the low carbon growth and climate protection is new. It is at the initial stage of formation.
Source of origin of such legislation in Ukraine is international law. It has no clear conceptual
and legal framework. Such legislation is mainly represented by a number of governmental and
departmental regulations. It can ensure the successful implementation of international obliga-
tions. This framework should establish the Law of Ukraine «On State Regulation of anthro-
pogenic emissions and removals of greenhouse gases» and «On the regulation of energy is
saving». Their adoption is a priority towards improving the efficiency of the legislation.
Projects mentioned laws for several years pending in the Parliament of Ukraine. The
Association Agreement between Ukraine and the European Union, in the section on the envi-
ronment, climate change is at the forefront in addressing regional and global issues. The above
should contribute to a fundamental change approaches to regulation in this area.

Key words: The UN Framework Convention on Climate Change; Kyoto Protocol; green-
house gas emissions, energy efficiency; the concept of low-carbon growth.
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СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ТА РОЗВИТОК 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Судова реформа в Україні, проведення якої було одним із питань коаліцій-
ної угоди прогресивно налаштованої більшості Верховної Ради України,
передбачає повернення довіри громадян до судової влади, яка за останні роки
була повністю втрачена, подолання корупції що охопила всі органи влади,
вдосконалення законодавства, забезпечення виконання судових рішень, підви-
щення якості правової допомоги та прозорості правосуддя. Як бачиться,
поставлені завдання є важливими, необхідними і зрозумілими, а виконання їх
має забезпечити право громадян на справедливий та неупереджений суд.
Розроблена Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 рр.
відображає потребу суспільства у необхідності підвищення якості діяльності
судової системи, дотримання європейських стандартів та наближення до кра-
щих практик відправлення правосуддя.

Існування адміністративних судів у системі судів України є одним із показ-
ників зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Запровадження адміністративного судочинства в Україні було зумовлено
необхідністю посилення гарантій захисту прав, свобод та інтересів фізичних
осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин
від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, їхніх посадових і службових осіб, а також запровадження справедливої
та ефективної процедури вирішення публічно-правових спорів з урахуванням
специфіки публічно-правових відносин. Основне завдання адміністративного
судочинства, визначене в Кодексі адміністративного судочинства України,
полягає у захисті прав і законних інтересів особи в публічно-правових спорах
від порушень з боку органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання. Особливістю адміністративного судочинства є те, що сторони в цьому
процесі мають рівні права, а обов’язок доведення правомірності та законності
дій та прийнятих рішень покладається на орган публічної влади.

Адміністративне судочинство має певні відмінності від інших видів судо-
чинства не лише своїм завданням. Адміністративний суд може з власної іні-
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ціативи збирати необхідні для вирішення справи докази, вийти за межі позов-
них вимог з метою захисту прав особи, яка звернулася до суду. Хоча тут скорі-
ше йдеться про власний розсуд суду, а не його обов’язок, за яким він за від-
сутності чи неповноти доказів зобов’язаний був би вчинити всі необхідні дії,
щоб їх зібрати.

Адміністративні суди розглядають публічно-правові спори фізичних та
юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень щодо оскарження їх
рішень, дій чи бездіяльності, у тому числі нормативно-правових актів та адмі-
ністративних актів щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом чи
процесом референдуму.

Слід зауважити, що в процесі застосування КАС України виникла необхід-
ність внесення змін до його положень. Таким одним із доповнень було введен-
ня інститутів скороченого та письмового провадження, покликаних забезпечи-
ти швидкий розгляд окремих категорій адміністративних справ. Були виок-
ремленні особливості проваджень у справах за зверненням органів державної
податкової служби та митних органів, у справах з видворення іноземців та осіб
без громадянства; законодавчо передбачено можливість використання в про-
цесі сучасних інформаційних технологій з метою оперативного інформування
та виклику учасників процесу.

Отже, на сьогодні ми маємо відповідну нормативно-правову базу адмініс-
тративної юстиції яка розвивається, оскільки відбуваються зміни у відносинах
та потребах суспільства. Адміністративна юстиція визнана й запроваджена в
більшості держав світу як найефективніший механізм захисту прав, свобод і
законних інтересів особи від порушень з боку органів державної (публічної)
влади та місцевого самоврядування. Безумовною перевагою адміністративних
судів є професійність, досвідченість суддів, виходячи з їхньої чіткої спеціалі -
зації.

Зміни, що з часом вносилися до Кодексу, були зумовлені недосконалістю
судового провадження та необхідністю належного застосування юридичних
норм матеріально-правового характеру і свідченням того, що правові норми
процесуального характеру перебувають у постійному розвитку по шляху їх
удосконалення. Зміни, що відбуваються в законодавстві, є виправданими, якщо
вони відповідають викликам часу і спрямовані на удосконалення положень
нормативного акта. Це закономірний процес удосконалення законодавства.

Проведення судової реформи в Україні, боротьба з корупцією та обмежен-
ня будь-яких проявів її, зменшення політичного впливу на судову владу є пред-
метом обговорення в суспільстві. Відбуваються дискусії щодо структури судо-
вої системи та існування в ній адміністративних судів. Мають місце різні пози-
ції практиків, науковців на побудову судової системи і, зокрема, системи адмі-
ністративних судів в Україні. 

Так, висловлюється думка про те, що в Україні має бути уніфікована три-
ланкова судова система, яку очолить Верховний Суд України як єдина касацій-
на інстанція всіх сфер судочинства. Верховний Суд України як третя ланка діє
як касаційна інстанція та суд першої інстанції (палати з кримінальних, цивіль-
них, адміністративних та господарських справ, конституційна палата, Пленум
Верховного Суду України – об’єднана палата як Вищий державний суд). Другу
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ланку складають апеляційні суди з розгляду цивільних, кримінальних, адмі-
ністративних та господарських справ. Першу ланку складають міські, районні,
окружні загальні суди як суди першої інстанції [1, с. 59].

Тимчасова спеціалізована комісія Верховної Ради України з питань підго-
товки законопроекту про внесення змін до Конституції пропонувала також лік-
відувати вищі спеціалізовані суди, у тому числі Вищий адміністративний суд. 

Отже, йдеться про ліквідацію вищих спеціальних судів та фактичне запе-
речення автономії системи спеціалізованих судів.

Іншу точку зору висловлювали практичні працівники та науковці на засі-
данні круглого столу, що відбувся в серпні 2014 р. Зокрема, у своїх виступах
учасники підкреслювали важливу роль адміністративних судів як діючої та
упорядкованої системи, що забезпечує оперативне та належне розв’язання
публічно-правових спорів.

Зазначалося, що існування автономної системи адміністративних судів є
реальним шляхом Української держави до європейських стандартів права.
Така модель доволі збалансована та відповідає традиціям правової демократії.
Демократична спрямованість реформування судоустрою сприятиме підвищен-
ню авторитету України серед світового загалу. Це зумовлено тим, що в кон-
тексті євроінтеграції на адміністративні суди покладається відповідальне зав-
дання – впроваджувати європейські стандарти належного урядування через
оцінку діяльності органів влади при вирішенні конкретних справ [2, с. 10–11].

Аналіз практики існування адміністративних судів у розвинутих країнах
континентальної європейської системи права засвідчує існування в переважній
більшості з них окремої ланки адміністративних судів. 

Експерти проекту «Твінінг» Європейського Союзу у розділі звіту
«Розвиток правової бази адміністративного судочинства» зазначили, що судо-
вий розгляд адміністративних рішень незалежними судами є частиною стан-
дарту ЄС і важливим елементом забезпечення верховенства права. Вищі адмі-
ністративні суди існують у різних європейських країнах – Федеральний адмі-
ністративний суд Німеччини, Державна рада Франції, Верховний суд юстиції
Румунії, Верховні суди Естонії, Словаччини, Угорщини, Чеської Республіки,
Адміністративний суд Австрії та інших країнах.

Вони наділені різним обсягом повноважень. Існують вищі адміністративні
суди, які слухають справи щодо застосування закону тільки у разі, якщо вони
виносять ухвали про дії зі скасування рішень, винесених адміністративними
судами, які діяли як остання інстанція. Зокрема, це Верховний адміністратив-
ний суд Португалії, Державні ради Бельгії та Греції, а також Верховний адмі-
ністративний суд Болгарії. 

У деяких країнах вищі адміністративні суди виносять ухвали, як по суті
справи, так і щодо застосування закону, діючи, за необхідності, як апеляційний
суд, юрисдикція якого передбачає право скасування тих судових постанов, які
оспорюються. Виділяють при цьому Державну раду Італії, Верховний адмі-
ністративний суд Фінляндії, Верховний суд Данії, Верховний суд Словенії,
Верховний адміністративний суд Швеції, Верховний адміністративний суд
Литви, Адміністративні суди Люксембургу та Хорватії.
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Щодо Державної ради Франції у звіті експертів, зокрема, зауважується, що
вона є не тільки верховним адміністративним судом, апеляційним судом (у
справах щодо місцевих виборів) та судом першої інстанції (щодо урядових
рішень та постанов). Вона ще й надає юридичні поради уряду щодо законоп-
роектів та проектів основних постанов уряду. Ці функції Державної ради є
чітко розмежованими і виконуються різними особами у рамках цього органу.
Поради уряду надані Державною радою сприяють запобіганню колізії законів,
а також виявленню ймовірної несумісності законів з міжнародними угодами та
європейськими нормами, перш ніж ці закони набувають чинності. У своєму
звіті за результатами дослідження іноземні експерти у рекомендаціях підкрес-
люють значення автономності адміністративних судів та доцільність існуван-
ня керованості їх системи єдиною касаційною інстанцією – Вищим адмініс-
тративним судом [3, с. 14–15].

Про виправданість забезпечення незалежності адміністративних судів,
необхідність спеціалізації серед суддів йшлося ще на конференції 2005 р.
Зокрема, зазначалося, що адміністративний суд є судом, який не притягує до
відповідальності, а лише захищає людину і громадянина. Тому поряд з необ-
хідністю фахової спеціалізації постає ще психологічна проблема, якщо адмі-
ністративні справи, хоча тільки в невеликій частині, розглядатимуть судді
загальних судів. Якщо ж у загальному суді один і той самий суддя розглядати-
ме кримінальну справу, а потім розглядатиме адміністративну справу відпо-
відно до КАС України, то постає питання, чи зможе він бути однозначно об’єк-
тивним. В Україні обов’язково треба поступово створювати цілком автономне
адміністративне судочинство на всіх рівнях.

Отже, існують й інші погляди на роль і місце адміністративного суду в
структурі системи судової влади.

Адміністративні суди є тією судовою ланкою, визначальною діяльністю
якої є захист прав, свобод та інтересів особи. Здійснення адміністративного
судочинства суттєво відрізняється від здійснення інших видів судочинства.
Йдеться не лише про специфіку спорів, що розглядаються, а й специфіку про-
цесуальних прав і обов’язків сторін, які беруть участь у справі, зборі та дослід-
женні доказів адміністративним судом.

Сьогодні спостерігається недостатній рівень загальнотеоретичних дослід-
жень таких явищ, як публічно-правові відносини, а звідси випливає і пробле-
ма механізму вирішення публічно-правових спорів, які виникають при взаємо-
дії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадя-
нами, при взаємодії владних та невладних суб’єктів.

Необхідність реформування судової системи, з огляду на ті проблеми які
вона має, підтримують як практики, так і науковці. Однак існують різні бачен-
ня такої реформи, а отже, виникають і відповідні дискусії. Так, якщо удоско-
налення законодавства і, зокрема, внесення змін до КАС України розглядаєть-
ся як результат аналізу практики його застосування, що засвідчує потребу його
вдосконалення, то пропозиції щодо ліквідації вищих спеціалізованих судів є
предметом дискусій, на яких учасники їх переконливо аргументують необхід-
ність їх існування як спеціалізованих адміністративних судів у системі судової
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влади, діяльність яких спрямована на забезпечення правомірності дій і рішень
органів публічної влади.

Адміністративні суди є однією з ланок у системі судів, для якої основною
функцією є правозахисна. Завданням адміністративного судочинства є захист
прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин від пору-
шень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх
посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних
управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання
делегованих повноважень (ст. 2 КАС України). При цьому в Кодексі зазнача-
ється, що компетенція адміністративних судів поширюється не лише на спори
фізичних та юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень щодо оскар-
ження їх рішень, дій чи бездіяльності, а й на спори між суб’єктами владних
повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, і
спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених
законом (ст. 17). Такий підхід дещо розширює, вважаємо, межі діяльності
адміністративних судів. У такому разі за захистом прав звертається до суду
суб’єкт владних повноважень.

Ліквідація в процесі реформування системи адміністративних судів чи
окремої їх ланки, чи підпорядкування іншим судовим органам не сприятиме,
на нашу думку, ефективності функціонування адміністративного судочинства.
За таких обставин буде порушений сам єдиний механізм захисту прав, свобод
і законних інтересів особи від порушень з боку органів публічної влади. Крім
того, механізм адміністративного судочинства має свої особливості не лише за
компетенційною ознакою. Адміністративні суди, розглядаючи спори між осо-
бою і владним суб’єктом, здійснюють опосередкований контроль, за рішення-
ми, діями чи бездіяльністю владного суб’єкта. 

Спираючись на досвід адміністративного судочинства інших країн, що
мають реальні результати, перевірені часом, дієвості механізму реалізації кон-
ституційних прав громадян, можна вибудувати різні моделі структурної побу-
дови системи адміністративних судів в Україні. Важливим є вибір такої моде-
лі, яка буде найбільш ефективна і прийнятна для нашої країни. Як свідчить
обговорення цього питання в різних колах практиків і науковців, зокрема, і на
засіданні круглого столу «Адміністративне судочинство в контексті європей-
ського вибору України», що відбувся в Інституті держави і права НАН України
30 жовтня 2014 р., більш переконливою є позиція існування адміністративних
судів окремою ланкою в системі судової влади, оскільки їх утворення та діяль-
ність є важливою конституційною гарантією дотримання принципу верховен-
ства права в державі при розгляді публічно-правових спорів. Ця інституція
покликана відновити право громадянина, коли його порушником є орган пуб-
лічної влади. А тому вплив на діяльність адміністративних судів з боку суб’єк-
тів владних повноважень має бути мінімізованим та забезпечена автономність
їх діяльності.

Суспільні відносини, що виникають при здійсненні адміністративного
судочинства, є специфічними, оскільки йдеться про захист прав, свобод та
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-
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правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при
здійсненні ними владних управлінських функцій, визначених законодавством.

Специфіка сфери, в якій виникає публічно-правовий спір, вимагає і відпо-
відної підготовки суддів при його розгляді. Йдеться про те, що майбутні судді
адміністративних судів мають володіти відповідними знаннями у галузі адмі-
ністративного права, державного управління, організації та діяльності органів
публічної влади, стану законодавчого врегулювання відносин цих органів з
громадянами.

Вони мають отримати ці знання у стінах вищих навчальних закладів і
закріпити їх під час стажування не лише в суді, а й в органах публічної влади.
Сам термін «стажування» має бути чітко визначеним і регламентованим,
достатнім для поглибленого закріплення отриманих знань через безпосередню
участь у діяльності органів публічної влади. 

Від особистості кожного конкретного судді, його кваліфікації та розуміння
своєї ролі залежить довіра суспільства до адміністративного суду.

Для гарантування повного й ефективного захисту прав людини в певній
державі адміністративний суддя повинен не тільки розглядати справи уважно
і критично, а й брати до уваги стандарти, сформовані Європейським судом з
прав людини, та оцінювати можливі антиконституційні загрози. Іншими сло-
вами, для забезпечення справедливого правосуддя він повинен бачити саму
суть спору та його значення для Конституції. Відтак для забезпечення досяг-
нення адміністративним суддею своєї мети робоче навантаження на суддів має
бути адекватним, вони повинні мати достатньо часу для підвищення профе-
сійного рівня, здійснення досліджень й аналізу. Судді повинні мати належні
умови для ефективного виконання своїх обов’язків і повинні відчувати силу та
захист своєї незалежності [4, с. 177]. Такий підхід відповідатиме як виконан-
ню обов’язків, що стоять перед суддею, так і захисту та ефективності його
діяльності.

Отже, йдеться про «людський чинник» – професійність суддів у вирішенні
публічно-правових спорів між органами державної влади і громадянами.

Одним із напрямів комплексного реформування судової системи в
Стратегії розвитку судової системи України на 2015–2020 рр. передбачено під-
вищення професійного рівня суддів. Зокрема, йдеться про необхідність
визнання Національної школи суддів єдиним закладом суддівської освіти в
Україні і здійснення нею спеціальної підготовки на посаду судді та збільшен-
ня тривалості програми спеціалізованої підготовки кандидатів на посаду судді
до 18 місяців. Такий підхід до підготовки суддів має стати важливим кроком у
реформуванні судової влади і, зокрема, адміністративного судочинства.

Якщо немає впевненості в неупередженому розгляді справи суддею, при
якому пересічна людина може, зрештою виграти справу, скажімо, проти
прем’єр-міністра, міністра чи інших представників держави, то навіть найкра-
ща, найрозвиненіша правова система не дасть позитивних результатів. Довіра
до суду не виникає сама по собі, її не можна прищепити за короткий проміжок
часу, запровадити актами парламенту чи інших органів державної влади. Вона
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формується поступово, і роль суддів у цьому процесі є вельми важливою [5,
с. 6].

Удосконалення конституційних положень і зміни до законодавства при
проведенні судової реформи мають важливе значення для адміністративного
судочинства. Однак очевидним є те, що успішність її багато в чому залежить
від успішності подолання корупції у цій сфері та залежить від суб’єктивного
чинника, проявом якого є відповідність кваліфікаційного та професійного
рівня суддів вимогам сучасності. Інакше і ця судова реформа може не мати
якісних результатів. 

Зміни до законодавства, подолання корупції, належна теорія та вдоскона-
лення практики адміністративного судочинства, вирішення кадрових питань
сприятимуть ефективному виконанню адміністративними судами свого основ-
ного завдання – захисту прав, свобод та інтересів особи.
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Андрійко О. Ф. Судова реформа в Україні та розвиток адміністративного судо-
чинства

У статті розглядаються актуальні проблеми проведення судової реформи та подаль-
шого розвитку адміністративного судочинства в Україні. Увага акцентується на місці і
ролі адміністративних судів у системі судової влади та питанні формування професій-
ного та компетентного суддівського корпусу. Підкреслюється необхідність відстеження
зарубіжної практики формування та розвитку адміністративного судочинства та аналізу
власного досвіду, оскільки соціальні зміни, потреби суспільства найчастіше спостеріга-
ються в судовій практиці. 

Ключові слова: судова реформа, адміністративне судочинство, системи адміністра-
тивних судів, адміністративно-правовий спір, суб’єкт владних повноважень.

Андрийко О. Ф. Судебная реформа в Украине и развитие административного
судебного производства

В статье рассматриваются актуальные проблемы проведения судебной реформы и
развития административного судебного производства в Украине. Внимание акцентиру-
ется на месте и роли административных судов в структуре системы судебной власти и
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формировании профессионального и компетентного судейского корпуса.
Подчеркивается необходимость изучения зарубежной практики формирования и разви-
тия административного судебного производства и анализа собственного опыта,
поскольку социальные изменения, потребности общества чаще всего проявляются в
судебной практике.

Ключевые слова: судебная реформа административное судопроизводство, система
административных судов, административно-правовой спор, субъект властных полномо-
чий.

Andriyko O. F. Judicial reform in Ukraine and the development of administrative
justice

The article deals with topical issues of judicial reform and further development of admi-
nistrative justice in Ukraine. Attention is focused on the place and role of administrative courts
in the judicial system and the issue of professional and competent corps of judges.
Emphasized the necessity of monitoring of foreign practices of formation and development of
administrative justice and analyzing of personal experience because needs of the society are
observed more often in judicial practice.

In considering of the question of the place of administrative justice in the judicial system
analyzed various approaches of scientists and practical workers about the system of adminis-
trative courts. Thus it is thought that in Ukraine should be unified three-tier system, which is
headed by the Supreme Court of Ukraine as single cassation instance in all spheres of justice.
Supporters different perspective, emphasizing the important role of administrative courts in
the development of democratic principles assert that the existence of an autonomous system
of administrative courts with the Supreme Administrative Court is balanced model of admi-
nistrative justice, which corresponds to the best traditions of legal democracy.

Considered models of forming administrative justice system and the practice of their exis-
tence in the European countries. It is noted that the existence of an autonomous system of
administrative courts in the judicial system is an important element of ensuring supremacy of
law.

In the majority of the European countries there are independent systems, led by the
Supreme Administrative Court (the Authority may have another name, but its essence does not
change). Such approach is justified as a whole, taking into account the tasks of administrati-
ve courts – the protection of rights, freedoms and interests of citizens against arbitrary deci-
sions, acts or omissions of public authorities, the nature of public law relations in which there
is a dispute. Therefore, the existence of an autonomous system of administrative courts in the
judicial system is an important element of ensuring supremacy of law. Special attention in the
process of judicial reform should be given to ensuring impossibility of corruption that is dis-
ruptive factor in building a democratic society.

Effectiveness of administrative courts, mentioned in the article, is characterized not only
by the presence of objective factors – the presence of an appropriate regulatory framework,
formed the organizational structure of administrative courts, categories of administrative cases
and more. Great importance have factors that are subjective – the formation of corps of pro-
fessional judges and their profound knowledge not only in the sphere of implementation of
administrative proceedings, but also in the sphere of public law relationships where arises the
public dispute, integrity, responsibility, communication culture directed to strengthening of
respect for court.

One of the directions comprehensive reform of the judicial system in the Strategy of the
Judiciary in Ukraine of 2015–2020 involves raising of the level of professional judges. In par-
ticular, it is a necessity to acknowledge National School of Judges as the only institution of
judicial education in Ukraine and the exercise of special preparation for a judicial position and
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increasing of duration of specialized training program for the candidates to 18 months. Such
approach to judicial training is an important step in reforming the judiciary and in particular
the administrative proceedings.

From the personality of the individual judge his qualification and understanding of their
role depends the public confidence for the administrative court.

In order to guarantee complete and effective protection of human rights in a particular
state administrative judge must not only to consider the cases carefully and critically, but also
to take into account the standards formed by the European Court of Human Rights and to
assess possible non-constitutional threats.

Changes to the legislation, overcoming corruption, proper theory and practice of impro-
ving of administrative procedures, resolve personnel issues will contribute to the effective
implementation of administrative courts its main task – to protect the rights, freedoms and
interests of individuals.

Key words: judicial reform, administrative proceedings, administrative courts, adminis-
trative and legal dispute, the subject of power.
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ДО ПИТАННЯ ОПЛАТИ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Проблематика адміністративних послуг уже багато років є однією з пріо-
ритетних у державній політиці. У цьому матеріалі увага приділяється лише
одному аспекту цієї проблематики – питанню оплати адміністративних послуг. 

В ухваленому у вересні 2012 р. Законі України «Про адміністративні послу-
ги» визначено деякі параметри державної політики у цій сфері. Зокрема, у ст. 11
Закону встановлено, що при наданні адміністративних послуг у випадках,
передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір). Надання
адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійсню-
ється на безоплатній основі. Розмір плати за надання адміністративної послуги
(адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з ура-
хуванням її соціального та економічного значення. Плата за надання адмініс-
тративної послуги (адміністративний збір) зараховується до державного або
відповідного місцевого бюджету. Плата за надання адміністративної послуги
(адміністративний збір) вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь ком-
плекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для
отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз,
здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів
з реєстрів тощо). Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких
додаткових не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких
додаткових коштів забороняється. Суб’єкт надання адміністративних послуг не
може надавати інші платні послуги, не передбачені законом про перелік адмі-
ністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання.
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Проте є проблеми і з виконанням цього Закону, і з недостатністю його
положень. Адже у Законі відсутні критерії платності та безоплатності щодо
інших адміністративних послуг, крім соціальних. Не визначено також, яким
чином визначається розмір плати (адміністративного збору) за платні адмін-
послуги та яка допустима верхня межа таких зборів, тощо. 

Отже, питання оплати адміністративних послуг досі створює проблеми як
громадянам і суб’єктам господарювання, так і державі та органам місцевого
самоврядування. 

Основними проблемами споживачів адміністративних послуг у частині їх
оплати є необґрунтовані розміри плати за деякі адміністративні послуги,
насамперед через «подрібнення» однієї послуги на кілька окремих «платних
послуг», а також непрозорість системи оплати таких послуг.

Для держави проблемою є неконтрольованість збирання та використання
коштів за адміністративні послуги, що фактично має два наслідки. З одного
боку, держава недоотримує кошти, які збираються різними неправомірними
суб’єктами, що де-факто надають адміністративні послуги (зокрема, деякими
державними підприємствами), з другого – багато адміністративних послуг
мають такі мізерні розміри (наприклад, за деякі послуги РАГС та за реєстра-
цію місця проживання платежі становлять по 85 копійок), що не виправдовує
навіть витрат на адміністрування таких платежів. 

Для органів місцевого самоврядування проблемою є брак ресурсів на
забезпечення організації надання адміністративних послуг, включаючи такі
елементарні потреби, як папір, картриджі, витрати на поштові відправлення
тощо, оскільки абсолютна більшість адміністративних послуг місцевого само-
врядування визначені законами як безоплатні для суб’єктів звернення. 

Серед основних причин виникнення цих проблем можна виділити кілька.
По-перше, це хаотичність розвитку законодавства з питань оплати адміністра-
тивних послуг. Суб’єктам звернення за адміністративними послугами важко
орієнтуватися у порядку та розмірах оплати, що призводить до сплати нео-
бов’язкових платежів і нерідко – до корупції. Адже в одних випадках плата за
адміністративні послуги визначається у законах або актах аналогічного рівня
(наприклад, Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» визна-
чає розміри плати за видачу паспортних документів та деякі інші адміністра-
тивні послуги; Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців» визначав розміри зборів за реєстрацію суб’єктів господа-
рювання тощо). Таких законів налічується більше сотні, і вони по-різному
називають платежі, які мають характер плати за адміністративні послуги
(«державне мито», «реєстраційний збір», «ліцензійний збір», «плата» тощо), а
також по-різному визначають і самі розміри плати (в неоподатковуваних міні-
мумах; у мінімальних заробітних платах; в абсолютних одиницях, у тому числі
у іноземних валютах; у відсотковому вимірі тощо). 

Ще частіше платежі за надання адміністративних послуг закріплюються на
рівні підзаконних нормативно-правових актів. Багато «платних послуг», у
тому числі фактично дублюючих або додаткових платежів за адміністративні
послуги, визначені окремою групою актів Кабінету Міністрів України про
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затвердження вже згаданих «переліків платних послуг» (див. наприклад,
постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 «Деякі
питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної
міграційної служби платних послуг»). 

Наразі таких «переліків платних послуг» близько 40, і ними затверджено
понад 600 «платних послуг». Більше того, фактично додаткові платежі за дії,
які нав’язуються при наданні адміністративних послуг, закріплені в актах цен-
тральних органів виконавчої влади та навіть окремих державних підприємств
(наприклад, послуги Державного підприємства «Документ» у сфері управлін-
ня Державної міграційної служби визначені наказом цього підприємства
№ 54/1 від 18 липня 2012 р.). Таким чином, через невпорядкованість законо-
давства – закріплення норм щодо оплати послуг у нормативно-правових актах
різного рівня – зі споживачів кошти можуть стягуватися без належних підстав
і в необґрунтованих розмірах.

Другою причиною проблем у сфері оплати адміністративних послуг є офі-
ційна безоплатність багатьох адміністративних послуг. Адже популярною є
точка зору, що адміністративні послуги мають бути безплатними, оскільки
держава утримується на кошти платників податків. Проте навіть у найрозви-
неніших країнах світу більшість адміністративних послуг надається за плату,
оскільки податки витрачаються насамперед на загальні публічні послуги, що
надаються усьому суспільству: оборона, громадська безпека тощо. Натомість
адміністративні послуги мають персоналізований характер, і громадяни корис-
туються ними у різному обсязі або ж не користуються деякими послугами вза-
галі. Податки не можуть покрити всі витрати адміністративних органів у зв’яз-
ку з наданням адмінпослуг, і їх фінансування за рахунок державного бюджету
є несправедливим стосовно самих платників податків. 

Крім компенсаційної функції, плата за адміністративні послуги відіграє
також регулятивну функцію, обмежуючи звернення за послугами без потреби,
та у виняткових випадках – фіскальну функцію, тобто наповнення бюджету,
якщо йдеться про послуги, пов’язані зі сферою розваг або надприбутковими
видами економічної діяльності.

На практиці в Україні адміністративні послуги часто необґрунтовано поді-
ляються на платні та безоплатні залежно від того, яким суб’єктом вони нада-
ються. Зокрема, якщо послуги надаються органами виконавчої влади, вони, як
правило, є платними. Натомість здебільшого аналогічні за змістом послуги
(наприклад, певні дозволи) органів місцевого самоврядування є переважно
безоплатними. Це призводить до ситуацій, коли навіть адмінпослуги, які спри-
яють комерційній діяльності споживача (наприклад, дозволи на зовнішню рек-
ламу, надання паспорта прив’язки тимчасових споруд для здійснення підпри-
ємницької діяльності), є безоплатними. 

Проте на практиці діяльність, яка передує отриманню остаточного доку-
мента, все одно виявляється платною. Зокрема, це стосується експертиз,
погоджень тощо. Такий стан пов’язаний з тим, що органи влади, які надають
(повинні надавати) адміністративну послугу, передають її надання або ж окре-
мі етапи суб’єктам господарювання. Останні надають свої послуги за плату.
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Нераціональність такого підходу очевидна ще й тому, що головним критерієм
у визначенні платності/безоплатності послуги має бути не суб’єкт її надання,
а сам характер послуги (категорія справ).

Отже, формальна безплатність багатьох адміністративних послуг може
призводити лише до фактичного здорожчання її вартості для суб’єктів звер-
нення. Натомість законна офіційна платність адміністративних послуг, навпа-
ки, може бути кориснішою для суспільства, оскільки зменшує корупційну
мотивацію в суб’єктів звернення. 

І нарешті третя причина проблем у сфері оплати адміністративних послуг –
бюджетне недофінансування органів влади, фактична вимушеність до зароб-
ляння коштів. Неналежне й недостатнє фінансування діяльності органів пуб-
лічної адміністрації є чинником, що безпосередньо впливає на специфіку
надання адміністративних послуг, зокрема, на їх цілісність чи подрібненість,
розміри плати, прозорість механізму оплати. Відсутність в органу, що надає
адміністративні послуги, необхідного обсягу коштів для нормальної діяльності
змушує шукати інші шляхи фінансування. Тягар витрат покладається на неле-
гальні або напівлегальні побори зі споживачів адміністративних послуг.

Проблема оплати адміністративних послуг значною мірою залежить від
порядку формування та наповнення Державного бюджету, що складається із
загального та спеціального фондів. Останні роки, більшість коштів за адмініс-
тративні послуги спрямовувалася до загального фонду державного бюджету,
де вони фактично «розчиняються». Відтак у суб’єктів надання адміністратив-
них послуг не вистачає ресурсів на належне надання послуг. Це вважається
однією з причин, чому органи влади зацікавлені у наданні додаткових «плат-
них послуг», кошти за які більшою мірою виконують компенсаційну функцію.
Наприклад, у структурі оплати паспорта громадянина України для виїзду за
кордон – 170 гривень – це державне мито, що спрямовується до загального
фонду Державного бюджету. А для компенсації витрат за бланк паспорта і за
«оформлення і видачу паспорта…» з громадян стягуються додаткові кошти (це
окремо 120 грн і 87,15 грн) на підставі згаданої постанови Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 2011 р. № 1098. До речі, такий підхід подвійної оплати
адміністративної послуги вже визнаний неправомірним рішенням Верховного
Суду України від 03 грудня 2013 р. Але переважна більшість платних послуг
не захищені у державному бюджеті від використання коштів на інші цілі. 

На практиці завдяки затвердженим Кабінетом Міністрів України перелікам
платних послуг виникають фактично нові адміністративні послуги із не кон-
трольованими державою й невиправдано великими зборами за них. 

Можна запропонувати кілька шляхів розв’язання проблем з оплатою адмі-
ністративних послуг. Насамперед є доцільними розробка і впровадження ново-
го систематизованого законодавства. Такий закон можна назвати законом «Про
адміністративний збір» (далі – закон). Він повинен систематизувати положен-
ня усіх чинних сьогодні нормативно-правових актів: як законів (у т. ч. і
Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»), так і підзаконних
нормативно-правових актів. У ньому має бути максимально повно врегульова-
но порядок оплати та розміри адміністративних зборів. У законі варто визна-
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чити функції адміністративного збору, принципи встановлення та стягнення
адміністративного збору. 

Але насамперед треба дати чітке законодавче визначення поняття та видів
адміністративного збору. При цьому адміністративний збір можна визначити
як різновид обов’язкового платежу, що сплачується суб’єктом звернення за
надання йому адміністративної послуги, у зв’язку з отриманням ним спеціаль-
ної індивідуальної вигоди – створенням умов для реалізації (набуття) права,
зміни чи припинення права, виконання обов’язку. Адміністративний збір не є
податком. 

Доцільно розмежувати державний адміністративний збір і муніципальний
адміністративний збір, залежно від суб’єкта надання адміністративної послу-
ги. При цьому розміри адміністративного збору за муніципальні адміністра-
тивні послуги можуть визначатися конкретними органами місцевого самовря-
дування, у межах, встановлених Верховною Радою України. 

Адміністративний збір має встановлюватися насамперед з метою повного
або часткового відшкодування державі та/або громаді витрат на надання адмі-
ністративної послуги. У виняткових випадках, при наданні адмінпослуг,
пов’язаних з економічною чи іншою діяльністю, що потребує особливого
узгодження з публічними інтересами, адміністративний збір може встановлю-
ватися також з метою отримання додаткових публічних доходів. 

Державна політика щодо встановлення, сплати та використання адмініс-
тративного збору повинна базуватися на принципах: верховенства права;
законності; рівності усіх перед законом; обґрунтованості встановлення розмі-
рів адміністративного збору та прозорості; цільового використання адмініс-
тративного збору. 

Адміністративний збір в ідеалі має встановлюватися у фіксованому розмі-
рі та визначатися в національній грошовій одиниці України – гривні. Хоча вра-
ховуючи нестабільність економіки України, особливо у кризовий 2014 р., при-
йнятним є варіант встановлення розмірів адміністративного збору у «прив’яз-
ці» до мінімальної заробітної плати. 

При запровадженні нових платних адміністративних послуг і перед вста-
новленням розміру адміністративного збору суб’єкт, відповідальний за надан-
ня даного виду адміністративних послуг, має складати прогнозований перелік
витрат (калькуляцію). 

Метою затвердження переліку витрат (калькуляції) є компенсація витрат на
надання адміністративної послуги; або забезпечення прозорості дотацій для
надання адміністративних послуг певного виду, якщо витрати на надання
адміністративної послуги компенсуються частково. 

При цьому витрати на надання адміністративної послуги мають складати:
1) прямі матеріальні витрати (вартість матеріалів); 2) прямі витрати на оплату
праці працівників, задіяних у наданні адміністративної послуги протягом
визначеного періоду часу; 3) інші прямі витрати (послуги зв’язку тощо).

Складнішим є питання, чи включати до складу витрат непрямі витрати:
оплата комунальних послуг, оренди приміщення, зносу основних засобів та
нематеріальних активів (амортизації). Як видається, принаймні з витратами на
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приміщення (на оренду тощо) треба бути обережними, адже тоді вартість
адмінпослуги буде дуже різнитися від міста та регіону. Зрештою саме інвести-
ція у базову інфраструктуру (приміщення тощо) мала б бути внеском влади і
не вимагатися для покриття від отримувачів адміністративних послуг. 

Розміри адміністративних зборів мають періодично переглядатися. 
Базовим критерієм визначення розміру адміністративного збору має бути

часткове або повне відшкодування державі або громаді витрат на надання
адміністративних послуг, тобто фактично критерій собівартості. 

Розмір адміністративного збору за надання державної адміністративної
послуги певного виду має бути однаковим, незалежно від фактичної собівар-
тості у конкретній адміністративно-територіальній одиниці. Тобто розміри
адміністративних зборів повинні базуватися на середніх витратах, необхідних
для надання адміністративних послуг.

Підвищений розмір адміністративного збору може встановлюватись у
випадку прискореного (термінового) надання адміністративної послуги. Але
такий підхід допустимий лише у разі, коли звичайний (ординарний) строк
надання адміністративних послуг є обґрунтованим.

Адміністративний збір за виготовлення та видачу дублікатів документів, на
яких оформляються результати надання адміністративних послуг, витягів і
виписок, повинні ґрунтуватися на вартості бланків відповідних документів та
витрат часу персоналу, який надає такі послуги. Для зручності такі розміри
можуть бути встановлені універсально – наприклад, у відсотковому виражен-
ні до «основної» адміністративної послуги чи взагалі як єдиний платіж для
всіх типів дублікатів і копій ліцензій, дозволів, сертифікатів. 

Законодавство повинно надати можливість справляти з суб’єкта звернення
кошти на витрати, зумовлені індивідуальними запитами суб’єкта звернення:
витрати на поштові пересилання чи кур’єрську доставку документів. Підхід
відмови від контакту суб’єкта звернення з суб’єктом надання адміністратив-
них послуг чи центром надання адміністративних послуг при видачі результа-
ту адміністративної послуги може бути обраний і як основний у державній
політиці. Тоді витрати на поштові пересилання повинні включатися до загаль-
ного розрахунку адміністративного збору. Такий підхід має і суттєвий антико-
рупційний ефект. 

Закон «Про адміністративний збір» повинен містити у додатку-переліку
перелік розмірів адміністративного збору за конкретні адміністративні послу-
ги, що користуються найбільшим попитом серед громадян, тобто за «базові»
адміністративні послуги (це послуги у сфері реєстрації актів громадянського
стану, паспортні послуги, реєстрація місця проживання, реєстрація транспор-
тних засобів і видача посвідчень водія, реєстрація прав на нерухоме майно та
земельних ділянок).

У чітко визначених Законом випадках і межах розміри плати (адміністра-
тивного збору) за державні адміністративні послуги можуть встановлюватися
актами Кабінету Міністрів України, а за муніципальні адміністративні послу-
ги – актами відповідних місцевих рад. Упорядкування розмірів адміністратив-
ного збору за конкретні адміністративні послуги може здійснюватися поетап-
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но, шляхом затвердження відповідних переліків-додатків до закону «Про адмі-
ністративний збір». 

У цьому законі необхідно закріпити і порядок та способи сплати адмініс-
тративного збору. Адміністративний збір, за загальним правилом, має вноси-
тись суб’єктом звернення один раз перед або одночасно з поданням заяви та
необхідних документів для отримання адміністративної послуги. 

Адміністративний збір може сплачуватися двома платежами, якщо розмір
плати за надання адміністративної послуги є значним, а повноваження суб’єк-
та надання адміністративних послуг щодо надання адміністративної послуги
має дискреційний характер. Тоді збір може сплачуватися так: спочатку сплата
авансового платежу перед або одночасно з поданням заяви для отримання
адміністративної послуги, який має покривати витрати на адміністративне
провадження; потім сплата залишку збору у разі прийняття позитивного для
суб’єкта звернення рішення. 

Дуже важливо врегулювати питання цільового використання коштів, що
надходять від сплати адміністративного збору. Розподіл адміністративного
збору має передбачати забезпечення належної фінансової спроможності
суб’єктів надання адміністративних послуг – безпосередніх суб’єктів надання
послуг за рахунок коштів, отриманих в якості адміністративного збору. Тобто
порядок використання адміністративного збору повинен ґрунтуватися на при-
нципі цільового використання коштів, які спрямовуються на відшкодування
державі/громаді, а точніше – уповноваженими ними суб’єктами витрат на
надання адміністративної послуги, зокрема, на забезпечення належного орга-
нізаційного та матеріально-технічного функціонування суб’єкта надання адмі-
ністративних послуг, а також покращення його роботи. Саме тому адміністра-
тивний збір має зараховуватися до спеціального фонду державного бюджету і
«прив’язуватися» до суб’єкта надання адміністративної послуги. 

У випадку, якщо розмір адміністративного збору встановлюється з метою
отримання додаткових публічних доходів, він має розподілятись на кошти, що
використовуються на покриття витрат суб’єкта надання послуг (через зараху-
вання до спеціального фонду державного бюджету), а також кошти, що зара-
ховуються до загального фонду державного та/або місцевих бюджетів. 

Суб’єкти надання адміністративної послуги зобов’язані регулярно готува-
ти та оприлюднювати фінансові звіти, де повинна бути зазначена інформація
про: зібрані у вигляді адміністративного збору кошти і про їх використання.

Прийняття і впровадження закону «Про адміністративний збір» сприятиме
зростанню надходжень до державного бюджету, як через приведення зборів за
більшість нині безоплатних адміністративних послуг до обґрунтованих розмі-
рів, так і завдяки прозорішому адмініструванню таких коштів. Урешті, це
повинно вплинути і на покращення якості адміністративних послуг.

Тимощук В. П. До питання оплати адміністративних послуг
Стаття присвячена проблематиці оплати адміністративних послуг. Зокрема, визна-

чаються існуючі проблеми з оплатою адміністративних послуг, а також їх причини, в
тому числі хаотичний розвиток законодавства, формальна безоплатність багатьох адмі-
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ністративних послуг, бюджетне недофінансування адміністративних органів. Автором
пропонується розробка і впровадження нового систематизованого законодавчого акта,
який би впорядкував відносини щодо визначення та порядку стягнення плати за адмі-
ністративні послуги (адміністративного збору). Зокрема, мають бути врегульовані чіткі
критерії платності або безоплатності адміністративних послуг, порядок визначення
конкретних розмірів адміністративного збору за адміністративні послуги, порядок спла-
ти відповідних коштів та їх використання.

Ключові слова: адміністративні послуги, плата за адміністративні послуги, адмініс-
тративний збір.

Тимощук В. П. К вопросу об оплате административных услуг
Публикация посвящена проблематике оплаты административных услуг. В частности,

определяются существующие проблемы с оплатой административных услуг, а также их
причины, в том числе хаотическое развитие законодательства, формальная бесплатность
многих административных услуг, бюджетное недофинансирование административных
органов. Автором предлагается разработка и внедрение нового систематизированного
законодательного акта, который бы упорядочил отношения по определению и порядку
внесения платы за административные услуги (административного сбора). В частности,
должны быть урегулированы четкие критерии платности или бесплатности админуслуг,
порядок определения конкретных размеров административного сбора за администра-
тивные услуги, порядок оплаты соответствующих средств и их использования.

Ключевые слова: административные услуги, плата за административные услуги,
административный сбор.

Tymoshchuk V. P. On the issue of administrative services’ payment
The article highlights such an aspect of administrative services’ problems as the issues of

their payment by citizens and enterprises. In particular, the article determines current problems
of administrative services’ payment, including opacity of payment process from one side, and
lack of public administration resources on a proper administrative services’ delivery from the
other side. 

The article determines the main reasons of problems of administrative services’ payment,
including a chaotic development of legislation, formally free delivery of most administrative
services (that causes illegal fees), budget underfunding of administrative authorities and their
orientation on their own «making» money.

To solve these problems it is offered development and implementation of the new syste-
matic legislative act that would regularize determination and order of administrative services’
payment (administrative fee). The new legislation must regulate clear criteria of pay/free
administrative services, the order of determination of services’ cost, the order of payment for
these services and using income from them. 

It is also suggested to determine an administrative fee depending on the self cost of the
specific administrative services’ delivery. Moreover it is offered to direct costs from adminis-
trative services to specific funds of budgets and not to general fund of state or local budget.
This rule and costs’ conjunction to administrative services’ providers will allow an improve-
ment of motivation of qualitative administrative services’ delivery and provision of adminis-
trative services’ providers with all necessary resources. 

The reform of administrative services’ payment must help to minimize corruption in this
sphere and improve administrative services quality.

Key words: administrative services, payment of administrative services, administrative
fee.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ 
СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Визначальною передумовою ефективного функціонування державно-
управлінської системи є досконала організаційна структура державного управ-
ління. Автори підручників і навчальних посібників з державного управління
розглядають організаційну структуру як компонент системи державного
управління, зумовлений її суспільно-політичною природою, соціально-фун-
кціональною роллю, цілями і змістом, який об’єднує певну сукупність дер-
жавних організацій, їх персонал, матеріальні та інформаційні ресурси, що
виділяються і витрачаються суспільством на формування та реалізацію дер-
жавно-управлінських впливів і підтримання життєздатності самого суб’єкта
управління [1, с. 121; 2, с. 60]. Організаційну структуру державного управлін-
ня утворюють органи державного управління та сукупність організаційних
зв’язків, які виникають між ними. Державне управління насамперед здійснює
окрема система державних органів – органів виконавчої влади.

Необхідність дослідження проблемних питань системи органів виконавчої
влади та відносин між ними набуває особливої актуальності в зв’язку з проце-
сами удосконалення системи державного управління, що наразі відбуваються
в Україні. Питання організації та функціонування органів виконавчої влади
розглядали в своїх роботах, зокрема, такі дослідники, як В. Авер’янов,
С. Кисіль, О. Крупчан, В. Малиновський, О. Сушинський, В. Шаповал. Метою
статті є висвітлення окремих проблемних питань правових засад організації
системи органів виконавчої влади та зв’язків між ними в контексті змін у зако-
нодавстві останніх років (насамперед тих, що стосуються центральних органів
виконавчої влади) і формулювання пропозицій щодо його вдосконалення.

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 вико-
навчої влади України були визначені пізніше, ніж видані укази Президента про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади і про затверджен-
ня 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 про затвер-
дження типових положень), а не навпаки, підзаконний акт ґрунтується на нор-
мах закону.

Погоджуємося з В. Малиновським, що реформуванню системи органів
виконавчої влади бракувало системності, послідовності, наукового обґрунту-
вання, а логіка проведення адміністративної реформи не була достатньо про-
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думаною. Перманентні ліквідації та реорганізації центральних органів вико-
навчої влади значною мірою знизили ефективність їх діяльності, спричинили
додаткові бюджетні витрати. У результаті штучність і невідповідність струк-
турної моделі виконавчої влади об’єктивно існуючим завданням, що стояли
перед державою у відповідний період державного будівництва, ставали пере-
шкодою у спроможності виконувати покладені на неї функції [3, с. 14].

І. Кульчій, досліджуючи питання реформування органів виконавчої влади в
Україні, також вказує, що планування і проведення змін у системі органів
виконавчої влади відбувалося неритмічно; спостерігається порушення логіч-
ної послідовності процесу реформування; не простежується поступальний
прогресивний розвиток органів виконавчої влади в умовах реформ; органи і
посадові особи, що реалізували перетворення, діяли відокремлено та без ура-
хування здобутків попередніх років; у процесі реформування органи виконав-
чої влади хоча і зазнавали структурних змін і перебували у стані перманентних
реформ, однак результативність їх роботи суттєво не поліпшилася [4, с. 8].

На нашу думку, при здійсненні адміністративної реформи варто було б при-
слухатися до пропозиції щодо прийняття Закону про систему органів виконав-
чої влади в Україні, в якому конкретизувати положення Конституції України
щодо організації цілісної системи органів виконавчої влади, визначити сукуп-
ність державних установ, які належать до цієї сфери управління, їх цілі та зав-
дання на кожному рівні ієрархії [5, с. 11]. Одночасно з цим законом було запро-
поновано також прийняти Закон про здійснення територіального (регіонально-
го) управління та Процедурний кодекс діяльності. Питання, що повинні бути
врегульовані цими нормативно-правовими актами, ще залишаються серед
невирішених у сфері державного управління.

До здобутків адміністративної реформи можна віднести, зокрема, при-
йняття Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Однак ана-
ліз цього закону дає підстави фахівцям робити висновки про його недоскона-
лість. У ст. 1 закону, що має назву «Визначення та система центральних орга-
нів виконавчої влади», повинна міститися дефініція центральних органів вико-
навчої влади, що за ключовими ознаками відмежовувало б їх від інших орга-
нів державного управління, у тому числі від інших органів виконавчої влади.
Закон мав би містити чіткі критерії віднесення певного органу до «інших цен-
тральних органів виконавчої влади». Крім цього, немає визначення поняття
«державна політика», досить складно розмежувати дії з формування та реалі-
зації державної політики від виконання окремих функцій з реалізації держав-
ної політики. А саме це взято за критерій поділу центральних органів вико-
навчої влади на «міністерства» та «інші центральні органи виконавчої
влади» [6, с. 66].

Компетенція центральних органів виконавчої влади, які не є міністерства-
ми, має обмежуватися лише втіленням окремих функцій з реалізації державної
політики. Натомість у значній частині нормативно-правових актів, які визна-
чають правовий статус центральних органів виконавчої влади, це положення
не дотримується [7, с. 8]. Це може створювати підстави для виникнення ком-
петенційних суперечностей. Поділяємо підхід, що недостатньо чітке розмежу-
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вання повноважень і предметів відання центральних органів виконавчої влади
може призвести до нераціонального зростання державного апарату, бюрокра-
тизму в його роботі, виникнення конфлікту інтересів через дублювання фун-
кцій [8, с. 9]. До того ж діяльність центральних органів виконавчої влади не
обмежується лише наданням адміністративних послуг, здійсненням контроль-
но-наглядової діяльності, управлінням об’єктами державної власності, вне-
сенням пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на
розгляд міністрів [9, с. 234].

Як слушно вказує Д. Лук’янець, існує невідповідність функцій, що покла-
даються на центральний орган виконавчої влади, його виду відповідно до кла-
сифікації, наведеної у Законі України «Про центральні органи виконавчої
влади». Якщо поглянути на зміст нормативно-правових актів, якими визнача-
ється правовий статус більшості центральних органів виконавчої влади, які
мають назву «служба», то можна переконатися у тому, що вони або взагалі не
надають адміністративних послуг, або їх надання в жодному разі не становить
більшість від виконуваних відповідним органом функцій. В інших випадках,
незважаючи на те, що головною функцією центрального органу виконавчої
влади є контрольно-наглядові функції, вони утворені як служби. Водночас від-
повідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» у
випадку, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади скла-
дають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами,
органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та
фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади
створюється як інспекція. Аналогічна ситуація склалася й зі статусом
агентств [7, с. 9–10].

Заслуговує уваги також питання щодо положень, на підставі яких функціо-
нують реформовані органи виконавчої влади. Незважаючи на розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2010 р. «Деякі питання організації
роботи щодо реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади», яке передбачало утворення робочої групи, на яку поклада-
лися функції аналізу проектів положень, підготовка висновків щодо оптиміза-
ції повноважень і функцій міністерств, недопущення їх дублювання, а також
Указ Президента України від 24 грудня 2010 р. «Деякі питання організації
роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», яким
затверджувалися Типові положення про міністерства (інший центральний
орган виконавчої влади), через відсутність офіційно затвердженої загальної
концепції реформування органів виконавчої влади та організаційних засад її
реалізації фактично кожен центральний орган виконавчої влади мав можли-
вість сформулювати відповідний підзаконний акт так, щоб додати собі важелів
адміністративного впливу та ресурсів [10, с. 52].

Позитивно оцінюючи, зокрема, зменшення кількості міністерств, здійсне-
не в ході оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, потрібно
брати до уваги, що метод реформування апарату державного управління шля-
хом його скорочення не завжди є ефективним. Запозичення зарубіжного досві-
ду в питанні кількості міністерств також не завжди є прийнятним для України.
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Щодо оптимальної кількості міністерств, то поділяємо існуючу в науці дер-
жавного управління думку [11], що підставою для утворення міністерств має
стати положення ст. 19 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від
27 лютого 2014 р., яка закріплює загальні питання компетенції уряду, що ста-
новлять основу сфер урядової державної політики та здійснення державного
управління. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпе-
чення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів
України, актів Президента України, а також Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань
державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики,
праці та зайнятості, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туриз-
му, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, при-
родокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод
людини та громадянина, запобігання і протидії корупції, розв’язання інших
завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної
безпеки та обороноздатності. При цьому в одному міністерстві може бути
поєднано декілька сфер.

Розвиток організаційної структури державного управління має бути зорі-
єнтований на те, що ця структура повинна забезпечувати виконання завдань та
досягнення цілей, що стоять перед державою, тобто на відповідність організа-
ційної структури державного управління його функціональній структурі.
Органи виконавчої влади виконують функції, що стоять перед державою, а
отже, повинні утворюватися, реорганізовуватися і ліквідовуватися з огляду на
ці функції. Необхідно відстежувати зміни, що відбуваються як у суб’єктах
управління, так і в об’єктах управління, адже це може зумовити зміни і в орга-
нізаційній структурі.

При розробці організаційної структури державного управління маємо такі
основні чинники вибору: приведення складу і структури у відповідність до
визначених функцій держави; чітке визначення ланцюгів підпорядкування з
певними центрами прийняття рішень; раціональний розподіл компетенції по
горизонталі та повноважень по вертикалі; вилучення зайвих ланцюгів з ураху-
ванням рекомендацій щодо норм безпосереднього підпорядкування; встанов-
лення чітких взаємозв’язків між центрами прийняття рішень [12, с. 26].

Будь-яка організаційна модель державного управління буде неефективною,
якщо недосконалими є відносини між її елементами. Тому більш злагодженій
роботі системи органів виконавчої влади та чіткому виконанню завдань, що
поставлені як перед нею загалом, так і перед кожним органом виконавчої
влади незалежно від його організаційно-правового рівня, сприятиме оптиміза-
ція управлінських відносин у системі цих органів.

Переконливою є думка, що кожен із видів управлінських відносин (субор-
динаційні, координаційні, реординаційні) має свої критерії оцінки їх ступеня
розвитку. Критеріями оцінки підпорядкування, що є визначальною характе-
ристикою субординаційних відносин, є: повне, з елементами самостійності
об’єкта, значна самостійність. Стосовно координації: мінімальна; така, що
забезпечує поточне функціонування системи; забезпечує розвиток. Відносини
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реординації характеризуються так: зворотні зв’язки відсутні; зворотні зв’язки
випадкові; реординація розвинена (систематична).

І хоча такі оцінки не дають можливості кількісно визначити характер від-
носин, за їх допомогою можна сформулювати певне уявлення про стан відно-
син. Як зазначає Н. Мельтюхова, отримувати їх доцільно за допомогою екс-
пертів, в якості яких мають виступати представники як суб’єкта, так і об’єкта
управління. Порівнювати оцінки вертикальних відносин можна лише в межах
окремої галузі, тому що рівень централізації відносин є різним (наприклад, у
сфері середньої освіти та роздрібної торгівлі). Горизонтальні зв’язки є більш
універсальними, координація визначається особливостями технології, але при-
сутня в усіх галузях життєдіяльності людини [13, с. 51].

Рівень розвитку управлінських відносин залежить від того, як відбулася
підготовка та здійснюється взаємодія їх учасників. Погоджуємося з
Н. Мельтюховою, яка виділяє такі етапи:

визначення мети співпраці;
представлення інтересів усіх сторін, що бажають або мусять бути учасни-

ками;
порівняння інтересів (висвітлення спільних, а також протиріч);
узгодження напрямів діяльності, планування конкретних заходів;
здійснення заходів;
аналіз результатів, ступеня досягнення мети, задоволення потреб учасників

відносин [13, с. 51–52].
Вертикальні і горизонтальні відносини, як наголошується, мають особли-

вості на кожному етапі. У вертикальних відносинах визначення мети співпра-
ці здійснюється суб’єктом, а в горизонтальних – суб’єктом і об’єктом. У вер-
тикальних відносинах суб’єкт представляє загальносистемні інтереси, а об’єкт
– підпорядковує власні інтереси загальносистемним. У горизонтальних відно-
синах інтереси учасників визначаються нормативними документами.
Порівняння інтересів відсутнє у вертикальних відносинах і частково здійсню-
ється у горизонтальних відносинах з метою удосконалення технології взаємо-
дії. Узгодження напрямів діяльності здійснюється у формі планування у вер-
тикальних відносинах. Горизонтальні відносини передбачають укладення
угод, формування комплексних програм, планів тощо. Здійснення заходів від-
бувається шляхом виконання планів у вертикальних відносинах, а також шля-
хом виконання програм, планів і угод – у горизонтальних відносинах. Аналіз
результатів, ступеня досягнення мети, задоволення потреб учасників відносин
здійснюється у горизонтальних відносинах. У вертикальних відносинах такий
аналіз здійснюється у ході контролю [13, с. 51].

На нашу думку, оцінка управлінських відносин надасть можливість проа-
налізувати відповідність дій учасників відносин зазначеній моделі на кожному
етапі їх підготовки і здійснення з урахуванням особливостей різних видів від-
носин; виявити, які дії і на якому етапі потребують коригування для підви-
щення ефективності того виду відносин, що необхідний для вирішення питан-
ня. Особливості етапів підготовки та здійснення взаємодії в системі органів
виконавчої влади пропонуємо нормативно врегулювати, визначивши їх окремо
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для субординаційних, координаційних, реординаційних відносин. Врахо -
вуючи, що формалізувати все різноманіття управлінських відносин досить
складно (зокрема, з огляду на те, що, наприклад, скоординована діяльність
органів влади в реалізації певних рішень – це процес, що частіше є згодою
органів, між прописаною процедурою розподілу повноважень між органами).
Горизонтальна координація на центральному рівні може коливатися від «висо-
кокоординованої» до «фрагментарної» [14]), на нормативному рівні має бути
закріплена саме загальна модель підготовки і здійснення конкретних видів від-
носин. Це сприятиме зменшенню суб’єктивізму при підготовці та здійсненні
взаємодії і недопущенню суперечностей між її учасниками.

Таким чином, удосконаленню організаційної структури державного управ-
ління сприятиме розв’язання розглянутих проблем правового регулювання
організації системи органів виконавчої влади та упорядкування відносин у ній.
Правове регулювання організаційної структури державного управління повин-
но відповідати її потребам і тенденціям розвитку суспільства.
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Дерець В. А. Удосконалення правових засад організації системи органів вико-
навчої влади в Україні

У статті висвітлюються правові засади організації системи органів виконавчої влади
в УкраїнІ. Аналізуються проблемні питання правового регулювання функціонування
центральних органів виконавчої влади. Розглядаються критерії оцінки та ступеня роз-
витку відносин у системі органів виконавчої влади, вносяться пропозиції щодо удоско-
налення їх правового регулювання.

Ключові слова: організаційна структура державного управління, органи виконавчої
влади, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, управлінські відносини в
системі органів виконавчої влади.

Дерец В. А. Совершенствование правовых основ организации системы органов
исполнительной власти в Украине

В статье освещаются правовые основы организации системы органом исполнитель-
ной власти в Украине. Анализируются проблемные вопросы правового регулирования
функционирования центральных органов исполнительной власти. Рассматриваются
критерии оценки и степени развития отношений в системе органов исполнительной
власти, вносятся предложения по усовершенствованию их правового регулирования.

Ключевые слова: организационная структура государственного управления, органы
исполнительной власти, министерства, другие центральные органы исполнительной
власти, управленческие отношения в системе органов исполнительной власти.

Derec V. A.
Legal principles of organization of executive bodies in Ukraine are higlighted in this artic-

le. Author emphasizes high importance of research on issues of the system of executive bodi-
es and its inner relations against the background of processes of improvement of public admi-
nistration, which now take place in Ukraine. 

The issues of legal regulation of functioning of central executive bodies are analyzed.
Achievements of administrative reform include, in particular, the Law of Ukraine «On central
executive bodies». However, its analysis gives right to different scientists to criticize its disad-
vantages. Noteworthly is the issue of articles, due to which reformed executive bodies work.

Organisational model of public administration can’t be effective if relations betweeen its
elements are not developed. Author considers the criteria for evaluation and degree of deve-
lopment of relationships inside the system of executive bodies, and makes suggestions for
improvement of its legal regulation. Each type of administrative relations has its criteria for
evaluation and degree of its development. Level of development of administrative relations
depends on preparations and cooperation between its members.
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The solution of problems of legal regulation of organization of executive bodies system
mentioned above and adjustment of its inner relations will cause improvement of organizatio-
nal structure of public administration.

Key words: the organizational structure of public administration, the executive bodies,
ministries and other central executive bodies, administrative relations in the system of execu-
tive bodies.

УДК 342.9
Л. Є. КИСІЛЬ,

кандидат юридичних наук

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 
ТА ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Як відомо, право і держава кожного народу мають єдину соціально-еконо-
мічну основу, у них однаково втілюються менталітет народу, його культура,
свідомість, традиції, вони є взаємозалежними у своєму походженні.

Якою ж нині є наша держава? Євроінтеграційний вибір України, революція
гідності, непростий процес пробудження громадянського суспільства і усві-
домлення ним національної самоідентичності, Герої небесної сотні, окупація
Криму, АТО, тисячі загиблих з ім’ям України на устах, біль і сльози родин,
сотні тисяч переселенців – все це минулий 2014 р., який ми, громадяни
України, не просто прожили, а перехворіли серцем і душею, рік, який через
23 роки незалежності можна сміливо назвати початком нової держави.
Творення Української держави неможливе без кардинальної зміни ідеології
виконавчої влади – від владарювання держави над людиною і суспільством до
служіння держави інтересам людини і суспільства, зміни розуміння соціальної
цінності галузі адміністративного права, яка має опосередковуватись новим,
якісно відмінним від колишнього правовим режимом регулювання відносин
між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх поса-
довими особами та громадянами, державної служби, надання адміністратив-
них послуг та здійснення адміністративних процедур, адміністративної відпо-
відальності, функціонування адміністративної юстиції [1, с. 19]. 

Юридичне забезпечення таких відносин становить стрижень сучасної
адміністративної правотворчості і правозастосування та відбувається у тісно-
му зв’язку з міжнародно-правовими, передусім європейськими стандартами.

У ст. 3 Конституції України зазначається, що людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю.
Власне, це означає, що Конституція України закріпила принцип пріоритету
прав і свобод людини і громадянина, що є сутнісною характеристикою при-
нципу верховенства права. Цей важливий принцип зумовлює такий характер
взаємовідносин людини та органів публічної адміністрації, за якого останні
повинні спрямовувати свою діяльність на забезпечення і реалізацію конститу-
ційних прав і свобод громадян. З іншого боку, у ст. 64 Конституції України під-
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креслюється, що конституційні права і свободи людини і громадянина не
можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
У такому контексті актуальними видаються питання адміністративно-правово-
го регулювання відносин із застосування заходів адміністративного примусу
загалом та заходів адміністративного попередження і заходів адміністративно-
го припинення зокрема. Це пов’язано з тим, що, на відміну від інших заходів
адміністративного примусу, заходи адміністративної відповідальності є вичер-
пними і врегульовані на рівні кодифікованого акта – Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення.

Проблеми сутності та видів адміністративного примусу як позасудової
форми державного примусу вже давно привертають увагу вчених-адміністра-
тивістів. Особливо активно ці питання досліджувались у 60–70-х роках мину-
лого століття Д. Бахрахом, Г. Бондаренком, І. Веремеєнком, І. Галаганом,
Є. Додіним, М. Єропкіним, Л. Ковалем та ін., коли велась безпосередня робо-
та щодо кодифікації законодавства про адміністративні правопорушення. 

Прийняття КУпАП надало нового поштовху активізації наукових дослід-
жень проблем адміністративної відповідальності А. Васильєвим,
І. Голосніченком, Є. Додіним, Л. Ковалем, В. Опришком, Р. Павловським,
Ю. Шемшученком та ін., які ґрунтовно дослідили найбільш актуальні питання
цього адміністративно-правового інституту на основі прийнятого законодав-
ства.

З набуттям Україною незалежності перед вітчизняною наукою адміністра-
тивного права постало завдання переосмислення підстав і порядку застосу-
вання заходів адміністративного примусу, з урахуванням нових реалій сус-
пільного життя, процесів державо- та правотворення. Проблемам адміністра-
тивного примусу – в межах більш загальної проблематики – тією чи іншою
мірою присвятили свої праці В. Авер’янов, О. Андрійко, О. Бандурка,
Ю. Битяк, А. Васильєв, І. Голосніченко, Є. Додін, Р. Калюжний, Л. Коваль,
В. Колпаков, Д. Лук’янець, І. Пахомов, В. Пєтков, В. Шкарупа та ін. Деякі
аспекти адміністративного примусу в діяльності міліції було проаналізовано
О. Бандуркою, Є. Безсмертним, І. Голосніченком, Д. Калаяновим,
В. Шкарупою та ін. Окремо слід звернути увагу на монографічне дослідження
А. Комзюка [1], основні ідеї якого стали підгрунтям відповідного розділу ака-
демічного курсу з адміністративного права. Водночас можна констатувати, що
на сьогодні відсутня єдина теорія адміністративного примусу.

Якщо звернутись до наукових джерел, то адміністративний примус визна-
чається як застосування відповідними суб’єктами до осіб, які не перебувають
в їх підпорядкуванні, незалежно від волі й бажання останніх, передбачених
адміністративно-правовими нормами заходів впливу морального, майнового,
особистісного та іншого характеру з метою охорони відповідних суспільних
відносин шляхом попередження і припинення правопорушень, а також пока-
рання за їх вчинення [1, с. 35].

Попри 50-річну історію спеціальних наукових досліджень, питання класи-
фікації заходів адміністративного примусу не набули однозначного вирішення,
незважаючи на їх вагоме не лише теоретичне, а й практичне значення.
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Найбільше визнання отримала класифікація заходів адміністративного приму-
су за критерієм мети їх застосування, запропонована свого часу М. Єропкіним,
на заходи адміністративного попередження (адміністративно-запобіжні захо-
ди), заходи адміністративного припинення та заходи адміністративної відпові-
дальності [2, с. 63].

Адміністративно-запобіжні заходи можна визначити як комплекс заходів
впливу морального, фізичного, організаційного та іншого характеру, які спря-
мовані на попередження правопорушень, забезпечення громадського порядку
і громадської безпеки. Ці заходи застосовуються насамперед органами внут-
рішніх справ, органами охорони державного кордону, службою безпеки, кон-
трольно-наглядовими органами та ін., а порядок їх застосування визначається
відповідними нормативними актами – законами України «Про міліцію», «Про
Службу безпеки України», «Про Державну прикордонну службу України»,
«Про ветеринарну медицину», Митним кодексом України, положеннями про
різні державні інспекції та ін. 

Найбільш поширеними адміністративно-запобіжними заходами є: 
– перевірка документів. Так, відповідно до п. 2 ст. 11 Закону «Про міліцію»

працівники міліції мають право перевіряти у громадян документи, що посвід-
чують їх особу. Перевірка документів здійснюється також при посадці на судна
цивільної авіації, залізничний транспорт тощо;

– огляд. Наприклад, митними органами здійснюється митний огляд, орга-
нами внутрішніх справ і цивільної авіації – обов’язковий огляд ручної покла-
жі, багажу та особистий огляд пасажирів цивільних повітряних суден, органа-
ми охорони державного кордону – огляд морських і річкових суден та
документів та ін.;

– тимчасове обмеження доступу громадян на окремі ділянки місцевості
(блокування районів місцевості, окремих споруд та об’єктів) – застосовується
працівниками міліції та військовослужбовцями внутрішніх військ. Так, згідно
з п. 20 ст. 11 Закону «Про міліцію» працівники міліції мають право тимчасово
обмежувати, або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи
об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охо-
рони життя і здоров’я людей;

– обмеження руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і
автомобільних шляхів. Таке право працівників міліції передбачено п. 21 ст. 11
Закону «Про міліцію» з метою забезпечення громадського порядку, громад-
ської безпеки у випадку затримання злочинця, при аваріях та інших надзви-
чайних обставинах, що загрожують життю та здоров’ю людей (ремонт шляхів,
прокладання комунікацій, аварійний стан, пожежі, демонстрації, мітинги,
масові походи, змагання та ін.);

– безоплатне використання працівниками міліції транспортних засобів і
засобів зв’язку, які належать підприємствам, установам, організаціям з метою
запобігання шкідливим наслідкам надзвичайних ситуацій, для виїзду до без-
посереднього місця події, для доставки до медичних установ осіб, які потре-
бують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників
і доставки їх до міліції, яке передбачене п. 26 ст. 11 Закону «Про міліцію»; 
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– адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення
волі, який передбачений п. 7 ст. 10 Закону України «Про міліцію» та Законом
України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі». Сутність даного запобіжного заходу полягає в тому, що він
передбачає спостереження і контроль органів внутрішніх справ від одного до
двох років за поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення волі на підставі
рішення судді районного (міського) суду, прийнятого за поданням начальника
установи виконання покарань, або органу внутрішніх справ. Вищезгаданий
термін при цьому не може перевищувати термінів, передбачених законом для
погашення або зняття судимості. До обмежень, яких піднаглядний повинен
додержуватись, віднесено: заборону виходу з будинку, квартири у встановле-
ний час, яка не може перевищувати 8 годин на добу; заборону виїзду чи обме-
ження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста); заборону пере-
бування у чітко визначених місцях району (міста); обов’язок з’являтися до
міліції від одного до чотирьох разів на місяць для реєстрації. Порушення зазна-
чених обмежень спричиняє адміністративну відповідальність за ст. 187 КпАП;

– обмеження прав громадян, пов’язаних зі станом їхнього здоров’я, перед-
бачені Основами законодавства України про охорону здоров’я: примусовий
медичний огляд, або примусова госпіталізація, а також у зв’язку з проведен-
ням карантинних заходів (ст. 9); усунення осіб, що є носіями збудників інфек-
ційних захворювань, небезпечних для населення від роботи та іншої діяльнос-
ті, яка може спричинити поширення інфекційних хвороб, обов’язкові медичні
огляди, профілактичні щеплення (ст. 30); спеціальні заходи профілактики і
лікування в примусовому порядку соціально-небезпечних захворювань (тубер-
кульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкоголізм,
наркоманія), а також карантинних захворювань (ст. 53) тощо; 

– внесення подання про усунення причин і умов, які сприяють вчиненню
правопорушень, яке передбачене в ряді законодавчих актів. Так, ст. 282
КУпАП передбачає обов’язок суб’єкта адміністративної юрисдикції, який роз-
глядає справу, вносити подання до відповідного державного органу, громад-
ської організації, або посадовій особі про причини та умови, що сприяли вчи-
ненню адміністративного проступку та пропозиції про вжиття заходів щодо їх
усунення. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції
необхідно повідомити орган (посадову особу), який вніс пропозицію. 

Заходи адміністративного припинення характеризуються тим, що їх засто-
сування спричиняється реальною протиправною ситуацією, але, на відміну від
адміністративних стягнень, не містять елемента покарання особи, до якої вони
застосовуються і тому не потребують наявності вини порушника як обов’язко-
вої умови їх застосування. У зв’язку з цим заходи адміністративного припи-
нення визначаються як засноване на законі примусове припинення діянь, які
мають ознаки адміністративного правопорушення, а в окремих випадках – і
кримінально-правовий характер, спрямоване на недопущення шкідливих
наслідків протиправної поведінки, забезпечення провадження у справах про
адміністративні правопорушення і притягнення винних до адміністративної, а
у виняткових випадках – до кримінальної відповідальності.
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Традиційно заходи адміністративного припинення поділяють на дві
групи – загального та спеціального призначення. У свою чергу, заходи припи-
нення загального призначення поділяють на самостійні та додаткові (заходи
забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення).
До самостійних заходів припинення загального призначення відносять: 

– привід осіб, які ухиляються від явки до різних державних органів і уста-
нов – суду, прокуратури, внутрішніх справ, охорони здоров’я, військових комі-
саріатів тощо. Привід здійснюється міліцією і полягає в примусовій доставці
особи до відповідного органу чи установи;

– адміністративне затримання, не пов’язане зі здійсненням провадження у
справах про адміністративні правопорушення, передбачене п. 5 ст. 11 Закону
України «Про міліцію» – неповнолітніх віком до 16 років, які залишились без
опіки, а також неповнолітніх, які вчинили суспільно-небезпечні діяння і не
досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність; осіб, які виявили
непокору законній вимозі працівника міліції, осіб, які ухиляються від вико-
нання постанови суду про направлення на примусове лікування від хронічно-
го алкоголізму або наркоманії; військовослужбовців, які вчинили діяння, що
мають ознаки злочину, або адміністративного правопорушення; осіб, які
мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим
реальну небезпеку для себе і оточуючих; 

– зупинка транспортних засобів, яка передбачена п. 21 ст. 11 Закону
України «Про міліцію» – в разі порушення правил дорожнього руху, наявних
ознак, які свідчать про технічну несправність транспорту, або забруднення ним
навколишнього середовища, за наявності даних про те, що транспортний засіб
використовується з протиправною метою. Невиконання водієм такої вимоги
працівника міліції спричиняє адміністративну відповідальність за частиною
першою ст. 122-2 КпАП;

– заборона чи зупинення певних робіт або експлуатації різних об’єктів,
передбачена Законами України «Про міліцію», «Про Державну контрольно-
ревізійну службу», «Про охорону атмосферного повітря», «Про ветеринарну
медицину», «Про охорону навколишнього природнього середовища» та ін.
Так, згідно з п. 21 і п. 22 ст. 11 Закону України «Про міліцію» працівники мілі-
ції мають право забороняти експлуатацію транспортних засобів, технічний
стан яких загрожує безпеці дорожнього руху, обмежувати або забороняти
ремонтно-будівельні та інші роботи на вулицях і автомобільних шляхах, якщо
при цьому не додержуються вимоги безпеки, анулювати дозволи на користу-
вання об’єктами дозвільної системи в разі порушень її правил.

До заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні
правопорушення відносять: 

– доставлення порушника в міліцію, громадський пункт охорони правопо-
рядку, приміщення виконкому селищної, сільської ради, службове приміщення
воєнізованої охорони, яке застосовується відповідно до ст. 259 КпАП. Такий
захід адміністративного примусу застосовується з метою встановлення особи
порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення, якщо
його складення є обов’язковим і водночас неможливим на місці вчинення
правопорушення;
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– адміністративне затримання – за вчинення правопорушень, передбачених
ст. 262 КпАП, яке не може перевищувати 3 годин, про що обов’язково склада-
ється протокол, а родичі затриманого або керівник підприємства, установи,
організації повідомляються про місце перебування затриманого. Більш трива-
лі строки адміністративного затримання можуть бути встановлені тільки
законодавчими актами;

– особистий огляд і огляд речей, який передбачено ст. 264 КУпАП;
– вилучення речей і документів, які є знаряддями або безпосереднім пред-

метом правопорушення, чи можуть бути речовими доказами у справі,
передбачене ст. 265 КУпАП;

– відсторонення водіїв від керування транспортними засобами та огляд їх
на стан сп’яніння, передбачене ст. 266 КУпАП. Ухилення особи від проход-
ження огляду на стан сп’яніння спричиняє адміністративну відповідальність
за ст. 131 КУпАП.

Заходи припинення спеціального призначення у наукових джерелах визна-
чаються як комплекс виняткових, екстраординарних засобів адміністративно-
го впливу, спрямованих безпосередньо на особу порушника, здатних завдати
йому певної фізичної шкоди, навіть позбавити його життя. Серед цих заходів
вирізняють заходи фізичного впливу (для припинення правопорушення або
подолання протидії законним вимогам міліції чи інших правоохоронних орга-
нів) та спеціальні засоби (технічні засоби впливу на правопорушника з метою
усунення протиправної ситуації).

Підстави, порядок застосування, а також види спеціальних засобів, визна-
чені Законом України «Про міліцію», Правилами застосування спеціальних
засобів при охороні громадського порядку в Україні, затвердженими постано-
вою Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р. і Правилами застосування спе-
ціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку в
Збройних Силах України під час здійснення військових обов’язків, затвердже-
ними постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р.

Короткий виклад найбільш вживаних адміністративно-запобіжних заходів
та заходів адміністративного припинення дає підстави констатувати: чіткий та
вичерпний їх перелік і процедура застосування ні в законодавчих актах, ні у
спеціальній літературі не визначений. Більше того, підстави і порядок засто-
сування заходів припинення спеціального призначення визначається, поряд із
законодавчими актами, підзаконними нормативно-правовими актами. На нашу
думку, для держави, як прагне стати правовою, такий стан речей є незадовіль-
ним, адже застосування заходів адміністративного попередження і припинен-
ня обмежує права і свободи громадян.
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Кисіль Л. Є. Проблеми адміністративного примусу та принцип верховенства
права

Стаття присвячена з’ясуванню поняття адміністративного примусу, класифікації
заходів адміністративного примусу в контексті вимог принципу верховенства права.
Аналізується стан наукових досліджень та адміністративно-правового регулювання в
означеній сфері. Акцентується увага на загальній характеристиці заходів адміністра-
тивного попередження та адміністративного припинення. Визначено, що застосування
принципу верховенства права передбачає створення такого правопорядку, який обмежує
розсуд органів публічної адміністрації через відповідні правові механізми.
Пропонується на законодавчому рівні визначити вичерпний перелік та процедуру засто-
сування заходів адміністративного примусу.

Ключові слова: адміністративний примус, принцип верховенства права, заходи адмі-
ністративного попередження, заходи адміністративного припинення.

Кисель Л. Е. Проблемы административного принуждения и принцип верховен-
ства права

Статья посвящена исследованию понятия административного принуждения, клас-
сификации средств административного принуждения с учетом требований принципа
верховенства права. Анализируется состояние научных исследований и административ-
но-правового регулирования в указанной сфере. Акцентируется внимание на общей
характеристике средств административного предупреждения и административного пре-
кращения. Определено, что применение принципа верховенства права предполагает
создание такого правопорядка, который ограничивает усмотрение органов публичной
администрации через соответствующие правовые механизмы. Предлагается на законо-
дательном уровне определить исчерпывающий перечень и процедуру применения
средств административного принуждения.

Ключевые слова: административное принуждение, принцип верховенства права,
средства административного предупреждения, средства административного прекраще-
ния.

Kysil L. E. Problems administrative enforcement and rule of law
The article is devoted to definition of term «administrative enforcement», classification of

measures of administrative enforcement within the context of principle of rule of law. The
condition of scientific researches and administrative regulation in the sphere mentioned above
is analyzed. Attention is paid to general characteristics of measures of administrative enforce-
ment and administrative cancellation.

Enforcement of the principle of rule of law leads to creation such a legal order, which
limits competence of public administration bodies due to special mechanisms. Author states
that nowadays there is no exhaustive list of measures of administrative enforcement. This
situation is not relevant for rule-of-law state, because administrative enforcement circumscri-
bes rights and liberties of citizens. Administrative enforcement is regulated not only by the
Laws of Ukraine, but delegated legislation as well, which contradicts to The Constitution of
Ukraine and principle of rule of law in general. Author suggests to define exhaustive list and
administrative enforcement procedure on legislative level.

Key words: administrative enforcement, principle of rule of law, measures of administra-
tive enforcement, measures of administrative cancellation.
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УДК 347.73
О. О. СЕМЧИК,

кандидат юридичних наук

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПРОЗОРОСТІ
В УКРАЇНІ

Підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС зумовило постановку
нових питань та викликів для нашої держави. Це пов’язано із тим, що підпи-
сання Угоди передбачає як отримання державою нових можливостей для роз-
витку, так і завдання щодо приведення у відповідність до європейських норм і
правил власного законодавства для того, щоб цими можливостями скори -
статися. 

Незважаючи на складний стан у всіх сферах життя, політичну та економіч-
ну кризу, відсутність дієвих механізмів викорінення неефективних методів
управління, постійні зміни у керівництві, і особливо воєнні дії на території
України, держава в особі уповноважених органів прагне досягти поставленої
мети й інтегруватися в європейське співтовариство. Центральне місце у зако-
нодавчих змінах у такий складний час займає питання акумулювання та вико-
ристання публічних фондів коштів, адже саме за їх рахунок має забезпечува-
тись захист державного суверенітету. Втім, оминаючи увагою відсутність на
даний момент чітко визначеного переліку дій у фінансовій сфері для реаліза-
ції стратегічно визначених цілей розвитку нашої держави, хотілося б розгля-
нути питання, безпосередньо пов’язане зі змінами у регулюванні податкових
відносин у контексті імплементації європейських стандартів у сфері фінансів.

Дедалі частіше сьогодні можна почути думку про необхідність втілення у
життя «європейських цінностей». На це спрямовані зусилля усіх представни-
ків вищих органів державної влади, і дійсно саме життя диктує задоволення
потреби суспільства в докорінних перетвореннях. Однак доводиться констату-
вати очевидну непідготовленість законодавця до реалізації такої амбітної
мети, як глобальна перебудова законодавства на європейський манер. 

Повертаючись до питання про гармонізацію українського і європейського
законодавства у фінансовій сфері, відмітимо, що певні кроки у цьому напрямі
були здійснені наприкінці 2014 р. Тут необхідно згадати Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 р., який, докорінно не
змінюючи підходів до оподаткування, збільшив фіскальне навантаження на
населення, яке за останній час пережило девальвацію гривні у 2,5 раза, підви-
щення тарифів на оплату комунальних послуг, газ, електроенергію, втрату
заощаджень у вигляді валютних вкладів та підвищення рівня безробіття.
Підтримуючи позитивний, на наш погляд, напрям розширення бази оподатку-
вання, все ж вважаємо, що, наслідуючи приклад європейських країн, варто
прагнути до розвитку всередині країни і, на цій основі, збільшення податкових
надходжень до публічних фондів коштів. Зазначений закон одразу викликав
бурхливу реакцію юристів, економістів, політологів, підприємців та населен-

358 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



ня. Як зазначає Д. Гетьманцев, «юридична сторона документа, якість його під-
готовки і зміст норм нівелюють весь позитив нововведень, дискредитуючи
саму ідею реформи» [1]. Відтак можна ствердно сказати, що кожна нова іні-
ціатива, яка настільки суттєво впливає на реалізацію конституційного права
людини на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, а також на інвес-
тиційний клімат у країні, має прийматися набагато виваженіше та ґрунтовніше
із урахуванням головного конституційного обов’язку держави, закріпленого у
ст. 3 Основного Закону, який полягає в утвердженні й забезпеченні прав та сво-
бод людини.

Тож впровадження європейських приписів в українське законодавство із
урахуванням характерних для нашої країни національних особливостей
повинно допомогти у розв’язанні тих проблем, які виникають із прийняттям не
до кінця узгоджених, а тому колізійних законодавчих актів.

Питання податкової прозорості у цьому контексті викликає сьогодні вели-
ку зацікавленість, адже європейські країни і США докладають значних зусиль
для створення правової основи для попередження та унеможливлення ухилен-
ня від оподаткування. В українській фінансово-правовій думці наведене
поняття окремо не зайшло комплексного висвітлення, а досліджувалось у кон-
тексті характеристики принципів фінансового чи податкового права, а також
фінансової діяльності держави у працях таких відомих учених, як
Л. Воронова, М. Кучерявенко, Т. Латковська, С. Ніщимна, О. Орлюк,
Л. Савченко та ін.

Водночас наведене поняття є характерним для європейського законодав-
ства, і відповідно використовується у низці директив ЄС. Аналіз втілення при-
нципів забезпечення податкової прозорості є нагальним також з огляду на
наведений вище закон та деякі інші нововведення, які вводять систему елек-
тронного адміністрування ПДВ, контролю за трансфертним ціноутворенням
та механізм податкового компромісу. 

Тут варто згадати, що податки як інструмент наповнення публічних фондів
коштів виконують не тільки основну фіскальну функцію, а й регулятивну, кон-
трольну, розподільчу, стимулюючу та накопичувальну [2, с. 106–109]. Відтак
говорити про те, що за рахунок збільшення фіскального навантаження та фіс-
кального контролю вдасться досягти мети більш повного наповнення грошо-
вими ресурсами відповідних фондів, вочевидь не доводиться. А тому застосо-
вувати європейські підходи до забезпечення податкової прозорості можливо
тільки у випадку вирівнювання у правовому полі податкового навантаження,
зважаючи на всі функції податків у їх єдності. Цей принцип є тісно пов’язаним
із принципом справедливості оподаткування, в основі якого лежить розуміння
того, наскільки платник податків готовий віддати певний відсоток від своїх
доходів для забезпечення функцій держави.

Водночас, як зазначається у літературі, «на основовоположне питання
філософії – питання про справедливість досі відсутня остаточна відповідь… З
одного боку, справедливість лежить поза здатністю людини зрозуміти та осяг-
нути всі її аспекти, прояви та багатошаровість змісту, а з другого – погляди на
справедливість переломлюються через власне бачення, суб’єктивні інтереси,
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конкретні історичні особливості» [3, с. 4]. Це свідчить про те, що у разі наяв-
ної можливості зменшити податкове навантаження суб’єкт оподаткування у
більшості випадків намагатиметься це зробити або ухилитися від оподатку-
вання. 

Тож розглянемо ці два аспекти забезпечення податкової прозорості з метою
унеможливлення ухилення від оподаткування у контексті останніх податково-
правових новел. Так, 25 грудня 2014 р. був прийнятий Закон «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податко-
вих зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вар-
тість у разі застосування податкового компромісу». Він урегульовує відносини
щодо звільнення платників податків від відповідальності за умови сплати
незадекларованих платежів з податку на додану вартість та податку на прибу-
ток підприємств шляхом забезпечення сплати ними лише певного відсотка від
податку, що мав би бути сплачений за незадекларований таким суб’єктом
дохід.

І хоча з юридичного погляду це є податкова амністія [4, с. 393–397], однак,
такий інструмент сьогодні широко використовується багатьма країнами з
метою збільшення надходжень до публічних грошових фондів. Європейські
країни запозичують американський досвід, за результатами якого з 2009 р. у
США було зібрано близько 7 млрд дол. за програмою, яка давала змогу уник-
нути ув’язнення у випадку самостійного звернення із заявою про недоплату та
подальшою сплатою штрафу. Італія запровадила 5 % плату за незадекларовані
доходи, із встановленням чітких строків [5, с. 51]. 

В Україні, за словами І. Білоуса, за три тижні чинності закону про податко-
вий компроміс запропонованим механізмом скористалися 305 платників
податків. Вони подали до органів Державної фіскальної служби заяви та уточ-
нюючі розрахунки, згідно з якими їхні податкові зобов’язання збільшено на
1,56 млрд гривень [6, с. 3]. Отже, перші результати демонструють у дії стиму-
люючу функцію податків і сприяють досягненню двох цілей – наповненню
відповідних фондів та створення для суб’єктів сприятливих умов для взаємо-
дії із державою. 

Тож, говорячи про перший варіант запровадження механізму стимулюван-
ня до сплати недоакумульованих державою податків, можна сказати, що нове-
ла законодавства, яка корелює із європейським та американським досвідом,
має свій позитивний ефект. 

Зважаючи на викладене, механізм податкового компромісу, прийнятий в
Україні, спрямований на те щоб: 1) створити систему заохочення суб’єктів, які
добросовісно сплатять податок; 2) створити передумови для перевірки та пока-
рання суб’єктів, які не сплачують податок; 3) забезпечити наповнення держав-
ної скарбниці; 4) стати елементом імплементації європейських норм у цій
галузі у законодавство України.

Аналізуючи другий аспект, а саме ухилення від оподаткування, стикаємося
із питанням необхідності імплементації у законодавство України тих самих
директив ЄС, які були прийняті з метою забезпечення податкової прозорості
(Tax transparency Directives). Всі вони розроблені Організацією економічного
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співробітництва і розвитку (ОЕСР) і мають на меті забезпечити обмін інфор-
мацією між державами для унеможливлення ухилення платниками податків
від виконання свого конституційного обов’язку. Одним із основних елементів
цієї системи норм є створення правового механізму унеможливлення викорис-
тання для цієї мети офшорів.

В Україні ж це питання на законодавчому рівні поки що не врегульовано.
Згадуючи про діяльність через офшори, варто зауважити, що у літературі
відображено різне ставлення до використання офшорних зон. Так, як зазнача-
ють деякі автори, основною метою виникнення і розвитку офшорних юрис-
дикцій є неузгодженість між прагненням держави повністю контролювати
фінансову ситуацію на своїй території і небажанням громадян бути підкон-
трольними і віддавати свій прибуток у вигляді податків, і що саме офшорні
юрисдикції спрямовані на захист капіталу, мінімізації податкових зобов’язань,
більш сприятливого інвестиційного клімату, таємницею щодо проведених угод
та меншою корумпованістю органів державної влади [7, с. 137–145; 8,
с. 65–67; 9, с. 18–24]. Більш усталеним підходом до цього явища є розуміння
офшорних компаній як явища, що завдає значної шкоди інтересам інших дер-
жав у зв’язку з використанням недобросовісної податкової конкуренції [10; 11,
с. 54–71; 12]. У дійсності «істина десь посередині», адже можна назвати і пози-
тивні аспекти такої діяльності, і негативні, втім, європейське співтовариство
рухається у напрямі забезпечення податкової прозорості таких «пільгових»
податкових юрисдикцій з метою недопущення порушення норм європейсько-
го законодавства. Тому для України це є тим напрямом діяльності, у якому
потрібно напрацьовувати правові механізми входження до системи обміну
правовою інформацією. 

Європейська комісія пропонує такі шляхи надання допомоги країнами для
забезпечення податкової прозорості: поширити дію механізмів, визначених
ОЕСР, на всі податки і збори; ввести обов’язки спонтанного обміну інформа-
цією щодо відшкодування податків, здійснених національними податковими
органами нерезидентам; надати можливість адміністративним структурам
інших країн брати участь у адміністративних розслідуваннях на території
іншої країни; спростити та раціоналізувати процедури надання країнами вза-
ємної допомоги [13, с. 128]. 

Розглядаючи необхідність зміни правового регулювання у цій галузі відпо-
відно до норм ЄС, маємо поглянути на причину того, чому платники податків
шукають податкові юрисдикції з нижчими податковими ставками. Насам -
перед, можна припустити, що це економія фінансових ресурсів платника.
Однак не менш важливим чинником виступає відсутність прозорих і стабіль-
них умов діяльності і, відповідно, гарантій передбачуваності у змінах право-
вого регулювання податкових відносин. 

Тому у правовому регулюванні податкової прозорості в Україні потрібно
виділити три основні напрями правотворчої діяльності:

інтеграція у систему протидії юрисдикціям, які відмовляються співпрацю-
вати у сфері запобігання ухилення від оподаткування шляхом приєднання до
виконання європейських директив у сфері податкової прозорості;
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створення правових передумов для розвитку міжнародного співробітниц-
тва із країнами у сфері надання (отримання) інформації щодо платників подат-
ків, а також у сфері забезпечення належної сплати податків і зборів;

дотримання принципу справедливої податкової конкуренції.
Отже, удосконалення податково-правових норм та їх систематизація

завжди будуть у центрі наукового пошуку вчених, які займаються вивченням
проблем фінансового права. Ці питання сьогодні є дуже важливими з огляду на
те, що у державотворчих перетвореннях та євроінтеграційних прагненнях
України, перед країною постає доволі непросте завдання – розробити якісно
нову модель правового регулювання податкових відносин, яка дасть змогу
забезпечити баланс між правом людини на гідний рівень життя, та необхідніс-
тю фінансувати значну кількість функцій держави. А податкова система, що
здатна швидко та з високою ефективністю реагувати на глобалізаційні зміни,
якраз і зможе стати одним із елементів виходу країни з кризи.

З огляду на євроінтеграційний вектор розвитку нашої держави, можна
дійти висновку, що в Україні мають бути розроблені нормативно-правові акти,
які сприятимуть імплементації міжнародних вимог щодо забезпечення подат-
кової прозорості в українське законодавство. Такі заходи є необхідними для
створення прозорих умов діяльності платників податків, забезпечення стабіль-
ності правового регулювання і в остаточному підсумку покращення інвести-
ційного клімату в державі. Таким чином, важливо досягти не декларативного
відображення європейських принципів у податковому законодавстві України, а
створити таку систему правових норм із закріпленням ціннісних категорій, у
якій вони могли б розвиватись залежно від потреб суспільства.
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Семчик О. О. Правове регулювання податкової прозорості в Україні
Стаття присвячена аналізу змін до Податкового кодексу України, спрямованих на

виконання важливих для інтеграції України у європейське співтовариство умов після
підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Зроблено висновок, що податкова
реформа, маючи позитивну мету, повинна наслідувати приклад європейських країн, вті-
люючи європейські цінності в українське законодавство, зокрема виконання головного
конституційного обов’язку держави, який полягає в утвердженні й забезпеченні прав та
свобод людини.

Питання податкової прозорості у цьому контексті викликає сьогодні велику заці-
кавленість, адже європейські країни та США докладають значних зусиль для створення
правової основи для запобігання та унеможливлення ухилення від оподаткування.
Охарактеризовано механізм застосування податкового компромісу як одного із способів
забезпечення податкової прозорості. Констатовано, що механізм податкового компромі-
су, прийнятий в Україні, спрямований на: 1) створення системи заохочення суб’єктів, які
добросовісно сплатять податок; 2) створення передумов для перевірки та покарання
суб’єктів, які не сплачують податок; 3) забезпечення наповнення державної скарбниці;
4) імплементацію європейських норм у цій галузі у законодавство України.

Зроблено висновок, що правотворча діяльність у сфері регулювання відносин
податкової прозорості в Україні має здійснюватися у таких напрямах: інтеграція у сис-
тему протидії юрисдикціям, які відмовляються співпрацювати у сфері запобігання ухи-
лення від оподаткування шляхом приєднання до виконання європейських директив у
сфері податкової прозорості; створення правових передумов для розвитку міжнародно-
го співробітництва із країнами у сфері надання (отримання) інформації щодо платників
податків, а також у сфері забезпечення належної сплати податків і зборів; дотримання
принципу справедливої податкової конкуренції.

Ключові слова: податкова прозорість, Податковий кодекс, податковий компроміс.

Семчик О. А. Правовое регулирование налоговой прозрачности в Украине
Статья посвящена анализу изменений в Налоговый кодекс Украины, направленных

на выполнение важных для интеграции Украины в европейское сообщество условий
после подписания Украиной Соглашения о ассоциации с ЕС. Сделан вывод, что нало-
говая реформа должна осуществляться по примеру европейских стран, воплощая евро-
пейские ценности и в украинское законодательство, в частности выполнение главной
конституционной обязанности государства – утверждения и обеспечения прав и свобод
человека.
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Вопрос налоговой прозрачности в этом контексте вызывает сегодня большую
заинтересованность, поскольку европейские страны и США прилагают значительные
усилия для создания правовой основы для предупреждения и предотвращения уклоне-
ния от налогообложения. Охарактеризован механизм применения налогового компро-
мисса как одного из способов обеспечения налоговой прозрачности. Констатировано,
что механизм налогового компромисса, принятый в Украине, направлен на: 1) создание
системы поощрения субъектов, добросовестно уплативших налог; 2) создание условий
для проверки и наказания субъектов, не выполняющих налоговую обязанность; 3) обес-
печение наполнения государственной казны; 4) имплементацию европейских норм в
этой области в законодательство Украины.

Сделан вывод о том, что правотворческая деятельность в сфере регулирования
отношений налоговой прозрачности в Украине должна осуществляться по следующим
направлениям: интеграция в систему противодействия юрисдикциям, которые отказы-
ваются сотрудничать в сфере предотвращения уклонения от налогообложения путем
присоединения к выполнению европейских директив в сфере налоговой прозрачности;
создание правовых предпосылок для развития международного сотрудничества со стра-
нами в сфере предоставления (получения) информации в отношении налогоплательщи-
ков, а также в сфере обеспечения надлежащей уплаты налогов и сборов, соблюдение
принципа справедливой налоговой конкуренции.

Ключевые слова: налоговая прозрачность, Налоговый кодекс, налоговый компро-
мисс.

Semchyk O. О. Legal regulation of the tax transparency in Ukraine
This article analysis recent changes to the Tax Code of Ukraine aimed at achieving very

important targets concerning the integration of Ukraine into the European community after
signing The Association Agreement with the EU. It is stated that the issue of the accumulation
and usage of public funds has greatly influenced any legislation amendment recently. Taking
into account current dramatic circumstances this approach is obvious, because exactly these
funds should be used to protect the sovereignty of the state. 

The author analyses the changes to the Tax Code of Ukraine adopted in January 2014 and
underlines that such amendments should be made after a profound analysis and consideration,
taking into account the devaluation of the national currency, rise in energy bills and other util-
ities prices, trimming of savings in foreign currencies, increase of unemployment, etc. The
author came to the conclusion that the tax reform, being a positive step, should take into
account the experience of European countries and implement European values into Ukrainian
legislation, namely to guarantee and preserve human rights and freedoms, as stipulated by the
Constitution of Ukraine.

Therefore, the issue of tax transparency draws a lot of attention nowadays, because
European countries and the US make considerable efforts to create a solid legal basis for pre-
vention and fight against tax evasions. In Ukrainian legal and financial thought the above-
mentioned issue has not been profoundly analyzed, instead it has been considered in terms of
the principles of financial or fiscal law, and financial functions of the state. The above-men-
tioned term is more common for European legislation and is used in a list of the EU
Directives.

Taxes as the instrument of creation of public funds have not only fiscal function but also
regulatory, control, relocation, stimulation, and accumulation functions. Therefore, European
approaches towards the tax transparency could be applied only if the tax burden is equalized
in the legal field, taking into account all the functions of taxes. This principle is strongly relat-
ed to the principle of taxation fairness, which is based on the understanding the readiness of a
taxpayer to give away a part of his/her income to enable the state to perform its functions. It
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means that the taxpayer with a high degree of certainty will try to reduce his/her tax burden
or even evade taxes if any such possibility appear.

The recent changes to the Tax Code partly were aimed to solve the problem of tax eva-
sion by means of a tax compromise, which regulates the relations concerning the release of
taxpayers from responsibility for tax evasion if they pay only some part of undeclared VAT
and income taxes. 

Although this could be considered as a tax amnesty from the legal point of view, such an
instrument is widely used across different countries in order to increase inflows to the public
funds. The author came to the conclusion that the mechanism of tax compromise adopted in
Ukraine is aimed to as follows: 1) create the system of encouragement of taxpayers which will
pay taxes in good faith; 2) build the preconditions for control and punishment of taxpayers,
which will evade taxation; 3) secure inflows to the state treasury; 4) implement European
norms in this field of Ukrainian legislation. 

In general, the legislative activity in Ukraine in the field of the tax transparency should be
conducted in the following directions: integration to the system of counteraction against juris-
dictions which do not cooperate in order to fight tax evasion by joining the implementation of
the directives of the EU related to the tax transparency; creation legal preconditions to devel-
op cooperation with other countries in order to improve the exchange of information con-
cerning tax payers as well as the system of tax payment in general; adherence to the principle
of fair tax competition. 

Key words: tax transparency, the Tax Code, tax compromise.
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ПРОБЛЕМИ ВНЕСЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗЛОДІЙ У ЗАКОНІ»
ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку українського суспільства актуальності набу-
ває проблема меж і підстав кримінальної відповідальності осіб за злочини,
вчинені у співучасті. За останній рік саме спільна злочинна діяльність у таких
проявах, як тероризм і сепаратизм становить найбільшу небезпеку для сус-
пільного розвитку та самого існування Української держави. Водночас тради-
ційно значним і вкрай суспільно небезпечним серед усіх спільно вчинюваних
злочинних діянь є відсоток злочинів, що входять до структури організованої
злочинності. Збільшення кількості злочинів у складі злочинних організацій
підтверджує тенденцію об’єднання зусиль тих осіб, які прагнуть досягнення
злочинних цілей найефективнішим способом. Організована злочинна діяль-
ність характеризується специфікою діяльності організаторів і керівників зло-
чинних стійких об’єднань та їх учасників, власними закономірностями роз-
витку, врахування чого є неодмінною умовою для створення в Україні належ-
ної кримінально-правової основи протидії злочинності. 

Підстава відповідальності учасників злочинних організацій є однією з най-
більш складних проблем у теорії кримінального права. У галузі кримінально-
го права і кримінології внесок у розроблення цієї проблеми зробили
П. Андрушко, М. Бажанов, Ю. Баулін, П. Берзін, В. Борисов, Р. Галіакбаров,
Л. Гаухман, В. Глушков, О. Гамкрелідзе, П. Грішаєв, Н. Гуторова, Л. Демідова,
О. Дудоров, С. Єфремов, Г. Жаровська, А. Закалюк, А. Зелінський, М. Іванов,
М. Ковальов, М. Коржанський, О. Костенко, О. Литвак, М. Мельник,
В. Мисливий, П. Михайленко, А. Музика, В. Навроцький, Г. Новицький,
В. Осадчий, М. Панов, А. Піонтковський, А. Савченко, М. Семикін,
Т. Сергеєва, В. Смірнов, В. Сташис, М. Таганцев, В. Тацій, В. Тихий,
А. Трайнін, Б. Утєвський, А. Ушаков, П. Фріс, М. Хавронюк, С. Шапченко,
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Н. Ярмиш, С. Яценко та багато інших. Водночас поширення організованої зло-
чинності в Україні, збільшення кількості її учасників, у тому числі за рахунок
іноземних громадян, актуалізують потребу нових підходів до встановлення
відповідальності за організацію, керівництво чи участь у діяльності організо-
ваних злочинних об’єднань, що і є метою даної статті. 

У законотворчому процесі України намітилася тенденція до розширення
меж відповідальності співучасників злочинних організацій. Ще у 2012 р. було
внесено проект Закону України № 10506 «Про доповнення Кримінального
кодексу України положеннями про відповідальність «злодіїв в законі» та осіб,
що належать до злодійського миру», і надалі у проекті Закону від 08 січня
2013 р. пропонувалось доповнити Кримінальний кодекс України новою
ст. 256-1 такого змісту: «Стаття 256-1. Наявність статусу «злодій в законі» та
належність до злодійського миру» [1]. 

У 2015 р. на розгляд нового складу Верховної Ради кількома народними
депутатами вноситься подібний законопроект «Про внесення змін до стат-
ті 255 Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної від-
повідальності для «злодіїв у законі»)» [2]. Викликає сумніви вже сама назва, з
якої може скластися враження, ніби до цього в Україні не було встановлено
кримінальної відповідальності для «злодіїв у законі». На нашу думку, чинна
ст. 255 КК дає підстави для притягнення таких осіб до відповідальності. Крім
того, некоректним у назві законопроекту вважаємо формулювання «встанов-
лення кримінальної відповідальності для «злодіїв у законі»». Кримінальний
закон не встановлює відповідальності для тих чи інших осіб, а – за вчинення
особами суспільно небезпечного діяння, що містить склад злочину. Тобто вже
у самій назві закладена невідповідність постулатам кримінального права
України. У цьому законопроекті пропонується внести зміни до ст. 255
(«Створення злочинної організації») Кримінального кодексу України, допов-
нивши її новими частинами другою та третьою такого змісту: 

«2. Зайняття особою вищого становища в злочинній ієрархії – 
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені осо-

бою, яка займає вище становище в злочинній ієрархії, – 
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або

довічним позбавленням волі».
У зв’язку з цим частину другу цієї статті вважати частиною четвертою.
До цієї статті також пропонується дати примітку такого змісту:
«Особою, яка займає вище становище в злочинній ієрархії («злодій у зако-

ні»), є особа, яка відповідно до визначених у злочинному миру (злочинному
середовищі) спеціальних правил поведінки в будь-яких формах організовує
та/або керує злодійським миром (користується авторитетом у членів злодій-
ського миру, надає їм завдання/доручення, що сприяють досягненню цілей
злочинного миру, організовує злодійські розбори, бере участь у зібранні (сход-
ці) «злодіїв у законі» тощо).

Злодійський мир (злочинне середовище) – будь-яке об’єднання осіб, які
діють відповідно до встановлених, визнаних ними спеціальних правил пове-
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дінки, обумовлених соціальними зв’язками між всіма учасниками групи, їхні-
ми загальними прагненнями, інтересами, взаємодопомогою, метою якого є
залякування, погрози, примус, насильство, умови нерозголошення, злодійські
розбори (вирішення спорів за допомогою погроз, примусу, насильства, заляку-
вання або інших незаконних дій), вчинення злочинів або підбурювання до вчи-
нення злочинів, залучення інших осіб, у тому числі неповнолітніх до злочин-
них дій, з метою отримання неправомірного прибутку членами об’єднання або
іншими особами».

Позитивом останнього законопроекту є намагання авторів пояснити нове-
ли, які вони прагнуть закріпити в КК України. Водночас зміст цих новел
викликає певні заперечення. Зокрема, об’єктивна сторона складу злочину,
передбаченого у частині другій ст. 255 у редакції проекту частково збігається
з частиною першою чинної норми. Так, чинна ст. 255 КК передбачає кримі-
нальну відповідальність за «створення злочинної організації з метою вчинен-
ня тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою органі-
зацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організаці-
єю, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представ-
ників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і
умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної
діяльності чи координації дій об’єднань злочинних організацій або організо-
ваних груп».

Відповідно до законопроекту (якщо говорити про системне тлумачення
запропонованої частини другої ст. 255 та примітки до ст. 255) встановлюється
відповідальність за організацію та/або керування «злодійським миром» (будь-
яке об’єднання осіб, які діють відповідно до встановлених, визнаних ними
спеціальних правил поведінки, зумовлених соціальними зв’язками між усіма
учасниками групи, їхніми загальними прагненнями, інтересами, взаємодопо-
могою, метою якого є залякування, погрози, примус, насильство, умови нероз-
голошення, «злодійські розбори» (вирішення спорів за допомогою погроз,
примусу, насильства, залякування або інших незаконних дій), вчинення злочи-
нів або підбурювання до вчинення злочинів, залучення інших осіб, у тому
числі неповнолітніх, до злочинних дій, з метою отримання неправомірного
прибутку членами об’єднання або іншими особами). У свою чергу, організація
та/або керівництво «злодійським миром» полягає, згідно із законопроектом, у
користуванні авторитетом у членів «злодійського миру», наданні їм зав-
дань/доручень, що сприяють досягненню цілей злочинного світу, організації
«злодійських розборів», участі у зібранні (сходці) «злодіїв в законі».

Не важко помітити, що значна частина діянь, які пропонується криміналі-
зувати у частині другій ст. 255 КК, повністю охоплюється частиною першою
цієї статті. При цьому покарання у частині другій вище (оскільки вищим є
мінімум санкції). За таких умов (коли діяння підпадає під дію двох норм з різ-
ними санкціями) кваліфікація за нормою, що передбачатиме менший рівень
кримінальної репресії (у даному випадку – чинна ст. 255 КК) відповідало б
принципам гуманізму та верховенства права. Крім того, з урахуванням частко-
вого збігу ознак складів злочинів у частинах першій та другій ст. 255 КК у
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запропонованій редакції можна припускати виникнення проблем із кваліфіка-
цією діянь за частиною третьою ст. 255 (у редакції проекту), яка сконструйо-
вана за схемою: «об’єктивна сторона частини першої статті 255 КК + спеці-
альний суб’єкт (особа, що вчинила діяння, передбачене частиною другою стат-
ті 255 КК)». З огляду на наведене, застосування ст. 255 КК України з ураху-
ванням змін, запропонованих законопроектом, буде вкрай проблематичним
насамперед у контексті відсутності чітких критеріїв розмежування двох основ-
них складів злочинів (частини перша та друга ст. 255 КК) та кваліфікованого
складу злочину (частина третя ст. 255 КК).

Для з’ясування змісту ознак понять «особа, яка займає вище становище в
злочинній ієрархії («злодій у законі»)» та «злодійський мир (злодійське сере-
довище)» використовується чимало надзвичайно розмитих критеріїв, зокрема:
«визначені у злочинному мирі спеціальні правила поведінки»; «злодійські роз-
бори»; «будь-яке об’єднання осіб». Такі складні та заплутані законодавчі кон-
струкції не повністю відповідають принципу верховенства права в частині
такої його складової, як принцип правової визначеності.

Конституційний Суд України у Рішенні від 29 червня 2010 р. [3, с. 11]
зауважив, що одним із елементів верховенства права є принцип правової
визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та
громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови
забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних
такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися
на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від
протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки. Він же у
Рішенні від 22 вересня 2005 р. вказав, що із конституційних принципів рів-
ності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначнос-
ті правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосуван-
ня, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і
неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотиву-
вальної частини). Суд підкреслив, що Європейський суд з прав людини неод-
норазово звертав увагу на недосконалість чинного законодавства України і
необхідність дотримуватися принципу правової визначеності. Так, у рішенні
від 06 листопада 2008 р. у справі «Єлоєв проти України» [4] зазначено таке:
«Суд вважає, що відсутність чітко сформульованих положень, які б визначали,
чи можливо належним чином продовжити (якщо так, то за яких умов) засто-
сування на стадії судового слідства запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою, обраного на визначений період на стадії досудового слідства, не від-
повідає критерію “передбачуваності закону” для цілей пункту 1 статті 5
Конвенції». У рішенні від 18 грудня 2008 р. у справі «Новік проти України» [5]
Європейський суд з прав людини зазначив, що «коли йдеться про позбавлення
свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення загального принципу
юридичної визначеності. Вимога “якості закону” у розумінні пункту 1 ст. 5
Конвенції означає, що коли національний закон передбачає можливість
позбавлення свободи, такий закон має бути достатньо доступним, чітко сфор-
мульованим і передбачуваним у своєму застосуванні для того, щоб виключити
будь-який ризик свавілля» (п. 19).
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Такий висновок узгоджується і з іншою практикою Європейського суду з
прав людини, який вказував, що коли йдеться про позбавлення свободи,
надзвичайно важливою умовою є забезпечення загального принципу юридич-
ної визначеності (рішення у справах «Барановський проти Польщі» від
28 березня 2000 р. У рішенні від 23 жовтня 2008 р. у справі «Солдатенко проти
України» [6] Європейський суд з прав людини зазначив: «Встановлюючи, що
будь-яке позбавлення свободи має здійснюватися “відповідно до процедури,
встановленої законом”, п. 1 ст. 5 не просто відсилає до національного закону
... він також стосується “якості закону”, вимагаючи від закону відповідності
принципові верховенства права ... При цьому “якість закону” означає, що у
випадку, коли національний закон передбачає можливість позбавлення свобо-
ди, такий закон має бути достатньо доступним, чітко сформульованим і перед-
бачуваним у своєму застосуванні – для того, щоб виключити будь-який ризик
свавілля» (п. 111).

Наведемо приклади деяких інших рішень Європейського суду з прав люди-
ни, в яких формулюються вимоги правової визначеності. Так, у справі
«Гешмен і Герруп проти Сполученого Королівства» (рішення від 25 листопада
1999 р.) Суд вказав, що однією з вимог, яка випливає зі словосполучення «вста-
новлений законом», є передбачуваність. Норму не можна вважати «законом»,
якщо вона не сформульована достатньо чітко, що дає особі можливість керу-
ватися цією нормою у своїх діях [7].

Підкреслимо також, що КК України не використовує терміна «неправомір-
ний прибуток», на відміну від поняття «необґрунтований прибуток» (ст. 2321

КК) та просто «прибуток» (ст. 2221 КК), оскільки прибуток – це частина
легального доходу (докладніше див. Цивільний та Податковий кодекси
України). Натомість КК України широко використовує термін «неправомірна
вигода», що, як видається, може бути використаний для цілей законопроекту.
Законопроект містить пропозицію криміналізувати «користування авторите-
том» серед певних осіб. Видається, що тут пропонується встановити відпові-
дальність за ставлення до винного третіх осіб, що саме по собі не вимагає від
нього будь-яких дій. У визначенні поняття «злодій в законі» серед інших форм
є така логічна конструкція: злодій у законі – це той, хто бере участь у зібранні
злодіїв у законі. Видається, що тут допущено логічну помилку, яка не дасть
змоги належним чином застосувати запропоновану норму. 

Концептуально подібні моделі криміналізації існують у законодавчій прак-
тиці цілої низки національних правових систем. Загалом, вони належать до
умовної категорії так званих «злочинів, вчинених через об’єднання»1, харак-
терною рисою яких є криміналізація участі особи в певному злочинному
об’єднанні2. На рівні права ЄС це питання врегульоване Рамковим рішенням
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1 Ця концепція більш притаманна німецькому кримінальному праву, в якому вона
відома як Organisationsdelikte. В англомовній літературі ця концепція (чи принаймні її
головні складові елементи) відома як organization offences.

2 Варто водночас зазначити, що можуть існувати принаймні дві загальні моделі
використання цієї концепції в системі покарань, передбачених кримінальним правом:



Ради ЄС 2008/841/JHA, яке стосується заходів боротьби з організованою зло-
чинністю. Так, ст. 2 («Злочини, що стосуються участі в злочинних організаці-
ях») Рамкового рішення містить достатньо пряму вимогу щодо криміналізації
на національному рівні участі особи в діяльності злочинної організації. При
цьому для цілей Рамкового рішення термін «кримінальна організація» має
доволі чіткий та відносно вузький зміст. Відповідно до статей 1(1) та 1(2) лише
достатньо структурована та стабільна організація, безпосередньою та явною
метою діяльності якої є вчинення злочинів, може розглядатись як «злочинна
організація» в розумінні Рамкового рішення та зумовлювати настання відпові-
дальності (запровадження на національному рівні заходів), передбаченої його
ст. 23. Загалом, стандарт ст. 2(а) Рамкового рішення оперує цілою низкою кри-
теріїв для притягнення особи до відповідальності як члена злочинної органі-
зації. Цими критеріями є принаймні такі: особа обізнана з протиправними
цілями, переслідуваними організацією – або, з розумною очевидністю, повин-
на була бути обізнана з такими цілями; особа, усвідомлюючи протиправність
організації, бере активну участь в її діяльності; дії, вчинені особою, повинні
бути спрямовані на досягнення неправомірної мети злочинної організації або
будь-яким достатньо очевидним чином сприяти цій меті.

З урахуванням зазначеного наведемо деякі міркування загального характе-
ру. На нашу думку, не можна закріплювати у нормах КК України поняття «зло-
чинного миру». Сам термін «мир» є недоречним у законі ні в семантичному, ні
у кримінально-правовому значенні. В українській мові основне значення слова
«мир» – відсутність незгоди, ворожнечі, сварок; згода, злагода, лад [8, с. 181].
У контексті авторської редакції, очевидно, суть пропонованого поняття відоб-
ражає слово «світ». З іншого боку, поняття «злодійський мир/світ» не відпові-
дає змісту, який вкладено у нього авторами. Злодійський світ − це більш широ-
ке поняття, яке охоплює всю злочинність, а не лише її організовану форму.
Також виникає питання: чи може законодавець послуговуватись поняттям, яке
є жаргоном, поширеним серед злочинців – «злодії в законі». Так, воно стале на
побутовому рівні, однак має переносне значення, а буквальне тлумачення ніве-
лює саме значення слова «закон». А надалі у закон будуть вноситись й інші
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(і) «самостійна» та (іі) «субсидіарна». В першому випадку (самостійна модель застосу-
вання) кримінальна відповідальність настає вже за саме членство особи в злочинній
організації. У другому випадку членство в злочинній організації хоча і являє собою
самостійний злочин, однак він може породжувати відповідальність лише в поєднанні з
притягненням особи до відповідальності за вчинення деякого іншого злочину.

3 Стаття 1 («Визначення») Рамкового рішення має такий зміст: для цілей цього
Рамкового рішення: 1. «злочинна організація» означає структуроване об’єднання, ство-
рене протягом певного періоду часу, двома чи більше особами, які діють спільно з
метою вчинення злочинів, що караються обмеженням волі або ув’язненням … на строк
як мінімум, чотирьох років, або більш серйозним покаранням, для отримання, прямо чи
опосередковано, фінансової чи іншої матеріальної вигоди; 2. «структуроване об’єднан-
ня» означає об’єднання, яке утворене не випадково, тобто не для негайного вчинення
певного злочину, [однак в якому не обв’язково] існують формально визначені ролі його
членів, тривалість членства та розвинена структура.



жаргони зі злочинного середовища? У кримінально-правовому сенсі не витри-
мують критики запропоновані тлумачення й інших термінів. Зокрема, форму-
лювання «вище становище», «злочинна ієрархія», «соціальні зв’язки між всіма
учасниками групи», «цілі злочинного миру», «злодійські розбори» (мало б
бути «розбірки») для вітчизняного кримінального права є непритаманними,
«інородними» категоріями, мають надто невизначений і оціночний характер,
можуть і, зважаючи на стан вітчизняної судової системи, будуть тлумачитись
по-різному на розсуд правозастосовувача. 

Криміналізація самого «зайняття особою вищого становища в злочинній
ієрархії» дасть змогу карати не за вчинення діяння, а за статус особи чи належ-
ність до певного середовища, що суперечить поняттю підстави кримінальної
відповідальності злочину, якою у ст. 2 КК України визначено вчинення особою
суспільно небезпечного діяння. Самі по собі наміри людини, які не втілилися
в конкретному діянні, не отримали реалізації, за вітчизняним кримінальним
правом не розглядаються як підстава кримінальної відповідальності. 

Отже, новели запропонованої норми викладені суперечливо, безсистемно,
не узгоджуються з іншими нормами та чинною кримінально-правовою термі-
нологією, суперечать як принципам сучасного кримінального права, так і пра-
вилам української лінгвістики. Внесення таких змін вимагатиме коригування
інших норм кримінального права, у тому числі містить ризик руйнування сис-
теми Загальної частини, і не лише інституту співучасті у злочині. Прийняття
такого закону зумовить необхідність змін самих основ (підвалин) вітчизняно-
го кримінального права, насамперед підстави кримінальної відповідальності
та злочину. Тоді як навпаки, будь-які зміни Особливої частини мають бути
узгоджені з принципами і положеннями Загальної частини кримінального
права. 

Ідею законопроектів, очевидно, не слід відкидати, однак її реалізація
потребує суттєвого доопрацювання. Слід розглянути доцільність внесення
змін до ст. 67 КК України в частині врахування згаданого статусу як обтяжую-
чої обставини, за умови, що така особа вчинить суспільно небезпечне діяння,
передбачене КК, тобто матиме місце підстава для притягнення до відповідаль-
ності. Потребує окремого наукового пошуку адекватне визначення статусу
«злодій у законі» на основі юридичної термінології. О. Костенко зазначає, що
феномен «злодії у законі» виник у 30-х роках ХХ ст. в умовах існування зло-
чинності, властивих колишньому СРСР, і має тенденцію до видозмінення зі
зміною цих умов. У зв’язку з цим можна констатувати, що сучасні властивос-
ті, структурно-функціональна характеристика формування «злодії у законі»
має багато специфічного порівняно з тими, що були йому притаманні рані-
ше [9, с. 614]. Слід згадати, що такого статусу набували лише особи, яки мали
кілька судимостей – рецидивісти. Можливо, цей усталений у законі й теорії
термін слід використати при формулюванні новели.

Деякі зарубіжні вчені пропонують введення до КК поняття «злочинне
співтовариство» − особливий вид організованого злочинного формування, яке
створюється для: забезпечення взаємодії організованих груп, банд, злочинних
організацій; обміну інформацією; об’єднання зусиль у централізації та вико-
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ристанні правоохоронної системи [10, с. 7]. Проте такий підхід викличе про-
блему розмежування таких суміжних форм співучасті, як злочинна організація
та злочинне співтовариство. На нашу думку, організована злочинність і є особ-
ливо небезпечною для суспільства завдяки високій ефективності організації як
інструменту досягнення злочинних цілей. Згідно з частиною четвертою ст. 28
КК України основною ознакою злочинної організації є ієрархічна структура.
Ця властивість − визначальна, специфічна ознака такого виду стійких об’єд-
нань, і, очевидно, не може уособлювати специфіку злочинних співтовариств. І
якщо вже йдеться про осіб, які «займають вище становище у злочинній ієрар-
хії», а ієрархія – конститутивна ознака злочинної організації, то пріоритетність
одного із суміжних понять очевидна. Зважаючи на семантичне, філософське,
соціологічне тлумачення терміна «організація», у яких ключовими для розу-
міння його суті є поняття системи, структури, цілісності, взаємодії, мети, слід
визнати саме поняття злочинної організації найбільш доцільним у контексті
протидії організованій злочинності [11, с. 522].

Підсумовуючи, наведемо певні засадові положення, на які має спиратися
законодавець при ухваленні рішення щодо криміналізації діяльності «злодіїв у
законі»: 1) слід уникати внесення змін до положень Загальної частини КК,
оскільки коригування принципових положень кримінального права з метою їх
«підлаштування» під потреби тієї чи іншої новели Особливої частини КК є
неприпустимим. Зокрема, не можна розширювати існуюче поняття підстави
кримінальної відповідальності і злочину для того, щоб вони не суперечили
нормам Особливої частини КК щодо регламентації особливих взаємовідносин
у так званому злочинному світі; 2) слід розглянути питання щодо розширення
переліку обставин, що обтяжують покарання; 3) статус «злодій у законі» як
певна специфічна ознака, що охоплюється умислом всіх співучасників, може
бути покладена в основу визначення спеціального суб’єкта як ознаки кваліфі-
кованого складу у ст. 255 КК у сенсі de lege ferenda; 4) у контексті криміналі-
зації діяльності «злодіїв у законі» (а не самого цього статусу) є перспективним
шлях формування спеціального усіченого складу злочину, наприклад, «дії,
вчинені з метою набуття або використання «злодій у законі». Це дасть змогу
притягати до відповідальності осіб за доволі широке коло діянь, які є невід’єм-
ною складовою життя зі статусом «злодій у законі»; 5) саме законодавче визна-
чення поняття «злодій у законі» має міститися у примітці до відповідної норми
Особливої частини КК (принаймні, поки у Загальній частині відсутній термі-
нологічний розділ) та відображати як мінімум такі критерії: вчинення дій орга-
нізаційного та/або координаційного характеру щодо різних організованих груп
чи злочинних організацій (або окремих їх членів); спрямування таких дій на
об’єднання та/або узгодження діяльності учасників зазначених злочинних
об’єднань, а також на вчинення одного чи декількох злочинів, сприяння їх зло-
чинній діяльності.

Отже, подальші наукові дослідження у зазначеній царині мають бути спря-
мовані на розробку конкретних законодавчих пропозицій щодо вдосконалення
кримінальної відповідальності представників злочинного світу, які набули та
користуються статусом «злодій у законі» у своїй злочинній діяльності.
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Кваша О. О., Гацелюк В. О., Перемот С. В. Проблеми внесення поняття «злодій
у законі» до Кримінального кодексу України

У статті визначено, що останнім часом спостерігається тенденція до намагання
законодавця змінити інститут кримінальної відповідальності співучасників шляхом
криміналізації поведінки осіб, які наділені статусом «злодій у законі», а також виок-
ремлення нової форми спільної злочинної діяльності – злочинне співтовариство. На під-
ставі аналізу законопроектів обґрунтовано висновок, що їх зміст не повною мірою від-
повідає інститутам Загальної та Особливої частин КК України. Пропоновані депутата-
ми норми містять ризик суттєвого порушення принципових положень кримінального
права України, зокрема, в контексті підстави кримінальної відповідальності та принци-
пу правової визначеності як складової верховенства права. З урахуванням положень
міжнародно-правових документів та досвіду іноземного законотворця авторами запро-
поновано положення, які можуть бути покладені в основу законодавчого розв’язання
проблеми кримінальної відповідальності «злодіїв у законі». 

Ключові слова: підстава кримінальної відповідальності, співучасть, «злодій в зако-
ні», правова визначеність, верховенство права, криміналізація.
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Кваша О. А., Гацелюк В. А., Перемот С. В. Проблемы внесения понятия «вор в
законе» в Уголовный кодекс Украины

В статье определено, что в последнее время наблюдается тенденция к попыткам
изменить институт уголовной ответственности соучастников путем криминализации
поведения лиц, наделенных статусом «вор в законе», а также выделения новой формы
совместной преступной деятельности – преступное сообщество. На основании анализа
законопроектов обоснован вывод, что их содержание не в полной мере соответствует
институтам Общей и Особенной частей УК Украины. Предлагаемые депутатами нормы
включают в себя риск существенного нарушения принципиальных положений уголов-
ного права Украины, в частности, в контексте основания уголовной ответственности и
принципа правовой определенности как составляющей верховенства права. С учетом
международно-правовых документов и опыта иностранного законодателя авторами
предложены исходные положения, которые могут быть положены в основу законода-
тельного решения проблемы уголовной ответственности «воров в законе».

Ключевые слова: основание уголовной ответственности, соучастие, «вор в законе»,
правовая определенность, верховенство права, криминализация.

Kvasha Oksana, Gatselyuk Vitaliy, Peremot Serhiy. Introducing the «Kingpin»
Definition to the Criminal Law of Ukraine: A Step to Critical Appraisal

Recently the Ukrainian legislators are persistently attempt to alter the concept of acces-
sory and accomplice criminal liability by making the person’s «kingpin» standing criminally
liable; the other proposed novelty is to distinguish and define a new and separate form of the
criminal activity – a criminal association. Analysis of the respective bills both being submit-
ted during the 6th Convocation of the Parliament and those submitted to the acting one con-
firms the conclusion that they hardly conforms to the well-established Criminal Code instru-
ments and institutions, particularly in respect of the criminal liability grounds and principle of
legal certainty.

Some initial efforts to criminalize ‘kingpin’ standing were undertaken by national legisla-
tors early in 2012, in the context of extension liability for the crime privity. Bill No. 10506
(On the Criminal Code amendment with the provisions on the «kingpin» criminal liability and
criminal liability of those living a criminal life) has for the first time made it criminally liab-
le the pure fact of a criminal organization membership, escalating liability for those boring the
«kingpin» titularity. The Bill has been shelved, and thus newer adopted or signed into a law.

Later, in 2015, under the current convocation of the Parliament, a new concurrent Bill No.
… has been submitted. The Bill was based on the same theoretical underpinning as the previ-
ous one, making it criminally liable the pure fact of a person’s «criminal occupation».

However, a critical analysis of the Bill makes a number of its flaws and drawbacks clear
and evident.

The core provisio of the Bill … is to amend the Article 255 of the Criminal Code with the
new one making, as it was noticed above, a criminally liable of any sort of involvement into
criminal undertaking activities. However, as it may be opined, even the currently-in-force edi-
tion of A255 clearly provides for the liability of a person in case it acts as an accessory or
accomplice of the crime. At the same time, one should note the key difference between the
provisions proposed by the Bill and those of current A255. The former provides for criminal
liability in case of creation of, or participation (membership) to the «criminal undertaking».
However, it is also clear that for the purposes of A255 liability, a perpetrators should establish
alliance with the clear intent to commit a grave crime.

In turn, at the Bill there no such clearly and unequivocally this defined mens rea require-
ment. Even further, the envisaged by the Bill concept of actus reus does not require commit-
ment of any crime for the benefit of the established criminal undertaking or by the respective
person by itself.
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Another point of concern in respect of the Bill novelties is the vagueness of its wording
and terminology. Though the Bill attempts to provide for certain clarification of its elements,
this task was certainly not achieved with the acceptable outcome. Consequently, the Bill
would not pass the test of the legal certainty and predictability. This also leaves no room for
the Bill to be compatible with the requirements of Article 6 of the ECHR and relevant ECtHR
case-law concerned the with the guaranties of the right to fair trial.

Abroad (for example in criminal legislation of some of the states of US) a criminal liabi-
lity for the maleficent undertaking membership do exists. However, for the person to be pro-
secuted, one should be directly attached (though as accessory or accomplice) to the illegal
activities of respective undertaking or its other members.

Hence, the Authors of the Article are ready to delivers some base steps to be done in order
to get over the legislative and speculative obstacles on the «kingpin» standing criminalizati-
on. First, a clear identification for the meaning and notion of the terminology, embedded to
the legislative text, should be provided. Secondly, a clear theoretical underpinning should lay
at the ground of the concept of «criminal undertaking membership» liability envisaged by the
Bill. Here the proper benchmark for the development would be the widely-shared in the sci-
entific community opinion that the membership in a sort of the criminal undertaking should
be culpable (and thus subject to prosecution) as soon as the person clearly and unequivocally
participates at the criminal activities of the respective undertaking or in some other way sup-
ports or shares its tasks and ideas. The same is true for the liability of the «kingpin» as an insti-
gator or direct mastermind or the criminal activities of others.

This e-mail message may contain confidential and/or privileged material. Delivery of this
message to any person other than the intended recipient(s) does not in any way waive privile-
ge or confidentiality. The information transmitted is intended only for the person or entity to
whom or which it is addressed. Unauthorized use, disclosure or copying is strictly prohibited.
The sender accepts no liability for the proper transmission of this communication or for any
delay in its receipt.

Key words: criminal liability basis, accompliceship, ‘kingpin’, legal certainty, rule of law,
criminalization.

УДК 343.32
В. Н. КУБАЛЬСЬКИЙ,

кандидат юридичних наук

ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

Важливим компонентом національної безпеки є забезпечення конституцій-
но-правової безпеки, яку визначають зокрема як «стан юридичної захищенос-
ті основ конституційного ладу, його гарантованість та забезпечення правови-
ми засобами» [1, с. 91–92]. Одним із головних елементів конституційно-пра-
вової безпеки є державний суверенітет. Постає проблема підвищення ефек-
тивності кримінально-правової протидії сепаратизму, посяганням на конститу-
ційний лад тощо. Існуюча нині система кримінально-правової охорони дер-
жавного суверенітету повинна безумовно охоплювати усі існуючі та можливі
суттєві загрози для державного суверенітету України. Слід зазначити, що у віт-
чизняній доктрині кримінального права до цього часу не сформульовано окре-
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мої цілісної концепції кримінально-правової політики у сфері забезпечення
державного суверенітету України як одного з головних його елементів.

З метою належного забезпечення кримінально-правової охорони держав-
ного суверенітету слід з’ясувати юридичну природу державного суверенітету.
Як влучно висловився О. Костенко, «чим точніше буде визначено ознаки
об’єкта злочинного посягання (у даному разі державного суверенітету), тим
ефективнішою буде його кримінально-правова охорона» [2, с. 232].

Питання про державний суверенітет у юридичній площині передусім роз-
глядалось у науці конституційного права та в міжнародно-правовій науці.
Суверенітет як фундаментальна категорія конституційного права виступає
необхідною передумовою та конституційним принципом функціонування дер-
жави. Проблеми кримінально-правової охорони державного суверенітету у
вітчизняній кримінально-правовій науці окремо майже не розглядались.
Можна лише згадати окремий розділ колективної монографії під авторством
відомого вітчизняного вченого О. Костенка, присвячений саме кримінально-
правовій охороні державного суверенітету [2]. Досліджувались проблеми,
пов’язані з кримінально-правовою охороною конституційного ладу, кримі-
нально-правовою протидією сепаратизму тощо. Так, вітчизняні дослідники
В. Батиргареєва та Н. Нетеса досліджували проблеми визначення кримінально
караних форм сепаратизму як однієї з найбільш небезпечних загроз для дер-
жавного суверенітету в будь-якій країні світу [3, с. 65–69]. Цілий ряд вітчиз-
няних дослідників розглядали проблеми кримінально-правової охорони окре-
мих елементів державного суверенітету в контексті інститутів злочинів проти
основ національної безпеки України (розділ І) та злочинів проти миру, безпе-
ки людства та міжнародного правопорядку (розділ XX КК України). 

Суверенітет (від франц. souverainete, первісно – вершина, верховна влада,
з лат. superus – верхній) є одним із принципів міжнародного права, що закріп-
лений у найважливішому міжнародному документі – Статуті ООН [4, с. 684].
У Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. держав-
ний суверенітет визначено як верховенство, самостійність, повнота і неподіль-
ність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у
зовнішніх зносинах [5]. Подібне визначення й у вітчизняній юридичній енцик-
лопедії: державний суверенітет – це визначальна і невід’ємна якість держави,
що відображає її верховенство на своїй території та незалежність (самостій-
ність) у міжнародних відносинах. Отже, у міжнародному праві термін «суве-
ренітет» уживається у зв’язку з правосуб’єктністю держави, у національному
– пов’язується насамперед з процесом і результатами владарювання, здійсню-
ваного державними органами і посадовими особами. 

Державний суверенітет є одним з найголовніших конституційно-правових
інститутів. Україна згідно зі ст. 1 Конституції України є суверенною державою.
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її еко-
номічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави,
справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили
України (частини перша і друга ст. 17 Конституції України). 
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КК України має одним із найважливіших своїх завдань забезпечення засо-
бами кримінальної юстиції охорони державного суверенітету України.
Відповідно до ухваленого 25 березня 1992 р. Закону України «Про Службу без-
пеки України» до завдань Служби безпеки України належить захист державно-
го суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності тощо (ст. 2).

Згідно зі ст. 2 Конституції України «суверенітет України поширюється на
всю її територію. ...Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і
недоторканною». Стаття 5 Конституції України проголошує, що носієм суве-
ренітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Президент України є
гарантом державного суверенітету та територіальної цілісності України
(ст. 102 Конституції України). До одного з головних завдань Кабінету
Міністрів України згідно з Конституцією віднесено забезпечення державного
суверенітету (п. 1 ст. 116).

Суверенітет – це невід’ємне право держави самостійно вирішувати всі
питання внутрішньої та зовнішньої політики без будь-якого втручання ззовні.
Державний суверенітет властивий усім без винятку державам незалежно від
рівня економічного розвитку, політичної самостійності, участі в міжнародних
організаціях та в міжнародному спілкуванні. Суверенітет держави отримує
відображення й у тому, що всі органи державної влади та державного управ-
ління в центрі й на місцях вирішують усі питання відповідно до належної ком-
петенції без якого б то не було іноземного втручання [6, с. 258]. 

Суверенітет держави поряд з повновладдям Українського народу як носія і
єдиного джерела влади в Україні, територіальною цілісністю і недоторканністю
державних кордонів виступає необхідною складовою конституційного ладу.
Суверенітет має різні форми свого вияву. В контексті визначення співвідно-
шення народного, національного і державного суверенітету слід виходити з
ухваленого Конституційним Судом України Рішення № 6-рп/2005 від 05 жовтня
2005 р., в якому положення про те, що «носієм суверенітету... є народ» слід
розуміти так, що влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійс-
нюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум,
інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та
законами України, через органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування, сформовані відповідно до Конституції та законів України [7]. 

Необхідно визначити, об’єктом яких конкретно злочинних діянь може вис-
тупати державний суверенітет. Як зазначено в одному з науково-практичних
коментарів до КК України, основним безпосереднім об’єктом злочину, перед-
баченого ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України», є безпека держави в політичній і воєнних сферах у частині забезпе-
чення суверенітету своєї території. Територіальна недоторканність України
виступає складовою державного суверенітету [6, с. 254]. Безпосереднім об’єк-
том державної зради виступає, зокрема, державний суверенітет, про що свід-
чить диспозиція частини першої ст. 111 «Державна зрада» КК України:
«Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на
шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, оброно -
здатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України...». 
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На думку І. Діордіци, поняття «конституційний лад» як об’єкт злочину,
передбачений ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади» КК України, роз-
глядається лише в розумінні державного суверенітету та форми держави
(форми державного правління, державного устрою та державного режиму).
Тобто його розуміння є вужчим, ніж у конституційному праві. Дії, вчинені з
метою зміни чи повалення конституційного ладу, можуть полягати, зокрема, в
обмеженні суверенітету держави як одній з форм об’єктивної сторони злочи-
ну, передбаченого частиною першою ст. 109 КК України [8, с.12].

Засади народного суверенітету в Україні, на думку М. Рубащенко, охоро-
няються нормами, передбаченими статтями 109, 110 та 112 КК України.
Спрямованість на охорону засад народного суверенітету зумовлює сумісне
розташування в КК України норм, присвячених охороні конституційного ладу,
державної влади та цілісності й недоторканності території України [9]. На
нашу думку, такий дещо звужений підхід не дає змоги забезпечити належну
кримінально-правову охорону усіх найважливіших елементів державного
суверенітету України.

О. Костенко запропонував сучасну класифікацію можливих способів зло-
чинних посягань на державний суверенітет, розглядаючи останній як один з
головних атрибутів державної влади: 1) узурпація суверенітету разом з узур-
пацією державної влади; 2) ослаблення суверенітету разом із ослабленням дер-
жавної влади; 3) зловживання суверенітетом разом зі зловживанням держав-
ною владою. Виходячи із наведеного, вченим запропонована система норм, що
забезпечує кримінально-правову охорону державного суверенітету [2, с. 234]. 

Перша група норм «системи кримінально-правової охорони державного
суверенітету» – це норми, які охороняють державну владу від узурпації. До
цих норм, на думку О. Костенка, у чинному КК належать норми, визначені
статтями 109, 110, 157, 158, 1581, 1582, 1591, 160, 255, 256, 258, 260, 294 та дея-
кими іншими. Діяння, що хоча й не спрямовані безпосередньо на захоплення
державної влади, але можуть бути використані для її захоплення, передбачені,
зокрема, у статтях 157, 158, 160, 255, 256, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 260,
294 КК України.

До другої групи норм «системи кримінально-правової охорони державного
суверенітету» належать норми, які охороняють державний суверенітет від
діянь, що його ослаблюють. Такі норми визначено у статтях 111, 112, 113, 114,
199, 210, 211, 212, 233, 328, 329, 330, 338, 342, 344, 346, 349, 351, 353 та дея-
ких інших статтях КК України. Окремо вчений виділяє діяння, що ослаблюють
державу (і властивий їй суверенітет) не безпосередньо, а опосередковано
(тобто можуть бути використані для такого ослаблення як засоби), і які перед-
бачені, зокрема, у статтях 199, 210, 211, 212, 233 та інших КК України.

Третю групу норм «системи кримінально-правової охорони державного
суверенітету» становлять норми, що протидіють зловживанню державною
владою і притаманним їй суверенітетом. До цих норм можна віднести норми,
передбачені, зокрема, статтями 364, 365, 3652, 366, 367, 3692, 375, 382, 423,
424, 426 КК України [2, с. 234–237]. 
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Державний суверенітет виступає також об’єктом окремих злочинів, перед-
бачених розділом XX «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку» КК України. Так, згідно з загальновизнаними положеннями
міжнародного права агресія (агресивна війна) – це застосування збройної сили
однією державою передусім проти державного суверенітету іншої держави.
Отже, як один з головних об’єктів посягання в даному разі виступає держав-
ний суверенітет. У зв’язку з наведеним не можна погодитися з існуючим у віт-
чизняній юридичній літературі підходом, що система норм, яка забезпечує
кримінально-правову охорону державного суверенітету України, не охоплює,
зокрема, міжнародні злочини і злочини міжнародного характеру, передбачені
розділом XX КК України. 

Враховуючи викладене, до злочинів, передбачених КК України, об’єктом
яких виступає чи може виступати державний суверенітет України, слід віднес-
ти: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
або на захоплення державної влади (ст. 109), посягання на територіальну ціліс-
ність і недоторканність України (ст. 110), фінансування дій, вчинених з метою
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2),
державна зрада (ст. 111), посягання на життя державного чи громадського
діяча (ст. 112), диверсія (ст. 113), шпигунство (ст. 114), терористичний акт
(ст. 258), втягнення у вчинення терористичного акту (ст. 2581), публічні закли-
ки до вчинення терористичного акту (ст. 2582), створення терористичної групи
чи терористичної організації (ст. 2583), сприяння вчиненню терористичного
акту (ст. 2584), фінансування тероризму (ст. 2585), пропаганда війни (ст. 436),
планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437),
посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443), застосування
зброї масового знищення (ст. 439) та інші. Але слід враховувати, що не у всіх
випадках державний суверенітет є основним об’єктом для перелічених зло-
чинних посягань.

При розробці вітчизняної концепції кримінально-правової охорони дер-
жавного суверенітету слід врахувати зарубіжний досвід законодавчої регла-
ментації у цій сфері. Аналіз кримінального законодавства зарубіжних держав
засвідчив, що в тій чи іншій формі (зазвичай цe в складі більш загальних норм)
криміналізовано посягання на суверенітет (незалежність) держави в кримі-
нальних кодексах Федерації Боснії та Герцеговини, Індонезії, Іспанії, Італії,
КНР, Куби, Латвії, Литви, Македонії, Нідерландів, Норвегії, Перу, Польщі,
Сальвадору, Сан-Марино, Судану, Таїланду, Хорватії, Швейцарії та Естонії.
У кримінальних кодексах Афганістану, Грузії, Ізраїлю, Індонезії, Італії,
Колумбії, Куби, Латвії, Нідерландів, Норвегії, Перу, Сальвадору, Таїланду та
Хорватії передбачено окремий склад під назвою «Посягання на суверенітет та
територіальну цілісність» [10, с. 436–437]. У деяких країнах посягання на
територіальну цілісність може утворювати одну з форм об’єктивної сторони
державної зради чи інших злочинних діянь.

У кримінальних законах ряду зарубіжних держав окремо криміналізовано
у вигляді спеціальної статті, на відміну від України, певні посягання проти
державного суверенітету. Це, зокрема, вступ у змову з іноземною державою з
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метою спровокувати іноземну агресію (Франція, Швейцарія, Японія), прово-
кація війни (Бельгія, Болгарія, Німеччина, Іспанія, Італія, Нідерланди,
Норвегія, Португалія, Румунія, Фінляндія, Швеція та ін.) [10, с. 436–437].
Збройний заколот, як спеціальний склад злочину, передбачений у криміналь-
них законах майже усіх країн світу, окрім України та ще небагатьох країн [10,
с. 407]. У КК ФРН міститься склад «Антиконституційний саботаж» (§ 88) як
посягання передусім проти державного суверенітету. Подібні до антиконсти-
туційного саботажу склади містять кримінальні закони Канади, США та
Франції [10, с. 416–417].

Заслуговують на втілення пропозиції в юридичній літературі щодо запро-
вадження спеціальних складів у кримінальному законі, по-перше, за умисні дії
в інтересах іншої держави, що шкодять суверенітету України; по-друге, за
захоплення державної влади шляхом підкупу, обману чи зловживання довірою
виборців; по-третє, за незаконне отримання повноважень на виконання дер-
жавних функцій [2, с. 238]. Незважаючи на те, що вказані дії можуть підпадати
під ознаки злочину «державна зрада» та інші злочини, передбачені КК України,
з превентивною метою існує певна доцільність їх впровадження в закон.

Отже, наявна в Україні система кримінально-правової охорони державного
суверенітету з урахуванням останніх подій на Донбасі та в Криму потребує
оновлення та повинна містити адекватну відповідь на усі існуючі та можливі
форми загроз у цій сфері. У вітчизняній доктрині кримінального права до
цього часу не сформульовано окремої цілісної концепції кримінально-правової
політики у сфері забезпечення державного суверенітету України. Виділення
злочинних посягань проти державного суверенітету зумовлено потребами кри-
мінально-правової науки і практики. Воно надає можливість забезпечити
комплексний підхід до протидії найбільш небезпечним загрозам для держав-
ного суверенітету України.
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Кубальський В. Н. Засади кримінально-правової охорони державного суверені-
тету України

Досліджено систему кримінального законодавства України в частині норм, які спря-
мовані на охорону державного суверенітету. Визначено юридичну природу державного
суверенітету. Наведено перелік злочинних посягань, об’єктом яких виступає чи може
виступати державний суверенітет.

Виділено конкретні злочинні посягання проти державного суверенітету, що зумов-
лено потребами кримінально-правової науки і практики і надає можливість забезпечи-
ти більш системний підхід до протидії найбільш небезпечним загрозам для державного
суверенітету України.

Ключові слова: державний суверенітет; територіальна цілісність; злочинні посяган-
ня проти державного суверенітету.

Кубальский В. Н. Основы уголовно-правовой охраны государственного сувере-
нитета Украины

Исследована система уголовного законодательства Украины в части норм, направ-
ленных на охрану государственного суверенитета. Определена юридическая природа
государственного суверенитета. Приведен перечень преступных посягательств, объ-
ектом которых выступает или может выступать государственный суверенитет.

Выделение конкретных преступных посягательств против государственного сувере-
нитета обусловлено потребностями уголовно-правовой науки и практики, что позволяет
обеспечить более системный подход к противодействию наиболее опасных угроз для
государственного суверенитета Украины.

Ключевые слова: государственный суверенитет; территориальная целостность; пре-
ступные посягательства против государственного суверенитета.

Kubalskiy Vladislav Nartsyzovich. Fundamentals of criminal legal protection state
sovereignty of Ukraine

The system of criminal legislation of Ukraine is researched in part of norms, directed on
the guard of state sovereignty. Essence of concept is exposed state sovereignty in constitutio-
nal-legal science and science of international law, and also in normative acts.

In international law the term «sovereignty» is used in connection with legal state, natio-
nal – is associated primarily with the process and results of dominion exercised by state bodi-
es and officials. State sovereignty – it determining and integral quality of the state which rep-
resents its supremacy on the territory and independence in international relations.
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In Ukraine became actual threat state sovereignty in connection with excrescence of sepa-
ratism, increase of number of crimes upon the constitutional line-up of the state and on the
country’s territorial integrity. The existent system of criminal legal guard of state sovereignty
must sure engulf the action all existent and possible in the future substantial threats for state
sovereignty of Ukraine. It should be noted that in the domestic doctrine of criminal law until
now it is not formulated separate integral conception of criminal legal policy in the field of
providing of state sovereignty of Ukraine. 

The acceptable is seemed by the following classification of criminal offenses on state
sovereignty: 1) usurpation of sovereignty is together with usurpation of state power; 2) wea-
kening of sovereignty is together with weakening of state power; 3) abuse of sovereignty is
together with abuse of state power. In the article is researched foreign experience of legislati-
ve regulation for criminal offenses on state sovereignty. 

The criminal codes of separate countries provides for some of the individual norms cal-
led «violation of the sovereignty and territorial integrity». In some countries offenses on ter-
ritorial integrity can form a form of the objective of treason or other criminal acts.

The list of crimes the object of which comes forward or can come forward state sovere-
ignty is defined. To offenses under the Criminal code of Ukraine, the object of which serves
or may serve the state sovereignty of Ukraine include: action to violent change or overthrow
the constitutional order or the seizure of state power (аrticle 109), violation of territorial integ-
rity and inviolability of Ukraine (аrticle 110), financing acts committed for the purpose of vio-
lent change or overthrow the constitutional order or the seizure of state power, changing the
boundaries of the territory or state border of Ukraine (article 1102), treason (аrticle 111), tren-
ching upon life of public or political figure (article 112), sabotage (аrticle 113), espionage
(аrticle 114), terrorist act (article 258), involvement in the commission of a terrorist act (аrtic-
le 2581), public incitement to commit a terrorist act (аrticle 2582), the creation of a terrorist
group or terrorist organization (аrticle 2583), facilitate the commission of a terrorist act (artic-
le 2584), financing of terrorism (article 2585), war propaganda (article 436), the planning, pre-
paration, launching and maintaining aggressive war (article 437), attempts on the life of a rep-
resentative of a foreign state (article 443), the use of weapons of mass destruction (article 439)
and others. Not all cases, state sovereignty is the main target for these crimes.

The conclusion is done that existing in Ukraine system of criminal legal guard of state
sovereignty taking into account the last events in Donbas and in Crimea needs update and
must contain an adequate answer for all existent and possible forms of threats in this sphere.
The selection of criminal offenses against state sovereignty is conditioned the necessities of
criminal legal science and practice. It allows to provide approach of the more systems to coun-
teraction of the most dangerous threats for state sovereignty of Ukraine.

Key words: state sovereignty; territorial integrity; crimes against state sovereignty.
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кандидат юридичних наук

АНТИКРИМІНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Корупція наявна в будь-якій державі, адже присутня завжди там, де існує
публічна влада. Жодна з країн світу не має повного імунітету від корупції, яка
відрізняється лише обсягами, характером проявів та масштабом впливу на
соціально-економічну і політичну ситуацію. У тих країнах, де корупція поши-
рена значною мірою, вона із соціальної аномалії перетворюється на правило і
виступає звичним засобом розв’язання проблем, стає нормою функціонування
влади і способом життя значної частини членів суспільства. У країнах, де вона
зустрічається порівняно рідко, корупція у громадській свідомості асоціюється
з великим злом для держави та її громадян і не справляє суттєвого впливу на
суспільне життя [1, с. 27].

Як відомо, процвітання корупційної злочинності у сфері охорони довкілля
можливе за пасивного громадського контролю за діяльністю службових осіб у
екологічні сфері, суб’єктів господарювання, різних природоохоронних струк-
тур і органів кримінальної юстиції тощо. Тобто успішність протидії корупцій-
ній злочинності у сфері охорони довкілля значно зростає завдяки активності
представників громадськості. Адже громадський екологічний контроль сприяє
об’єктивній оцінці стану довкілля [2, с. 48; 3, с. 37] й поширення рівня коруп-
ції в цій сфері, допомагає службовим особам різних рівнів приймати екологіч-
но доцільні рішення щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання його ресурсів.

Треба сказати, що внаслідок ситуації, яка склалася в Україні у соціально-
політичній, економічній сфері, природоохоронні потреби відтіснились на дру-
гий план. Тож пересічні українці не так стали перейматися поширенням коруп-
ції у сфері охорони довкілля. Вони вважають, що найкорумпованішою сферою
є судова (66 %), потім ідуть правоохоронні органи (64 %), державна служба
(56 %), сфера охорони здоров’я (54 %), парламент (53 %), політичні партії
(45 %), освітня система (43 %), бізнес (36 %), військова сфера (28 %), ЗМІ
(22 %), релігійні інституції (21 %), громадські організації (20 %) [4].

На нашу думку, громадський екологічний контроль здатен і зобов’язаний
будувати своєрідний бар’єр негативного суспільного сприйняття існуванню
кримінальних корупційних діянь у природоохоронній сфері. Тому різноманіт-
ні екологічні організації, рухи повинні мати тісний зв’язок з широкими вер-
ствами населення. Відсутність такого зв’язку позбавляє можливості здійсню-
вати результативний контроль за екологічним станом у країні і протидіяти
поширенню корупції у цій сфері. Як свідчить зарубіжний досвід, лише з фор-
муванням громадянського суспільства, його соціальної культури підвищується
суспільний інтерес до екологічних проблем у цілому, зокрема, з’являється
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увага населення щодо діяльності осіб, котрі повинні робити все, щоб забезпе-
чити виконання природоохоронних норм і не допускати існування фактів
корупції у сфері охорони довкілля. Тому без успішної громадської активності
ті позитивні кроки в природоохоронній сфері, що закріплені в стратегії дер-
жавної екологічної політики, у тому числі щодо протидії корупційним еколо-
гічним злочинам, залишаться нереалізованими.

Мінімізує можливість вчинення кримінальних корупційних діянь партнер-
ство між громадськістю та службовими особами, яке спрямоване на охорону
довкілля. Таке партнерство є індикатором сталого розвитку збереження навко-
лишнього природного середовища і забезпечення правопорядку у цій сфері.
Вченими неодноразово наголошувалось, що дедалі більшого значення набуває
залучення широкої громадськості до природоохоронної діяльності. 

Правові засоби протидії корупційним екологічним злочинам повинні бути
спрямовані насамперед на руйнування негативних споживацьких та егоїстич-
но безвідповідальних стереотипів деформованої екологічної поведінки, а
також на формування серед широких верств населення еколого-правової анти-
корупційної свідомості. При цьому кримінальні корупційні діяння безпосеред-
ньо зачіпають інтереси різних груп природокористувачів, у зв’язку з чим
рівень протидії їм суттєво впливає на правосвідомість широких верств насе-
лення і, зрештою, відображається на загальному стані дотримання законності
у сфері екологічних відносин [5, с. 67]. Тому протидія корупційним екологіч-
ним злочинам повинна будуватися на необхідності забезпечення узгоджених
дій громадськості, природоохоронних органів і органів кримінальної юстиції
по зміцненню екологічної законності та правопорядку в нашій країні. 

Скоординовані дії створюють широкі можливості для підвищення успіш-
ності всієї роботи по недопущенню вчинення корупційних діянь у сфері охо-
рони довкілля. Більше того, на думку вчених, які досліджували цю проблему,
якісне виконання компетентним суб’єктом покладених на нього обов’язків і
чітке розмежування профілактичних функцій є необхідною й обов’язковою
передумовою ефективного функціонування всієї системи протидії [5, с. 67].
Водночас не варто забувати, що успішність протидії корупції в довкіллі зале-
жить і від правильно скоординованих взаємовідносин між усіма суб’єктами
екологоохоронної діяльності. 

Взаємодія органів кримінальної юстиції та інших природоохоронних
структур з громадськими організаціями екологоохоронної спрямованості ство-
рює сприятливі умови для об’єднання зусиль, що підвищує антикриміноген-
ний потенціал здійснюваних екологоохоронних заходів, забезпечує прозорість
й сприяє досягненню оптимальних результатів зі значною економією зусиль,
засобів і часу.

При протидії екологічним злочинам, зокрема корупційним, виділяють три
форми взаємодії між органами кримінальної юстиції та громадськістю. Перша
форма базується на активності представників трудових колективів, громад-
ських організацій, органів громадського територіального самоврядування та
екологоохоронних громадських формувань, які, виходячи зі статутних поло-
жень і морального обов’язку, за власною ініціативою беруть участь у негайно-
му припиненні різних суспільно небезпечних екологічних діянь, в усуненні
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причин екологічних правопорушень та здійсненні інших профілактико-вихов-
них заходів. Друга форма – взаємодія з громадськістю, яка виникає і здійсню-
ється за ініціативою працівників органів кримінальної юстиції. У разі потреби
вони самі звертаються до трудових колективів, громадських організацій і гро-
мадян, визначають характер конкретної допомоги, яку необхідно від них одер-
жати під час проведення різних слідчих та розшукових дій, з’ясування особи
екологічного правопорушника і здійснення заходів протидії. Третя форма взає-
модій з громадськістю пов’язана з участю працівників правоохоронних орга-
нів у комплексних загальнопрофілактичних заходах, що проводяться у межах
окремих міст, районів та інших адміністративно-територіальних регіонів.
Комплексний характер заходів, які охоплюють різні рівні і прояви життєдіяль-
ності людей, а також погодженість дій загальних і спеціальних суб’єктів запо-
бігання досягається завдяки координації їх роботи [5, с. 137]. Отже, зорганізо-
вана і цілеспрямована діяльність екологоохоронних громадських організацій
їх взаємодія з органами кримінальної юстиції створює сприятливі умови для
збереження правомірної, антикорупційної поведінки у осіб на яких покладено
обов’язок охорони довкілля. Ефективний громадський контроль стимулює
доброчинну, антикорупційну поведінку особи у екологічній сфері і діяльність
органів кримінальної юстиції з охорони довкілля.

Треба пам’ятати, що громадяни неповинні жити в полоні ілюзій начебто
працівники різноманітних екологічних структур та природоохоронних органів
забезпечать їм успішну протидію кримінальній корупції у сфері охорони
довкілля, зокрема створять екологічне благополуччя. Тому самі громадяни
повинні робити все, щоб зменшувати корупційну активність не лише посадо-
вих (службових) осіб, а й власну антикорупційну активність у сфері охорони
довкілля. Таким чином, у час тотальної корумпованості у всіх сферах суспіль-
ства, маємо зберегти довкілля від тріумфу кримінальної корупції у ньому. 

Громадськість, реалізуючи функцію контролю, може запобігати небажаним
явищам, які виникають у процесі реалізації службовими особами своїх
обов’язків у сфері охорони навколишнього природного середовища. Так, комі-
тет підприємців Львівщини надіслав до міністра екології та природних ресур-
сів України, Генерального прокурора України звернення щодо руйнування зло-
чинних корупційних схем у сфері державного регулювання та нагляду за охо-
роною навколишнього середовища на Львівщині [6].

Також потрібно запровадити постійний громадський моніторинг не лише
за станом довкілля, а й за діяльністю державних органів у галузі охорони при-
роди, їх службових осіб, що допоможе запобігти корупційним діянням у еко-
логічній сфері. Адже не всі відомості про вчиненні кримінальні корупційні
діяння у сфері охорони довкілля стають відомими широкому загалу. Тому
ефективніше, щоб серед громадських інспекторів були особи, які здійснювали
б моніторинг діяльності службових осіб різних підприємств, установ, органі-
зацій, на які покладені функції з охорони довкілля. Це допомогло б протидія-
ти свавіллю серед службових осіб, уникати приховування корупційних еколо-
гічних діянь, а інформація про виявлені правопорушення передавалася до від-
повідних органів для перевірки та притягнення винних до відповідальності.
Саме такі громадські інспектори можуть поширювати об’єктивну інформацію

386 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



проведеного моніторингу безпосередньо у засобах масової інформації. Адже
відомо, що дані екологічного моніторингу стають ефективним інструментом
охорони природи і протидії злочинності у ній лише в тому разі, якщо вони
доступні, відомі населенню, зокрема завдяки ЗМІ (це підтверджує досвід
Німеччини, США, Швеції, Японії, Норвегії та інших країн) [7, с. 167]. 

Треба сказати, що досконалість та профілактичний потенціал, котрий може
здійснювати громадськість у протидії корупційним екологічним злочинам,
залежить від її інформаційного забезпечення. Ігнорування цього знижує
результативність такого контролю. Відмічено, що відсутність постійної об’єк-
тивної інформації для широкого кола населення про екологічний стан природ-
ного середовища, причини його погіршення, про чинники поширення коруп-
ції, про правопорушників і про вжиті заходи для поліпшення ситуації створю-
ють умови розвитку екологічної кризи [8, с. 15].

Слід зазначити, що інформування громадськості про діяльність посадових
осіб, які виконують функції з охорони навколишнього природного середовища
є однією із форм підтримки та розвитку громадського контролю у сфері
довкілля. Це один із способів, за допомогою якого можна налагодити зв’язок з
екологічною громадськістю, з громадянами у цілому, і цим підвищити рівень
довіри до діяльності держави з охорони довкілля. 

На нашу думку, для того, щоб успішно протидіяти корупційним злочинам
у сфері охорони довкілля, мають стати відомими факти про кримінальні
корупційні діяння, які вчиняються службовими особами, на яких покладено
обов’язок з охорони навколишнього природного середовища. Така пропозиція
зумовлена тим, що ця категорія осіб за своїми службовими обов’язками повин-
на подавати приклад добропорядної антикорупційної поведінки у сфері охоро-
ни довкілля. 

У нашій країні існує потреба у розробці механізму доступу громадськості
до інформації про корупційні діяння, що вчиняються у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища. Це дасть змогу здійснювати дієвий гро-
мадський антикорупційний контроль, дисциплінувати як службових осіб, так і
звичайних громадян і тим самим протидіяти вчиненню ними корупційних зло-
чинів у сфері охорони довкілля. На сьогодні, як правило, стають відомими
одиничні факти вчинення корупційних екологічних злочинів службовими осо-
бами вищого рівня [9]. Це свідчить про поступову криміналізацію службової
діяльності в екологічній сфері і ураження цієї категорії осіб комплексом сва-
волі та ілюзій. Тому адекватним засобом протидії такому стану має бути висо-
кий рівень еколого-правової антикорупційної культури і особиста відповідаль-
ність службових осіб за правомірність, компетентність, безпечність своїх дій у
процесі прийняття та здійснення екологозначущих рішень.

Треба згадати, що на сьогодні спостерігається, хоч і незначна, але позитив-
на тенденція участі громадськості у журналістських розслідуваннях для про-
тидії свавіллю в охоронні довкілля. Тому підвищити дієвість громадського
антикорупційного контролю за в екологічній сфері можна за допомогою спів-
праці громадян із засобами масової інформації. На практиці доволі часто гро-
мадяни не відважуються надавати інформацію про корупційні екологічні зло-
чини до органів кримінальної юстиції. Для деяких з них зручніше звернутися
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до представників засобів масової інформації або ж громадських організацій
екологічної спрямованості. 

Враховуючи наведене, не виникає сумнівів у необхідності участі громад-
ськості у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля.

Так, у 2012 р. у Міністерстві екології та природних ресурсів проведено роз-
ширену зустріч з представниками інститутів громадянського суспільства, під
час якої йшлося про важливість активної участі громадськості у заходах щодо
запобігання і протидії корупції [10]. Водночас потрібно, щоб громадяни мали
змогу і були підготовлені допомогти відповідним органам у протидії коруп-
ційним екологічним злочинам. Тому діяльність різного роду громадських орга-
нізацій екологічної спрямованості повинна бути спрямована не лише на взає-
модію з різними природоохоронними органами, а й на просвітницьку роботу
серед населення. Необхідно, щоб громадяни були поінформовані про стан охо-
рони навколишнього природного середовища, про антикорупційну діяльність
органів, які організовують цю охорону. Дієвою просвітницька діяльність таких
організацій стане тоді, якщо зосередить увагу на тому, що запобігти екологіч-
ним проблемам, зокрема поширенню корупції, можна лише в тому разі, коли
кожен громадянин буде робити все, щоб не завдати шкоди навколишньому
природному середовищу. Тобто, коли кожен, починаючи з себе, буде слідкува-
ти, щоб своєю діяльністю не нашкодити довкіллю і не розв’язувати власні про-
блеми корупційним шляхом. Такі загальні методи протидії корупційній зло-
чинності у природоохоронній сфері допоможуть підвищити рівень еколого-
правової антикорупційної культури серед населення, а це стимулюватиме
службових осіб компетентно й ефективно виконувати свої обов’язки з охоро-
ни довкілля. Вони ніколи не нададуть переваги будь-якій неправомірній пове-
дінці, не допустять зловживань наданими їм повноваженнями.

Таким чином, ефективна протидія корупційній злочинності у сфері охоро-
ни довкілля може бути тоді, коли в ній належне місце відводиться громадсько-
му контролю. Адже він здатен успішно нейтралізувати негативні наслідки,
помилки та упущення у роботі різних екологоохоронних органів. Тому потріб-
но робити все, щоб потенціал, який має громадський контроль, не лише збе-
регти, а й створити умови для його розвитку. 
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Козлюк Л. Г. Антикриміногенний потенціал громадського контролю у протидії
корупційній злочинності у сфері охорони довкілля

У статті розкривається профілактичний потенціал громадського контролю у проти-
дії корупційним злочинам у сфері охорони довкілля. Запропоновано шляхи щодо поси-
лення його дієвості. Зазначається, що ефективний громадський контроль стимулює
доброчинну, антикорупційну поведінку особи у екологічній сфері і діяльність органів
кримінальної юстиції з охорони довкілля. Констатовано, що громадський екологічний
контроль здатен і зобов’язаний будувати своєрідний бар’єр негативного суспільного
сприйняття існуванню кримінальних корупційних діянь у природоохоронній сфері.
Обґрунтовано, що протидія корупційним екологічним злочинам повинна будуватися на
необхідності забезпечення узгоджених дій громадськості, природоохоронних органів і
органів кримінальної юстиції по зміцненню екологічної законності та правопорядку в
нашій країні.

Ключові слова: громадський контроль, корупційна злочинність, охорона довкілля,
протидія.

Козлюк Л. Г. Антикриминогенный потенциал общественного контроля в про-
тиводействии коррупционной преступности в сфере охраны окружающей среды

В статье раскрывается профилактический потенциал общественного контроля в
противодействии коррупционным преступлениям в сфере охраны окружающей среды.
Предложены пути по усилению его эффективности. Отмечается, что эффективный
общественный контроль стимулирует благоприятное, антикоррупционное поведение
человека в экологической сфере и деятельности органов уголовной юстиции по охране
окружающей среды. Констатировано, что общественный экологический контроль спо-
собен и обязан строить своеобразный барьер негативного общественного восприятия
существованию уголовных коррупционных деяний в природоохранной сфере.
Обосновано, что противодействие коррупционным экологическим преступлениям
должно строиться на необходимости обеспечения согласованных действий обществен-
ности, природоохранных органов и органов уголовной юстиции по укреплению эколо-
гической законности и правопорядка в нашей стране.

Ключевые слова: общественный контроль, коррупционная преступность, охрана
окружающей среды, противодействие.

Kozluk L. Anti-Criminogenic potential of public control in combating corruption cri-
minality in environmental protection

The article shows preventive potential of social control in combating corruption crimina-
lity in the sphere of environmental protection. It is noted that todays corruption is an inherent
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part of any state and always present where public authority exist. Neither country has com-
plete immunity from corruption – the only difference is in its entirety, way of expressing and
size of impact on the social-economic and demographic situations.

There were proposed effective ways that would improve its effectiveness. It is noted, that
effective public control stimulates beneficial, anti-corruption behavior of individuals in the
environmental sphere and activity of the criminal justice system on environmental protection.
It is proved, that public environmental control is able and shall build so called barrier of nega-
tive public perception against existing criminally corruption actions in the environmental pro-
tection sphere. Thus, various environmental organizations should have a close relationship
with the population at all. Lack of such a relationship makes it impossible to exercise effecti-
ve control over the environmental condition of the country and to counter the spread of cor-
ruption in this area. Without successful public activity such positive steps in environmental
protection enshrined in national environmental policy strategy, including combating corrupti-
on environmental crime, remain unrealized. Legal measures in counteracting corruption envi-
ronmental crimes should be primarily aimed to the destruction of negative consumer selfish
and irresponsible attitudes deformed environmental behavior as well as formation of the gene-
ral public environmental legal anti-corruption awareness.

It is proved, that counteracting to corruption environmental crimes is required to be crea-
ted on the need of ensuring of agreed actions of community as well as environmental protec-
tion and criminal justice agencies. Coordinated actions create opportunities to enhance the
success of the work on prevention of corrupt dealings in the sphere of environmental protec-
tion. Furthermore, quality performance by the competent entity assigned duties and functions
of prevention clear distinction is necessary and prerequisite of effective functioning of the sys-
tem counter. At the same time we should not forget that the success of anti-corruption in the
environment depends on properly coordinated relationships between all subjects of environ-
mental protection activities.

Cooperation between criminal justice and other environmental agencies with civil organi-
zations of environmental protection orientation creates favorable conditions for joint efforts,
which increases the potential anti-criminal environmental protection measures provides trans-
parency and promotes optimal results with a significant saving capabilities and time. It is
noted that people should stop leiving illusions as if the workers of various environmental
agencies and environmental authorities provide them successfully countering to criminal cor-
ruption in the sphere of environmental protection, in particular create environmental well-
being. Therefore, citizens should themselves do everything to reduce corruption activity not
only officials (service people), but their own corrupt activity in the sphere of environmental
protection.

It is proved that the public, by realizing the control function may prevent adverse events
that occur during the realization their duties as for environmental protection. 

It was shown the necessity of introducing a permanent public monitoring not only the
environment, but also the activities of public authorities in the sphere of environmental pro-
tection, their officers, it helps prevent corruption act in the environmental field.

Perfection and preventive potential, which may make public in combating corruption
environmental crime depends on its information systems. Ignoring this factor reduces the
effectiveness of such controls. Therefore, increase the efficiency of public control over the
anti-corruption activities in the environmental sphere by using public cooperation with the
media.

Key words: social control, corrupt criminality, environment protection, counteracting.
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МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОПОРЯДОК 
В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Характерною рисою сучасних міжнародних відносин є існування міжна-
родного співтовариства з відповідним правопорядком, який базується на
загальновизнаних принципах міжнародного права, демонструючи і на міжна-
родному рівні соціологічний зв’язок між суспільством і правом. Хоча за остан-
ні два століття цей зв’язок зазнав якісних змін (з’явилася міжнародна інститу-
ціональна система, відбулося міжнародне визнання особи тощо), роль держа-
ви в міжнародному співтоваристві залишається значною, а в деяких сферах
визначальною. Насамперед, така роль належить найпотужнішим державам,
отримавшим назву великих держав, які в різні історичні епохи відрізнялися
своїм персональним складом. Ці держави, уособлюючи в собі найсуттєвіші
цивілізаційні ознаки відповідних суспільств, не на життя, а на смерть бороли-
ся між собою за панування у світі, підкоряючи і навіть знищуючи, якщо це вда-
валося, одна одну. Такими були і дві світові війни, які мали яскраво виражений
характер цивілізаційного протистояння. 

Протистояння цивілізацій, особливо між західною цивілізацією на чолі з
США і православною цивілізацією на чолі з СРСР, мало місце і в період
«холодної війни», і ця боротьба значно загострилася в результаті розпаду
СРСР. Сьогодні світ зіткнувся з нестабільністю міжнародних відносин, а точ-
ніше з їх хаосом, що вже привело до численних збройних конфліктів і страж-
дань втягнутих в них народів.

Нинішня міжнародна обстановка багато в чому нагадує розвиток подій
напередодні Другої світової війни, і народи мають це зрозуміти і протистояти
сповзанню їх у безодню нової світової війни, в якій не буде переможців, вихо-
дячи з великого ступеня вірогідності застосування в ній ядерної зброї. Деякі
аналітики висловлюють думку, що третя світова війна вже почалася.

Більшість людей, однак, здається, ще не зрозуміли смертельну небезпеку
для них, яка таїться в сучасному стані міжнародних відносин. З найжиттєві-
шого питання бути або не бути вони поки що перебувають у летаргічному сні,
дозволяючи своїм урядам, часто далеким від їх інтересів, маніпулювати свідо-
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містю людей, приховуючи від них правду. В цих умовах авторитетне слово
мають сказати науковці, які не можуть ухилятися від відповідальності, ховаю-
чись за личину конформізму і під будь-якими приводами виправдовувати війну.

Прикладом такої відповідальності і об’єктивності може бути видатний гол-
ландський юрист-міжнародник Ж. Верзійл, який в своїх працях, опублікова-
них напередодні Другої світової війни, безкомпромісно викривав загарбниць-
ку політику гітлерівської Німеччини в Європі, вінцем якої стала мюнхенська
змова західних демократій з Гітлером, що остаточно відкрила шлях до цієї
війни. Ж. Верзійл був одним з небагатьох західних юристів, який ще в перед-
воєний час усвідомив масштабність загрози миру, що виникла в результаті
зруйнування правопорядку, встановленого Лігою Націй на основі колективної
безпеки, доповненої системою двосторонніх та інших договорів про нейтралі-
тет або взаємну допомогу, які також перетворилися у мертву літеру. І вину за
це він перш за все покладав на західні демократії, що проводили політику уми-
ротворення Гітлера, який рвався на Схід. Саме це прагнення Гітлера відпові-
дало політиці західних демократій, цинічно робивших все можливе, щоб зіт-
кнути гітлерівську Німеччину з СРСР таким чином, щоб СРСР залишився
наодинці. Цей трюк, однак, не пройшов завдяки тому, що СРСР, який після
мюнхенської зради справи миру погодився укласти з Німеччиною договір про
нейтралітет, відтермінувавши війну з нею майже на два роки і в критичний для
нього час не залишився один на один з ворогом. Після нападу на нього
Німеччини СРСР негайно отримав політико-дипломатичну та економічну під-
тримку з боку західних демократій, а незабаром була створена антигітлерів-
ська коаліція. Завдяки цьому й відбулася перемога учасників цієї коаліції над
гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні, 70-річчя якої народи світу
мають святкувати вже в цьому році.

Доля же Верзійля, який з притаманною йому чесністю і відданістю істині,
викривав напередодні війни злодіяння Гітлера, могла бути трагічною, і наука
міжнародного права не дорахувалася би багатьох першокласних праць, опублі-
кованих у 12-томному зібранні його творів, які сьогодні належать до «золотого
фонду» науки міжнародного права. Ці праці Верзійля видані в перекладі на
англійську мову під узагальнюючою назвою «Міжнародне право в історичній
перспективі», випромінюють глибоку віру дослідника в право як основу між-
народного правопорядку. Він заперечує фатальність протиставлення права і
політики, зазначаючи, що в своїй сутності «ці обидва поняття, які не складають
реальної логічної антитези, часто представляються антагоністичними, особли-
во внаслідок історичної ролі, яку ці категорії «життєвих національних інтер-
есів» і «конфлікт інтересів» відіграють в політиці, впливаючи на арбітражні і
судові міжнародні спори» [1, с. 186]. Подолання цього протиріччя між правом
і політикою він бачив в ідеалі, який «може бути досягнутий твердою рішучіс-
тю урядів зробити підтримання міжнародного права метою їх політичної
дії» [1]. Цей підхід є вкрай актуальним й для сучасних міжнародних відносин,
в яких політика стає переважаючим фактором, що призводить до витіснення
міжнародного права з багатьох сфер його регулювання і особливо з такої най-
важливішої сфери, як підтримання миру і безпеки у світі. 
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Після окупації німцями Парижу, гестапо, шукаючи в бібліотечних фондах
столиці компромат на антифашистів, наштовхнулося на голландські праці
Верзійля, опубліковані французькою мовою без відома автора. Верзійл був
заарештований і декілька років провів в концтаборі Бухенвальд. Але йому
пощастило вийти з нього живим, тоді як інші його колеги-професори, заареш-
товані разом з ним (всі вони, включаючи Верзійля, підпільно вели антифа-
шистську пропаганду), загинули в цьому таборі. 

Сьогодні ж ті самі західні демократії, вважаючи себе переможцями у
«холодній війні», прагнуть переглянути підсумки Другої світової війни, що
безпосередньо загрожує існуванню міжнародного правопорядку, який базуєть-
ся на Статуті ООН, в якому враховані цивілізаційні підсумки цієї війни, що
мають величезне історичне значення, і вперше в історії міжнародного права на
цій основі проголошена заборона війни. Зокрема, безпідставними є спроби
представити Договір про нейтралітет між СРСР і Німеччиною 1939 р. виключ-
но як змову двох тоталітарних режимів. Цим самим свідомо ігноруються або
перекручуються історичні факти, які свідчать, що в умовах вже зруйнованого
міжнародного порядку, коли логіка війни остаточно взяла верх по всіх полі-
тичних напрямах, для СРСР нічого не залишалося, як скористатися можливіс-
тю відтягнути війну для підготовки відсічі гітлерівській Німеччині, яка, за
сприяння західних демократій, тараном рухалася на нього. Цей рух на Схід був
рухом історії, що повторив вторгнення в Росію Наполеона та його долю.
Гітлер, вважаючи себе істинним захисником західних цінностей, прагнув роз-
громити і знищити СРСР не стільки через його патологічну ненависть до біль-
шовицького СРСР та комуністичної ідеології, хоча і цей фактор, безумовно,
відігравав важливу роль, скільки через бачення в особі СРСР цивілізаційної
сили світового значення, яка і до СРСР була фактично єдиною силою, яка про-
тягом багатьох століть протистояла експансіонізму Заходу в його устремліннях
на Схід. Цей історичний факт знаходить підтвердження, зокрема, у всесвітньо
відомих працях ще однієї видатної людини, представника західної історичної
науки, А. Дж. Тойнбі, для якого смислом життя був безкомпромісний пошук
історичної істини [2, с. 142, 562–567]. 

Для України, яка нині переживає найскладніші за всю свою незалежну
історію часи, перегляд підсумків Другої світової війни автоматично ставить
під сумнів щонайменше законність її західних кордонів і, отже, територіальну
цілісність країни. Не розуміти цієї очевидної, але жорстокої правди, щонай-
менше проявляти безтурботність або крайню наївність. А фактично це є лит-
тям води на млин чужих інтересів.

Які ж фактори впливають сьогодні на міжнародні відносини, вносячи в них
хаос, який руйнує міжнародний правопорядок? І в чиїх інтересах це робиться?
Споконвічне qui prodest? 

Перш за все, необхідно зазначити, що нинішній хаос міжнародних відно-
син – це не якийсь спонтанний, а цілком свідомий і поки що керований про-
цес, що відбувається в рамках цивілізаційної боротьби за світове панування.
Ця боротьба є такою ж древньою, як і відома всім професія. Міняються лише
її форми та ідеологічне виправдання. Вона є боротьбою за політичні і матері-
альні інтереси, які поєднуючись, у всі історичні епохи виправдовувалися цін-
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ностями цивілізацій, які стояли на більш високій ступені природно-історично-
го розвитку порівняно з іншими цивілізаціями, що ставали об’єктом їх завою-
вання та експлуатації. В такій ролі виступав Стародавній Рим, для якого весь
відомий йому світ був варварським і тому він беззастережно ставав об’єктом
завоювання. Таким був і європейський колоніалізм, для якого величезні тери-
торії різних частин світу з мешкавшим там так званим туземним населенням,
насильницьким шляхом анексувалися, слугуючи матеріалом для створення
величезних імперій, сприяючих добробуту метрополій. Нині ж для цього вико-
ристовуються гасла демократії і прав людини.

У всі часи та епохи для тих, хто відносив себе до вищої цивілізації, або, за
новітньою термінологією, до виключних прав відомої держави, що одне й теж,
актуальним є гасло «горе переможеним». Чи не нагадує це гасло сьогоднішню
Україну, яка, внаслідок майже раптового, за історичними мірками, забуття
власних цивілізаційних цінностей, опинилася на задвірках європейської істо-
рії та історії взагалі, не знаючи куди рухатися і що робити. Правда, в даний
момент Європа нібито почала відчувати, що для неї також запахло порохом і
трошки заворушилася, пропонуючи мирні ініціативи. Але, чи зможе Європа,
якщо ці її наміри дійсно серйозні, враховуючи її атлантичну солідарність і,
отже, залежність від старшого партнера, діяти в своїх власних інтересах.
Можливо Європі варто ще раз простудіювати уроки Другої світової війни, дій-
шовши висновку, що нині Україна, як тоді Чехословаччина, може стати тим
запальником вселенського вибуху, який, накривши Європу, пошириться на
весь світ. Саме з Європи починалися дві світові війни, в яких відбилися істо-
ричні процеси, пов’язані з подоланням системної кризи глобалізованих між-
народних відносин. Така криза є перманентною закономірністю глобалізова-
них міжнародних відносин, що періодично проявляє себе по мірі накопичення
негативних чинників цивілізаційного значення, руйнуючи все на своєму
шляху. І першими її об’єктами, можна також сказати жертвами, бо ця криза
безпосередньо стосується всіх людей і народів, стає міжнародний порядок і
складаючие його підвалини міжнародне право. 

Як вже зазначалося, міжнародні відносини в сучасну епоху визначаються
претензіями на виключність цивілізаційної місії Заходу на чолі з США, що й
призводить до хаосу в міжнародних відносинах і, як наслідок, до падіння авто-
ритету міжнародного права. Захід все більш втягується в безперспективну
боротьбу не тільки з православною цивілізацією в особі Росії, але й з іншими
цивілізаціями, особливо ісламською цивілізацією, з якою протистояння
невпинно загострюється, переростаючи у широкомасштабну збройну боротьбу. 

Про швидко набираючий силу процес руйнування міжнародного права
свідчать численні представники західної міжнародно-правової науки. Одним з
них є англієць Антоні Карті, відомий своїми працями з філософії міжнародних
відносин і міжнародного права, який представляє так звану критичну школу
міжнародного права. Критично узагальнюючи міжнародну практику, особливо
за останні десятиліття, він робить такий висновок: «Міжнародне право більш
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
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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 спільності» [3,
с. ІХ]. З цього слідує, говорить далі Карті, що підхід до міжнародного права у
своєму позитивному вираженні видається лише юридичною технікою,
«інструментальною» або «процедурною структурою» [3, с. 18], позбавленою
будь-якого соціального значення. Ці структури мають розумітися, виходячи з
свідомості індивідів або груп індивідів, що належать до певних культурно-
історичних суспільств [3]. Отже, навіть техніко-юридична сторона міжнарод-
ного права, що в даній концепції має застосовуватися, підміняючи матеріальні
норми міжнародного права, також базується на уявленнях цієї техніки, прита-
манних західним цивілізаційним цінностям.

Інший представник критичної школи, американець П. Еллот, також звертає
увагу на те, що сьогодні «міжнародне право не визнає всезагального соціаль-
ного процесу, який формує реальність, а визнає лише взаємодію урядів дер-
жавних суспільств, як нібито вони становлять незалежний та природний соці-
альний процес» [3, с. 9].

Такий підхід є вираженням теорії позитивізму в її крайній формі, початок
якої поклали Декарт і Гоббс (епістомологічний позитивізм). В ньому загально-
людський об’єктивний соціальний процес (спільні інтереси народів) підміня-
ється однобічним соціальним процесом (особливим інтересом), відокремле-
ним від міжнародного права, заснованого на спільній правосвідомості народів.
Для міжнародного права залишається сфера юридичного позитивізму, обтяже-
на вузьким нормативізмом, догматика якого визначається логікою та цінностя-
ми ліберальних ідей політичного порядку глобалізованого світу (відданість
фінансовому капіталу та формальним ознакам плюралістичної демократії,
правам людини, верховенству права тощо). При цьому ігнорується багатома-
нітність світу, що виражається передусім в культурно-історичних цінностях
основних людських цивілізацій. У результаті за рахунок інших цивілізацій,
звеличується західна цивілізаційна модель, хоча вона сама перебуває нині в
найглибшій за всю свою історію соціально-духовній та економічній кризі. До
того ж юридичний позитивізм є найбільш послідовним заперечувальником
природного права, претендуючи на монополію в науці міжнародного права.
Він є також протилежністю традиційному позитивізму, що визнає згоду дер-
жав у міжнародному співтоваристві основою дотримання і розвитку міжна-
родного права.

Процес заперечення міжнародного права не є якимось новим явищем, при-
таманним лише нинішнім концепціям. Він розпочався ще напередодні Другої
світової війни і був поновлений після неї в період «холодної війни», знайшов-
ши віддзеркалення в домінуванні теорії реалізму в міжнародних відносинах
(Є. Карр та Г. Моргентау [4, с. 219; 5, с. 285]), що співвідноситься з доміну-
ванням в міжнародному праві теорії юридичного позитивізму.

У свою чергу, ідеї реалізму та юридичного позитивізму розглядаються в
західній доктрині крізь призму лібералізму, який претендує бути посередни-
ком між ними, піддаючи критиці першу за ігнорування міжнародного права, а
другу – за недостатню його роль у сприянні міжнародному співробітництву.
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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, претендуючи на «узаконен-
ня (ними) глобального управління» [6, с. 83]. Досягнення цього ліберали,
подібно реалістам та позитивістам, бачать у функціоналізмі, який в різні істо-
ричні періоди був представлений функціоналістською і неофункціоналіст-
ською теоріями та теоріями взаємопов’язаного світу. 

Ліберальна теорія юридичного процесу протиставляється сутності принци-
пу позитивізму, згідно з яким право є і має бути відокремленим від моралі.
Однак, теорія юридичного процесу, по суті, також відкидає існуюче міжнарод-
не право, хоча й не такою мірою, як юридичний позитивізм, використовуючи
привід, що воно однаково легалізує демократичні і тоталітарні режими. Тому,
на думку лібералів, необхідний прогресивний розвиток міжнародного права,
що має засновуватися на «міжнародних політико-утворюючих процесах» [6].
Ця теорія отримала розвиток в доктринальних поглядах професорів Єльського
університету М. Макдугала, Г. Ласвела та М. Різмана, які створили так звану
Єльську або Нью-Хевенську школу. Вони розробили цей «політико-орієнтова-
ний підхід», виходячи зі спільних для західних суспільств цінностей. Це зумо-
вило критичне ставлення лібералів до «удаваного універсалізму» (make-belive
univeslalism) традиційного міжнародного права, що будується на нормах,
узгоджених державами [6]. 

У 1990-х роках виникла нова ліберальна теорія, яка ще активніше повер-
нулася до ідеологічного коріння західного суспільства та заздалегідь визначе-
ної мети. Це так званий лібералізм республіканської партії США, представле-
ний в доктрині міжнародного права Ф. Тесоном, Т. Френком та Анна-Марією
Слотер, які відродили в період «постхолодної війни» поняття моральної аси-
метрії між демократіями і недемократіями та використання проти останніх
сили в рамках «ліберального міжнародного права» [7, с. 89, 92]. Згідно з цією
теорією, демократія еволюціонувала «від морального наказу до міжнародного
юридичного зобов’язання» [8, с. 47, 90]. Відповідно ліберальні демократії
мають «обов’язок» використовувати силу для перешкоджання, зокрема, неде-
мократіям у набутті зброї масового знищення в рамках прагнення встановити
у світі «новий транснаціональний ліберальний порядок» [9, с. 503–525].

Отже, як зазначає Тосе Альварес, «новітня ліберальна теорія, як і практика
ліберальних демократій, не є поступливою щодо міжнародного права» [10].
Теорія юридичного процесу намагається помістити міжнародне право в суто
політичний контекст, в межах якого воно має створюватися і діяти. У зв’язку з
цим Розалін Хіггінс робить такий висновок: «Цей погляд відкидає поняття
права лише як неупереджене застосування норм. Міжнародне право повністю
є процесом прийняття рішення» [11, с. 58]. 

У 1990-ті роки з’явився конструктивізм – нова теорія як вираження соці-
ального конструювання світу. Це був виклик реалізму тв лібералізму з їх націо-
нальним підходом до світової політики, що виходить відповідно з розподілу
сили та розподілу інтересів. Для конструктивістів інтерес походить від іден-
тичностей, що характеризують дану культурно-історичну спільність, і це є
критерієм вибору дії в конкретних сферах та стосовно конкретних акторів. На
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їх думку, соціальна складова світової політики містить також норми, що є між-
суб’єктивними переконаннями соціального та матеріального розуміння світу,
вказуючи акторам, що вони можуть і мають робити в даних обставинах.
Конструктивісти вважають, що такі норми далеко виходять за межі регулятив-
ної ролі, діючи на більш глибокому утворюючому рівні, і тому вони мають
особливе значення [12, с. 454–456]. 

Один з провідних представників конструктивізму Марті Коскенніемі роз-
глядає міжнародне право як «особливе відчуття (a particular sensibility) міжна-
родних питань, або як заздалегідь визначені позиції та упередження, щодо
них» [13, с. 3]. «Міжнародне відчуття» він визначав як історично можливе та
спрямоване на міжнародну реформу згідно з моделлю західної цивілізації та
інституціональною сучасністю [13]. 

Зазначені теорії становлять філософську основу сучасних політичних
доктрин Заходу, в яких лібералізму відводиться роль ідеологічного обґрунту-
вання категорій сили та підкорення в міжнародних відносинах [14, с. 255–292].
Ці теорії базуються на дискримінаційній основі, що охоплюють не лише без-
посередньо сферу застосування сили в міжнародних відносинах, а й практич-
но весь спектр їх правового регулювання, включаючи основні джерела міжна-
родного права.

Радикальність та упередженість теорій реалізму, ідеалізму та конструкти-
візму щодо міжнародного права взагалі підриває довіру до наукової думки як
такої, що є свідченням системної кризи сучасного глобалізму. Розрахунок в
міжнародних відносинах на силу робить неможливим досягання консенсуаль-
ного значення правових норм, що є головною метою ст. 38 Статуту Міжнарод -
ного Суду ООН. Але і сьогодні правом міжнародного співтовариства продовжує
залишатися позитивне міжнародне право, поєднане в Статуті ООН з принципа-
ми справедливості, які мають, у разі необхідності, виправляти формалізм
останнього. Міжнародне право продовжує регулювати, хоча і не виключно,
міждержавні відносини, що будуються на принципі суверенної рівності сторін. 

Отже, незважаючи на нігілізм західних країн на чолі з США до міжнарод-
ного права, який увійшов у нову фазу з розпадом СРСР, воно залишається чин-
ним насамперед як право ООН, у якому, безумовно, виражаються спільні
інтереси народів в підтримані миру і порядку у світі. Але його функціонуван-
ня безпосередньо залежить від встановлення у світі нового балансу сил як єди-
ної можливості запобігти апокаліпсису, що невпинно насувається на людство
внаслідок існуючого способу життя людей, який відтворює хаос в міжнарод-
них відносинах. І цей процес вже розпочався з виникненням в 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 соціо-
логічне підґрунтя для обрання ними шляху добра як напряму співіснування
народів і певні гарантії функціонування міжнародного права передусім як
права миру. А побудований на цій основі міжнародний правопорядок має
позбавитися чинників, які продукують цивілізаційне протистояння у світі.
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Нікому, однак, не відомо, коли це може статися в історичному вимірі часу.
Безумовним фактором є те, що нинішня соціальна розбалансованість міжна-
родних відносин все більше тисне на народи, яких свідомо втягують в гло-
бальне протистояння цивілізаційного характеру. В котрий раз цивілізація, вва-
жаючи себе такою, що перебуває на вищій ступені розвитку, піддається споку-
сі використати свої уявні переваги і взяти верх в цій боротьбі. Але, будучи чер-
говою в історії міжнародних відносин претензію на світове панування, вона
водночас є не більш, ніж черговою авантюрою XXI ст., яка стала можливою
внаслідок втрати її організаторів соціального зв’язку з реальністю. Саме цей
визначальний сьогодні фактор зумовлює зростання в міжнародному співтова-
ристві ірраціоналізму щодо міжнародного права (теорія реалізму, ідеалізму та
конструктивізму), демонструючи в умовах цивілізаційного протистояння
неспроможність акторів вирішувати глобальні проблеми, з якими стикається
людство і які загрожують його існуванню як такому.

Водночас спостерігається тенденція, що може мати вирішальне значення
для соціальної перебудови сучасних міжнародних відносин. Вона полягає у
поступовому виникненні нової парадигми співвідношення світових сил, що
має послабити цивілізаційне протистояння між ними і сприяти поверненню
старих і нових акторів на ґрунт міжнародного права. Безумовно, нове співвід-
ношення світових сил, що складається в сучасний період, буде більш складним
та суперечливим, ніж те, що існувало в період «холодної війни», коли характер
протистояння головних акторів був більш-менш зрозумілий як для них, так і
всіх інших акторів, і не дотримання міжнародного права було більше винят-
ком, ніж правилом.

Такі нового характеру політико-економічні центри світу, як Бразилія, Індія,
Китай, Росія, Південна Африка, що виникли в останні десятиліття як самодос-
татні спільності з власними ярко вираженими цивілізаційними ознаками, роз-
вивають між собою відносини на відповідній інституціоналізованій основі
(БРІКС, Євразійський Економічний Союз, Шанхайська організація співтова-
риства). Це є свідченням появи нової епохи, пов’язаної з створенням багато-
полюсного світу, що робить абсолютно ірраціональною ідею і практику одно-
полярного світу, яку відстоює Захід на чолі з США. Лише полісистемна осно-
ва може забезпечити функціонування міжнародного співтовариства на основі
співробітництва всіх держав і цивілізацій, що означатиме відновлення соці-
ального зв’язку його з міжнародним правопорядком, і це є запорукою мирного
розвитку світу. 
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Денисов В. Н. Міжнародний правопорядок в світлі сучасних цивілізаційних
викликів

Стаття присвячена аналізу сучасних міжнародних відносин, характерною рисою
яких є існування міжнародного співтовариства з відповідним правопорядком, що базу-
ється не загальновизнаних принципах міжнародного права, демонструючи і на міжна-
родному рівні соціологічний зв’язок між суспільством і правом. Показано значення в
історії міжнародних відносин цивілізаційного фактора як визначального в боротьбі най-
потужніших держав за панування у світі. Цивілізаційне протистояння було характерним
для Стародавнього Риму, колоніальної епохи, періодам, що передували Першій і Другій
світовим війнам, періоду «холодної війни» та загостренню її в нинішній період, зв’яза-
ний з наслідками розпаду СРСР і порушенням балансу світових сіл. Показана тенден-
ція виникнення нової парадигми балансу цих сил, що має послабити цивілізаційне про-
тистояння у світі і повернення акторів міжнародного співтовариства на ґрунт міжна-
родного права. 

Ключові слова: міжнародний правопорядок, міжнародне право, протистояння циві-
лізацій, порушення балансу світових сил, тенденція виникнення нової парадигми балан-
су світових сил.

Денисов В. Н. Международный правопорядок в свете современных цивилиза-
ционных вызовов

Статья посвящена анализу современных международных отношений, характерной
чертой которых является существование международного сообщества с соответствую-
щим правопорядком, который базируется на общепризнанных принципах международ-
ного права, демонстрируя и на международном уровне социологическую связь между
обществом и правом. Показано значение в истории международных отношений циви-
лизационного фактора как определяющего в борьбе наиболее сильных государств за
господство в мире. Цивилизационное противостояние было характерным для Древнего
Рима, колониальной эпохи, периодам, предшествовавших Первой и Второй мировым
войнам, периоду «холодной войны» и обострению цивилизационного фактора в нынеш-
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ний период, который связан с последствиями распада СССР и нарушением баланса
мировых сил. Показана тенденция возникновения новой парадигмы баланса сил, что
должно привести к ослаблению цивилизационного противостояния в мире и возвраще-
нию акторов международного сообщества на почву международного права.

Ключевые слова: международный правопорядок, международное право, противо-
стояние цивилизаций, нарушения баланса мировых сил, тенденция возникновения
новой парадигмы баланса мировых сил.

Denysov V. N. International Legal Order in the Light of Modern Civilizational
Challenges

The article is devoted to the analysis of modern international relations characterised by
the functioning of international society with the relevant legal order based on the general pri-
nciples of international law, demonstrating on the international level the sociological relation-
ship between society and law. The author demonstrates the role of the civilizational factor in
the history of international relations as a determinant in the struggle between the powerful sta-
tes for the global hegemony. Civilizational struggle was common to the Ancient Rome, colo-
nial era of the modern times, the period before the First and the Second World War, the «cold
war» period. The civilizational struggle is also sharpening nowadays provoked by the collap-
se of the USSR and disrupting of the balance between the world powers.

The author points that today`s chaos in international relations is not spontaneous, but
completely deliberate and still controlled process emanating from the civilizational struggle
for the global hegemony. Ukraine has become one of its victims, which has happened to be on
the bottom rungs of the European and world historical process without any idea of where to
go and what to do, due to, nearly sudden by historical standards, renounce of its own civili-
zational values. 

Modern international relations are determined by the claims for the exceptional civiliza-
tional mission for the West leaded by the USA, which provokes chaos in international relati-
ons resulting in the comedown of international law. Many representatives of the western inter-
national law doctrine testify to the accelerating collapse of international law. Thus, internatio-
nal law is turned into the mere legal technique, «instrumental» or «procedural structure». 

This approach is an expression of positivism founded by Descartes and Hobbs (episte-
mological positivism). This approach supposes that the universal objective social process
(common interest of peoples) is substituted by the unilateral social process (particular interest)
separated from international law grounded in the common legal sense of peoples. International
law is confined to legal positivism burdened by general positivism defined by the logics and
values of liberal concept of the political order in the globalised world. Meanwhile the diver-
sity of the world, consisting in cultural and historical values of the main human civilizations,
is ignored. As a result the Western civilization is exalted at the expense of other civilizations,
though it is in the most severe social, mental and economic crisis ever since. Besides, legal
positivism is considered to be one of the most constant defiers of the natural law claiming for
the monopoly within the international law theory. It is also opposed to the traditional positi-
vism which recognizes the states` consent within international society as a basis for adheren-
ce to and development of international law, new paradigm of the balance of powers, which
should diminish civilizational struggle in the world and regain the international law its status
within international society.

Key words: international legal order, international law, civilizational struggle, disruption
of the world balance of powers, tendency for the establishment of the new paradigm of the
balance of powers.
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УДК 341.64
О. І. МЕЛЬНИЧУК,

кандидат юридичних наук

МІЖНАРОДНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС 
У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ

Для забезпечення функціонування системи міжнародного права як явища
цілісного, складного та недостатньо дослідженого велике значення має міжна-
родний юридичний процес. Відповідно до основних положень теорії права
юридичний процес є вторинним та похідним від матеріального права і стано-
вить форму здійснення матеріально-правових норм. Процесуальні норми вис-
тупають своєрідною надбудовою над нормами матеріального права, регулю-
ють організаційну діяльність, специфічні організаційно-процесуальні суспіль-
ні правовідносини, що складаються у процесі застосування норм матеріально-
го права та покликані забезпечити досягнення відповідного результату.

Процесуальні правовідносини мають місце фактично в усіх сферах сучас-
ного міжнародного права. Так, більшість його галузей та інститутів склада-
ються переважно з процесуальних норм, які регулюють, зокрема, порядок
створення та дії міжнародних договорів, здійснення дипломатичних і консуль-
ських функцій, мирного вирішення міжнародних спорів, міжнародно-правової
відповідальності, надання правової допомоги у кримінальних справах, екстра-
дицію, надання притулку, делімітацію кордонів тощо. 

Поряд з тим у сучасній доктрині міжнародного права однозначно не вирі-
шено питання про можливість виокремлення та місце міжнародного юридич-
ного процесу і міжнародного процесуального права, що підкреслюється дея-
кими дослідниками [32; 28, с. 334–351]. Водночас, як правильно підмітив
російський науковець І. Федоров, наявність міжнародних процесуальних норм
і окремих міжнародних процедур ніким не ставиться під сумнів, хоча їх харак-
теристика є розрізненою та абсолютно безсистемною [13, с. 132]. 

Незважаючи на те, що у вітчизняній юридичній думці ще дореволюційно-
го періоду були поставлені питання необхідності розробки принципів міжна-
родного судового процесу та існування міжнародного процесуального права, в
радянську добу дослідження на дану тему фактично не проводились [3].
Необхідно відмітити, що радянській науці міжнародного права були прита-
манні сильні традиції теоретичного дослідження та глибокого аналізу про-
блем, проте праць того періоду, що стосувалися б міжнародного юридичного
процесу, обмаль. Зокрема, проблеми інституту мирного вирішення міжнарод-
них спорів досліджувались поза рамками юридичного процесу як
такого [11; 4; 5]. 

У 70-х роках ХХ ст. у радянській доктрині міжнародного права точились
гарячі дискусії на предмет існування міжнародного процесуального права. У
рамках цієї дискусії відома дослідниця Л. Галенська запропонувала розрізня-
ти в системі сучасного міжнародного права дві галузі – міжнародне матеріаль-
не та міжнародне процесуальне [2, с. 255], проте, як зазначає Е. Пушмін, цю
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пропозицію вона не аргументувала [12, с. 78]. Крапку в цьому спорі на деякий
час поставив авторитетний російський учений, який народився у Києві, –
Д. Фельдман, опублікувавши у 1977 р. статтю «Про систему міжнародного
права» [14, с. 91–116], а у 1978 р. виголосивши доповідь на ХХІ щорічних збо-
рах Радянської асоціації міжнародного права на аналогічну тему [15, с. 274]. В
цій статті та доповіді він категорично відкинув ідею існування міжнародного
процесуального права, що фактично було сприйнято і підтримано більшістю
радянських науковців. Ситуацію в тогочасній доктрині міжнародного права
навколо цього питання охарактеризував російський вчений К. Бекяшев, який
зазначив, що до недавнього часу в міжнародно-правовій доктрині питання,
пов’язані з міжнародно-процесуальним правом, або часто оминалися, або від-
кидалися [10, с. 597]. Однак група радянських учених підтримувала ідею існу-
вання міжнародного процесуального права – Е. Пушмін, А. Василенко,
О. Литовченко та ін. 

Початок ХХІ ст. у російській доктрині міжнародного права характеризу-
вався достатньо активним розвитком концепції міжнародного юридичного
процесу та теорії міжнародного процесуального права. Зокрема, І. Махни -
борода вважає, що дослідження міжнародних процесуальних норм і правовід-
носин російські юристи-міжнародники проводять у трьох основних напрямах:
загальносистемний підхід (виділення міжнародних процесуальних норм і пра-
вовідносин в їх протиставленні з матеріальними нормами та правовідносина-
ми поза рамками розгляду правової природи міжнародного процесуального
права – П. Бірюков, В. Василенко, С. Черніченко та ін.); системний або галу-
зевий підхід (дослідження юридичної природи міжнародного процесуального
права при застосуванні різних підходів до його визначення – К. Бекяшев,
В. Шумілов, В. Панов, Е. Пушмін, І. Федоров, І. Махниборода та ін.); фраг-
ментарний підхід (розгляд окремих процесуальних нормативних утворень
(галузей, підгалузей, інститутів) без їх наукового та практичного співвідно-
шення з міжнародним процесуальним правом – І. Бліщенко, Н. Костенко,
І. Лукашук, А. Наумов, Ю. Решетов, І. Фісенко, Н. Юрова та ін.) [8].

Зарубіжна ж наука міжнародного права, за винятком окремих дослідників,
завжди зосереджувала свою увагу на розв’язанні практичних проблем юри-
дичного процесу, пов’язаного переважно з міжнародним судочинством. Відомі
науковці як початку та середини ХХ ст. (Дж. Мореллі [29, с. 253–374],
Дж. Салвіолі [31, с. 553–618], Д. Негулеско [30, с. 1–96], Боско [16],
Карнелутті [19], Чіовенда [20], Маковскі [27], Вітенберг [34] та ін.), так і кінця
ХХ ст. і сучасні вчені-міжнародники (Дж. Фіцморіс 21], С. Торрес-
Бернардес [33, с. 196–458], Е. Лаутерпахт [26, с. 387–530], Д. Боуіт [17] та ін.)
досліджують функціонування міжнародних судових та арбітражних інститу-
цій, акцентуючи увагу на процесуальних аспектах їх практичної діяльності. 

Значний внесок у розвиток доктрини міжнародного судового процесу зро-
били судді Міжнародного суду ООН – видатні юристи-міжнародники, які
досліджують процесуальні проблеми діяльності міжнародних судових інсти-
туцій (Р. Аго, М. Беджауї, Х. де Аречага, С. Швебель та ін.). Наприклад, відо-
ма британська юрист-міжнародник, екс-президент Міжнародного суду ООН
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Р. Хіггінс вважає, що міжнародне право за своєю суттю є процесом, пов’язую-
чи його з прийняттям правових рішень [24]. 

Для української доктрини міжнародного права характерним є те, що майже
всі проблеми теорії і практики досліджуються з позицій матеріального права,
а розгляд окремих процесуальних категорій відбувається без їх наукового та
практичного співвідношення з міжнародним процесуальним правом (винятком
є праці Т. Анцупової, що стосуються процесуального права Ради Європи) [1].

До сьогодні, по суті, єдиною та найвагомішою працею з цього питання
залишається монографія Е. Пушміна «Международный юридический процесс
и международное право» (Кемерово, 1990 р.), який уперше в радянській
доктрині міжнародного права висунув та обґрунтував теорію міжнародного
юридичного процесу. У своїй роботі він розглядав міжнародний юридичний
процес як основну підсистему процесуального механізму міжнародно-право-
вого регулювання [12, с. 14]. Як випливає з його роботи, Е. Пушмін ототожнює
процесуальний механізм міжнародно-правового регулювання з механізмом
міжнародно-правового регулювання [12, с. 14]. 

Професор І. Лукашук зазначав, що сучасна (радянська. – О. М.) наука між-
народного права зробила значний внесок у вивчення елементів механізму між-
народно-правового регулювання, головним чином принципів і норм, проте
механізм дії права в цілому залишився поза сферою її уваги [7, с. 6]. Провівши
фундаментальне дослідження механізму міжнародно-правового регулювання,
проф. І. Лукашук відкинув ідею існування міжнародного юридичного процесу
як такого і відмічав, що в багатьох випадках не лише міжнародне, а й внут-
рішньодержавне право реалізується без приведення в дію спеціального проце-
суального апарату [7, с. 7]. Хоча пізніше, на початку ХХ ст., він визнав, що
поступово формується міжнародне процесуальне право, що є ознакою зрілос-
ті правової системи [6, с. 109].

Професор І. Лукашук включав у вузькому сенсі до змісту поняття механіз-
му міжнародно-правового регулювання норми, правовідносини, суб’єктивні
права та обов’язки [7, с. 6]. Під правовідносинами проф. І. Лукашук у вузько-
му сенсі розумів суто ідеологічні відносини, що виражає взаємозв’язок прав та
обов’язків суб’єктів, які випливають з юридичної норми, а у широкому – сус-
пільні відносини, врегульовані правом [7, с. 110]. Водночас, на нашу думку,
відносини, що врегульовані нормами міжнародного права і є за своєю суттю
міжнародним юридичним процесом, незалежно від терміна, який застосову-
ється до нього. Таку ж позицію займає і Е. Пушмін, який вважає елементом
міжнародного юридичного процесу процесуальні міжнародні правовідносини,
що виникають, змінюються або припиняються на основі юридичних фактів
або актів застосування права [12, с. 15]. 

Однак розуміння міжнародного юридичного процесу є неоднозначним і в
зарубіжній доктрині міжнародного права. Відомий американський міжнарод-
ник Г. Кельзен метою міжнародного юридичного процесу вважав необхідність
підтримки міжнародного миру, у тому числі створення та існування системи
Ліги Націй і Пакту Бріана – Келлога, застосування міжнародних санкцій
тощо [25]. Французький професор Ф. Терре, розглядаючи співвідношення
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загальної теорії процедури та міжнародного публічного права, ототожнював
міжнародну процедуру (процес) у рамках міжнародного публічного права
лише з судочинством та порівнював її з міжнародним цивільним (приватним)
та міжнародним кримінальним процесом [22]. Англійський учений Л. Броун
зазначав, що «право… складається з первинних або матеріальних норм, що
визначають як форму, так і зміст вимог, а також володіє додатковою відмінною
особливістю вторинного або допоміжного режиму. Цей вторинний режим
складається з додаткових або процедурних норм, що вказують шлях, яким
зміст і сенс первинних приписів може бути встановлений, яким може бути
визначений прийнятний спосіб вирішення спору… Міжнародному праву бра-
кує якості справжнього права саме тому, що воно не володіє допоміжним
режимом» [18, с. 272, 273]. Американський професор Г. Ко вважає, що дотри-
мання міжнародно-правових норм, їх реалізація і є транснаціональним (між-
народним) юридичним процесом [23]. Проте у цих дослідженнях немає уза-
гальнюючих визначень міжнародного юридичного процесу та його теоретико-
системного та структурного аналізу.

Як зазначалось, спробу розробити понятійно-категорійний апарат міжна-
родного юридичного процесу зробив Е. Пушмін, який під поняттям міжнарод-
ного юридичного процесу вважав, що це є урегульована процесуальними нор-
мами діяльність держав та інших суб’єктів міжнародного права зі створення та
реалізації матеріальних міжнародно-правових норм, закріплених у певних
процесуальних формах [12, с. 13]. Більш повну, складну та багаторівневу дефі-
ніцію міжнародного юридичного процесу надав пізніше І. Федоров. На його
думку, це комплексна система органічно взаємопов’язаних правових порядків
(форм) діяльності, яка: 1) виражається у здійсненні операцій з нормами права
та у зв’язку зі створенням, здійсненням матеріальних міжнародно-правових
норм, вирішенням різних юридичних норм; 2) здійснюється державами та
іншими суб’єктами міжнародного права на користь зацікавлених суб’єктів
міжнародного права; 3) регулюється міжнародними процесуальними нормами;
4) забезпечується відповідними способами юридичної техніки; 5) закріплю-
ється у відповідних правових актах (договорах, рішеннях) [9, с. 705]. 

Вивчення міжнародного юридичного процесу, виважений підхід до харак-
теристики його окремих видів передбачає використання єдиних правових кон-
струкцій і категорій, таких як процесуальна форма, процесуальне проваджен-
ня, стадія процесу, процесуальний режим. Такі поняття мають загальноправо-
вий сенс, проте потребують уточнення при застосуванні до міжнародних орга-
нізаційно-процесуальних відносин [9, с. 705]. 

Уперше доволі повне системне дослідження таких категорій було зроблено
Е. Пушміним, який виділив такі елементи структури міжнародного юридич-
ного процесу: 1) процесуальні юридичні факти та акти застосування права як
основа виникнення, зміни, припинення міжнародно-процесуальних правовід-
носин; 2) права та обов’язки суб’єктів правовідносин; 3) принципи процесу;
4) дії, що створюють у сукупності та взаємодії процесуальні засоби; 5) проце-
суальні провадження; 6) процесуальні стадії; 7) процесуальний режим [12,
с. 30–31]. На його думку, ця структура тісно взаємодіє з зовнішнім норматив-
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ним середовищем – процесуальними нормами, процесуальною формою, спо-
собами процесуального забезпечення матеріальних правовідносин. Без цього
неможливим є приведення в дію механізму міжнародного юридичного проце-
су як функціональної основи, стрижня всього процесуального механізму між-
народно-правового регулювання [12, с. 31]. 

На думку І. Федорова, структура міжнародного юридичного процесу скла-
дається з міжнародної нормотворчості, міжнародної установчої діяльності,
міжнародного контролю, міжнародної правозастосовної діяльності, реалізації
міжнародно-правових норм у внутрішнє право, комплексу процесуальних при-
нципів, інститутів і норм, що створюють міжнародну процесуальну форму та
регламентують процесуальне провадження [9, с. 705]. 

За функціональною ознакою, на думку Е. Пушміна, можна виділити чоти-
ри різновиди міжнародного юридичного процесу: нормотворчий, установчий,
правозастосовний та контрольний [12, с. 18]. Аналогічної позиції дотримуєть-
ся І. Федоров [9, с. 705]. Поряд з цим міжнародно-правовий механізм забезпе-
чення здійснення міжнародно-правового регулювання, як вважає Е. Пушмін,
включає два взаємопов’язаних блоки процесуальних засобів – узгоджувальний
та примусовий (санкційний). Перший блок створює комплекс загальновизна-
них засобів мирного вирішення міжнародних спорів, другий – механізм між-
народно-правової відповідальності [12, с. 54]. 

Похідною від поняття «юридичний процес» є категорія «судочинство».
Спрощено її можна визначити як юридичний процес, що здійснюється судом.
Традиційним для міжнародного права вважається розгляд міждержавного
арбітражу, інших мирних процедур для вирішення міждержавних спорів, судо-
чинства в Міжнародному суді ООН під назвою «міжнародний юридичний про-
цес». Іншими словами, міжнародний процес аналізується крізь призму діяль-
ності міжнародних судових і частково квазісудових органів та фактично «зли-
вається» з судочинством. 

Доволі часто поняття «процес» розглядається як синонім поняття «судо-
чинство» [9, с. 705]. Слід погодитись з І. Федоровим, який вважає, що катего-
рії «міжнародний правозастосовний процес» і «міжнародне судочинство» слід
розрізняти, маючи на увазі те, що міжнародне правозастосування передбачає
не лише вирішення юридичних справ у рамках міжнародних юрисдикційних
органів, а й урегулювання спорів у рамках національних правопорядків з залу-
ченням міжнародно-правового регулювання і при взаємодії з міжнародними
організаціями та органами влади інших держав, беручи до уваги, що механізм
реалізації норм міжнародного права включає й національно-правову складову. 

Аналізуючи діяльність сучасних міжнародних юрисдикційних утворень,
І. Федоров, орієнтуючись на предметну та суб’єктну складову їх процесуаль-
них порядків, виділяє чотири види міжнародного правозастосовного процесу:
міждержавний, кримінальний, цивільний, гуманітарний. Звідси, на його
думку, можна виділити чотири види міжнародного судочинства: міждержавне,
кримінальне, цивільне та гуманітарне [13, с. 135]. 

На нашу думку, слід погодитись з думкою Е. Пушміна та І. Федорова, які
передбачають широке розуміння міжнародного юридичного процесу як склад-
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ної правової категорії та включають до нього міжнародну правотворчість, між-
народний контроль, міжнародну установчу діяльність, реалізацію міжнародно-
правових норм і комплекс процесуальних принципів та інститутів і норм, що
створюють міжнародно-процесуальну форму та регламентують процесуальні
провадження. 

Розглядаючи механізм міжнародно-правового регулювання як цілісну
сукупність різноманітних елементів (складових частин), які взаємодіють між
собою та навколишнім середовищем, з’ясовується, що ефективність його фун-
кціонування значною мірою залежить від міжнародного юридичного процесу.
Механізм міжнародно-правового регулювання вступає у дію завдяки фактам,
які зумовлюють виникнення, зміну та припинення міжнародних відносин на
основі норм міжнародного права. Таким чином, відбувається міжнародний
юридичний процес, кінцеву мету якого становлять міжнародно-правові акти
та/або дія. Саме досягнення цієї кінцевої мети свідчить про ефективність меха-
нізму міжнародно-правового регулювання, який часто ототожнюється з ефек-
тивністю міжнародного права загалом, а норми, що регулюють цей міжнарод-
ний юридичний процес, становлять міжнародне процесуальне право.
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Мельничук О. І. Міжнародний юридичний процес у контексті системно-струк-
турного підходу

Стаття присвячена аналізу категорії «міжнародний юридичний процес» як елемен-
ту механізму міжнародно-правового регулювання. Вказується на необхідність та важ-
ливість наукового дослідження міжнародного юридичного процесу. Розглядається ста-
новлення та формування ідеї міжнародного юридичного і судового процесу у вітчизня-
ній та зарубіжній науковій думці. Вказується на відмінність між міжнародним юридич-
ним процесом і міжнародним судочинством. У статті робиться спроба дослідити точки
зору на систему і структуру міжнародного юридичного процесу в доктрині міжнарод-
ного права. Визначається взаємозв’язок міжнародного юридичного процесу з міжна-
родним процесуальним правом. Акцентується увага на залежності ефективності міжна-
родного права від ефективності механізму міжнародно-правового регулювання, у тому
числі безпосередньо від міжнародного юридичного процесу.

Ключові слова: міжнародний юридичний процес, механізм міжнародно-правового
регулювання, міжнародне процесуальне право, міжнародне судочинство.
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Мельничук Е. И. Международный процесс в контексте системно-структурного
анализа

Статья посвящена анализу категории «международный юридический процесс» как
элемента механизма международно-правового регулирования. Указывается на необхо-
димость и важность научного исследования международного юридического процесса.
Рассматривается становление и формирование идеи международного юридического и
судебного процесса в отечественной и зарубежной научной мысли. Указывается на раз-
личие между международным юридическим процессом и международным правосуди-
ем. В статье делается попытка исследовать точки зрения на систему и структуру меж-
дународного юридического процесса в доктрине международного права. Определяется
взаимосвязь международного юридического процесса с международным процессуаль-
ным правом. Акцентируется внимание на зависимости эффективности международно-
го права от эффективности механизма международно-правового регулирования, в том
числе непосредственно от международного юридического процесса.

Ключевые слова: международный юридический процесс, механизм международно-
правового регулирования, международное процессуальное право, международное
судопроизводство.

Mel Напишите свою фамилию и название труда на английском языке
This article analyzes the category of international legal process as a part of the mechanism

of international legal regulation. It indicates the need and the importance of scientific research
of international legal process. The last one influences on the functioning of the system of inter-
national law as a holistic and complex phenomenon. According to the basic theory of law, the
norms of the legal process are secondary and constitute a form of implementation of the sub-
stantive rules and they are derived from the substantive law. This article underlines that pro-
cedural rules act as a kind of superstructure over the substantive law and regulate organiza-
tional activities, specific organizational and procedural public relationship, folding in the
application of substantive law and are intended to achieve the result pursued by the latter. 

Despite the fact that the domestic doctrine in the end of 19 and in the beginning of 20 cen-
turies researched the principles of international judicial process and the existence of interna-
tional procedural law, in soviet times, researches on the theoretical development of the inter-
national legal process, were not carried out. It should be noted that the soviet science of inter-
national law was characterized as such of a strong tradition of theoretical researches and in-
depth analysis of the issues, but the scientific works of the period relating to the international
legal process, are almost absent. In particular, the problem of the institute of peaceful settle-
ment of international disputes investigated outside of the legal process itself.

The article shows the formation of the idea of international law and the judicial process
in domestic and foreign scienсe. An attempt is made to explore the points of view on the sys-
tem and the structure of the international legal process in the doctrine of international law and
to determine its relationship with the international procedural law. The article shows the struc-
ture of the international legal process consisting of the international rule-making, the interna-
tional control, the implementation of international law into domestic law, and complex of pro-
cedural principles, institutions and norms established by the international procedural form. 

The study of the international legal process needs the characterization of the individual
species involves the use of common legal structures and categories, such as procedural form,
procedural production stage of the process, procedural regime. Such concepts are general legal
sense, but need to be clarified in the application of international organizational and procedu-
ral relations. It is determined the relationship between the international legal process and inter-
national procedural law. It focuses on the dependence of the efficiency of international law on
the effectiveness of the mechanism of international legal regulation, including directly the
international legal process. 



Considering the mechanism of international legal regulation as an integrated set of differ-
ent elements (components), which interact with each other and the environment, it turns out
that the efficiency of its operation is largely dependent on the international legal process. The
mechanism of international legal regulation comes into effect due to the facts that cause the
emergence, change and termination of international relations based on international law. Thus
there is an international legal process, the ultimate goal of which constitute international legal
instruments and / or action. This ultimate goal demonstrates the effectiveness of the mecha-
nism of international legal regulation, which is often identified with the efficiency of interna-
tional law in general, and the rules governing this international legal process make interna-
tional procedural law.

Key words: international legal process, the mechanism of international legal regulation,
international procedural law, international litigation.

УДК 340.5
О. В. КРЕСІН,

кандидат юридичних наук

ІДЕЯ НАЦІЇ, СОЦІАЛЬНА ТРИХОТОМІЯ І РОЗВИТОК 
ПЛЮРАЛІСТИЧНОГО ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ

Принципово важливим для розвитку юридичних наук є з’ясування питан-
ня про об’єктивність права. Для першої половини XVII ст. в умовах
Контрреформації та Тридцятилітньої війни у Європі характерним було розу-
міння позитивного права як суб’єктивного або інтерсуб’єктивного – довільно-
го, заснованого на індивідуальному волевиявленні, об’єктивним же виступало
насамперед Божественне, природне право. При цьому засади інтерсуб’єктив-
ного права переважно вважалися універсальними, загальними, такими, що
випливають з природного права. 

Недостатність бачення соціального світу через дихотомію універсально-
го/загального та індивідуального/одиничного стала очевидною лише після
Вестфальського договору 1648 р., який недвозначно розколов і знищив уяв-
лення про Богом дану єдність західнохристиянського світу, прискорив крах
теоцентричного політичного, суспільного, правового універсалізму. Була знач-
ною мірою дискредитована заснована на соціальній доктрині католицької 
церкви віра в об’єктивність універсального права та метафізичну єдність 
християнського суспільства. Соціально-політична філософія, втілена у пере-
важно синкретичних ученнях з юридичним, державознавчим, політологічним,
соціологічним, економічним елементами, мала знайти новий об’єкт і свою
нову об’єктивну ідентичність, щоб зберегти уявне право на пояснення реалій
життя. 

Оскільки західнохристиянський світ виявився остаточно поділеним на дер-
жави, соціально-політична філософія мала визнати цей факт і соціалізува-
ти/«одержавити» предмет свого пізнання. Цьому сприяла і поступова, невпин-
на об’єктивація світобачення інтелектуалів завдяки успіхам природничих і
технічних наук. 
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У правовій думці відображенням дихотомії універсального/загального та
індивідуального/одиничного стали концепції раціоналістів, засновані на
трансляції натурфілософських підходів. Їх прикладом можуть слугувати ідеї
Лейбніца. Універсальність його підходу до соціальних явищ і процесів поля-
гала у проголошенні однакової раціональної природи людей, що відображає
Божу раціональність, а отже,– й нової версії природного права. Будь-які соці-
альні утворення та будь-яке соціальне право відносно раціональні й мінливі,
адже відображають лише окремі інтереси людини і пристосовані до конкрет-
них історичних, природних та інших умов [31, с. 10]. Відмінності у праві різ-
них народів і держав Лейбніц не вважав суттєвими, адже право засновується
на єдиній ідеї справедливості. Але все ж таки наявні відмінності пояснюють-
ся малосвідомими чи несвідомими уявленнями про право на ранніх стадіях
розвитку народів, коли вимог природного права людина дотримується інстинк-
тивно [23]. 

За «Монадологією» Лейбніца (написана 1714, опублікована 1720 р.), мона-
ди є унікальними, не здатні взаємодіяти одна з одною на одному рівні, а лише
ієрархічно – згідно з Божим задумом світової гармонії [23]. При цьому кожна
раціональність іманентна певному суб’єкту – Богу, людині, групі людей. Так
само іманентним є і право, воно «завжди породжується реальною групою,
разом з якою воно й змінюється». Як і Локк, Лейбніц заперечував трансцен-
дентність держави, її заявку на монопольне домінування в соціальній та пра-
вовій сферах, адже: «omnem civitatem esse societatem sed no contra» (все дер-
жавне – суть соціальне, а не навпаки), й жодне суспільство не задовольняє всіх
інтересів та прагнень людини [3, с. 623–624]. 

На нашу думку, індивідуалістичний раціоналізм Лейбніца став логічним
продовженням ідей західноєвропейських мислителів XVI–XVII ст., які посту-
пово обґрунтували суверенність людини, зробили її аксіомою і наріжним каме-
нем усього соціального життя. У XVII ст. цю тенденцію посилила механістич-
на парадигма природничих і точних наук, що привело до конструювання «соці-
альної фізики права» [3, с. 618–619; 20, с. 84–87]. 

Але ідея щодо домінування індивідуалізму, спочатку витворивши новий
варіант суверенітету держави, сама ж його й поховала, позбавивши державу
більш-менш певного місця між людиною і соціальним загальним. У вченні
Лейбніца обов’язки людини за суспільним договором стали достатньо сумнів-
ними, межу між суб’єктивним і об’єктивним у праві, між соціальними регуля-
торами і позитивним правом було розмито. Суспільний договір, держава і
позитивне право значною мірою втратили свою легітимність і органічність,
атомізувалися, втратили зворотний вплив на людину. 

Як зазначав український вчений Є. Спекторський, раціоналісти сприймали
суспільство не як одиницю, а як просту суму індивідів, між якими існують
інтерсуб’єктні правові відносини. Ця опозиція індивідуалізму та універсаліз-
му в праві зумовила прагнення юристів створити універсальну юридичну
науку, що відкинула б особливості соціального права та створила б норми,
придатні для всіх часів і народів. На практиці ж це привело до універсалізації
норм і принципів римського права, з чим так боролися мислителі другої поло-

410 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



вини XVI ст. [19, с. 435–438, 444]. Прикладом цього можуть бути ідеї німець-
кого мислителя XVII ст. Кьолера, який вважав соціальне право прямим відоб-
раженням права індивіда, а тому пропонував замість права для конкретного
суспільства розробляти всесвітнє соціальне право, що стане реконструкцією
раціонального природного права [19, с. 443]. 

*   *   *

Відповідно слід було знайти нове місце для держави, поклавши в її основу
щось іще, окрім суспільства (як нестабільного, нецілісного, практично тотож-
ного з людиною через свою раціональність), – додатковий іррараціональний
елемент, що виведе її з механічної піраміди, зробить необхідною, органічною,
невипадковою. 

Такий елемент було віднайдено через нове осмислення феномена нації.
Ідея нації, національної історії, національних держави і права була присутня у
працях мислителів різних країн. Так, німецький мислитель Г. Конрінг у праці
«Про походження права Німечини» (1643 р.) доводив обмежений і пізній
характер рецепції римського права, натомість історичний характер права гер-
манських народів, що зберігається попри іноземні впливи. На думку автора,
для кожного народу прийнятне те право, яке твориться ним самим, і насампе-
ред шляхом еволюції звичаєвого права та його фіксації [8, с. 734]. 

Подібних ідей дотримувався страсбурзький професор І. Шільтер, автор
низки фундаментальних праць щодо ідентифікації та розрізнення германсько-
го, римського та канонічного права, зокрема «Використання римського права в
Німеччині…» (1675 р.), та його послідовники С. Штрик, Х. Томазій, Г. Бейєр.
Два останніх на початку XVIII ст. у Галлє та Віттенберзі вже читали курси лек-
цій «Інститути германського права» [26, с. 32; 30]. 

Продовжувач ідей Г. Конрінга І. П. фон Людевіг у своїх працях початку
XVIII ст. прямо писав про звільнення німецької юриспруденції від ярма зару-
біжного права, про повернення Німеччині самої себе [21, с. 201]. У
1712–1737 рр. він написав одинадцять праць, присвячених порівнянню і відок-
ремленню римського та германського права, під загальною серійною назвою
«Відмінності римського і германського права».

В одній з найважливіших у контексті формування ідеї національного права
праць – «Засади нової науки про загальну природу націй» (1725 р.) італійсько-
го мислителя Дж. Віко – наголошується на тому, що суб’єктами соціального
життя, державо- та правотворення є народи як природні (органічні й нераціо-
нальні) соціальні спільноти. Народи як живі істоти народжуються, розвива-
ються і вмирають. Зовнішньою ознакою народу є його особлива мова. Не інди-
від, а саме народ є носієм природного права, і воно є особливим для кожного
народу [2, с. 31–32, 34–36].

Домінуючим у поступі народів є їх саморозвиток через пізнання свого при-
родного права – особливого зв’язку з Богом. Загальний поступ людства забез-
печується через інтелектуальний обмін між народами. При цьому наголошу-
ється на людській раціональності як Божому дарі та самостійності людської
волі [2, с. 34–36]. Тобто розвиток конкретної нації є особливим поєднанням
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індивідуальних прагнень носіїв національного – та універсальним як загаль-
ною спадщиною людства. Відповідно особливими залишаються держава і пра -
во народу. Вони не є суто раціональними, адже відображають у раціоналізова-
ній формі прагнення та звичаї народних мас: «народи дають сенс законам» [2,
с. 32, 35]. Поняття суспільства у вченні Віко не зникає, але «світ суспільності»,
на його думку, творять насамперед не окремі люди, а саме нації [2, с. 36]. 

Таким чином, суспільство і держава, за вченням мислителя, перестають бути
суто раціональними, стають історичними й органічними, зрощуються нацією як
соціальним особливим. Вони отримують свою місію, універсальну функціо-
нальність, що ставить їх над будь-якими іншими частковими за своїми функція-
ми співтовариствами. Зовнішнім деномінатором правового розвитку стає саме
нація, а тому національне право стає основним – історичним, невипадковим,
органічним – правопорядком, щодо якого суб’єктивне право людини та право
співтовариств усередині держави стають дещо підпорядкованими, а неконкре-
тизоване універсальне право – простою сумою національних здобутків.

Надалі ідея органічності держави і права розвивалася французьким мисли-
телем Монтеск’є, насамперед у його праці «Про дух законів» (1748 р.). Хоча
В. Корецький звертав увагу на те, що ще в «Перських листах» (1721 р.), тобто
до появи праці Віко, було відображено формування поглядів Монтеск’є щодо
цінності національних особливостей у праві. Зокрема, мислитель радикально
виступив проти запозичення римського права періоду імперії, адже воно
виправдовувало деспотію, а також проти канонічного права [9, с. 10]. М. Ріхтер
у зв’язку з цим відзначав, що «Перські листи» є «революцією в сприйнятті та
теорії відмінностей інституцій, звичаїв – у розумінні поваги до них і їх (від-
мінностей. – О. К.) безальтернативності» [32, с. 14]. 

Водночас М. Азаркін зазначав, що ідея щодо національного характеру як
одна з визначальних у становленні правового релятивізму та концепції націо-
нального права, відсутня у «Перських листах», з’явилася лише у фрагменті
«Про політику», який був складовою трактату Монтеск’є «Про обов’язки»
(1725 р.): «У всіх суспільствах, які є не що інше, як об’єднання духу, створю-
ється загальний характер. Це всезагальна душа, що має властивий лише їй
склад мислення, який є нескінченним ланцюгом причин, що примножуються і
переплітаються між собою із століття у століття» [1, с. 25–26]. 

У праці «Нарис про причини, які визначають дух і характер» (1736 р.)
Монтеск’є, зокрема, писав про неоднаковість процесів мисленнєвої діяльнос-
ті людини в різних кліматичних умовах, що має наслідком формування різних
понять, у тому числі щодо суспільних явищ [18, с. 314; 33, с. 22–23]. У цій же
праці він сформулював принципово важливу для становлення ідеї національ-
ного права теорію щодо співвідношення фізичних і моральних чинників, які
впливають на розвиток суспільства і права: «Якщо на перших етапах розвитку
суспільства, у його дикому та варварському станах, основне значення мають
фізичні причини, і насамперед клімат, то в цивілізованому суспільстві дедалі
більше значення набувають моральні причини, у тому числі політичний лад і
позитивні закони держави. Фізичні причини продовжують діяти на загальний
дух націй, але їх вплив може бути врахований і нівельований моральними при-
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чинами... Призначення моральних причин – виправляти, контролювати та
доповнювати фізичні причини» [1, с. 27]. Отже, мораль, яка передається через
виховання, більше впливає на спільний дух, спільний характер нації та біль-
шою мірою має враховуватися при з’ясуванні останнього, ніж фізичні причи-
ни. Таким чином, нація стає не лише природною, а й соціальною спільнотою.

У праці «Про дух законів» [12] Монтеск’є розглядав насамперед питання
про різноманітність у праві різних країн і в межах однієї країни та причини
цього явища. Принципово важливим є його твердження у вступі до книги про
те, що різноманіття законів не є просто витвором людської фантазії, а розвиток
права кожного народу випливає з певних загальних засад, які можна визначи-
ти і класифікувати. Первинною засадою він, зокрема, вважав природу речей –
у дуже широкому розумінні – як суму фізичних, біологічних властивостей та
іманентної взаємодії всього, що існує на Землі. Природа речей є основою при-
родного права, яке відмінне від Божественного права (законів релігій). Саме за
природним правом люди жили до виникнення суспільства. Закони природи
неоднакові для всієї Землі, містять як загальні, так і особливі елементи, адже
сама природа різноманітна – ландшафти, клімат, родючість ґрунтів, наявність
чи відсутність виходу до моря та ін. Таким чином, мислитель прямо пов’язу-
вав розвиток нації з певною територією. Закони суспільства, які розвинулися в
позитивне право, відмінні від законів природи (Монтеск’є категорично ствер-
джував: «закони природи не можуть бути місцевими законами»), але не
можуть не корелюватися з ними. Загалом нормальність співіснування природ-
ного і позитивного права, на думку Монтеск’є, випливає з / відповідає двом
природам людини – як фізичної та розумної істоти.

Динаміка і напрям розвитку суспільства формуються і змінюються під
впливом людського розуму, який теж має загальні та особливі елементи:
загальна раціональність і раціональність у межах окремого народу, яка визна-
чається характером/духом цього народу. Бог наділив людей розумом і волею,
тому існування позитивного права є логічним. І воно не може бути тотожним
Божественному, навіть не завжди йому відповідає, адже вони мають різні цілі:
закони релігії мають на увазі мораль окремої людини, а позитивні – стан сус-
пільства загалом; відмінними є їх походження і природа. Водночас постулати
релігій безпосередньо впливають на поведінку людей, а через це – на право-
порядок. Тому між розвитком позитивного права і сферою релігійних норм є
взаємозв’язок, який виявляється у зворотному відношенні: чим менший вплив
релігії в суспільстві – тим більша роль позитивного права, і навпаки.

Монтеск’є проголошував, що існування різних релігій є природним, адже
вони відображають різницю в природі та суспільному розвитку різних регіо-
нів. Догмати релігій мають відповідати суспільним і політичним відносинам
та світогляду населення. Принаймні так є в період виникнення кожної з релі-
гій. Він розглядав релігії не з погляду істинності, а лише як один із регулято-
рів людської поведінки: які саме цінності / блага вони пропонують суспільству. 

Таким чином, особливе соціальне право поступово стає основним регуля-
тором у суспільствах, поглинаючи та заміщуючи природне та Божественне
право.
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Загалом Монтеск’є класифікував право на такі види: природне, Божест -
венне/релігійне, церковне/канонічне («право релігійної дисципліни»), міжна-
родне, загальне державне право («має своїм предметом людську мудрість»),
окреме державне право, право завоювання («засноване на уявленні про те, що
один народ хотів, міг чи мав вчинити насилля над іншим народом»), цивільне
право окремих суспільств, сімейне право. При цьому він зазначав, що сфери
правового регулювання між цими видами права мають бути розмежовані. 

Серед чинників, які впливають на розвиток позитивного права певного
народу, Монтеск’є називав клімат країни, якість її ґрунтів, географічне розта-
шування, розмір, спосіб життя (господарство) її народів, форму правління,
релігію, схильності населення, його мораль і звичаї, «приклади минулого»
(очевидно, історичну свідомість) та ін. Вони пов’язані між собою і з обстави-
нами свого виникнення. Усе це він називав духом законів. Насамперед він роз-
глядав природно-географічний, економічно-господарський, психологічний
чинники. При цьому перші два чинники впливають на право держав і народів
як безпосередньо, так і, насамперед, через їх відображення у психології наро-
дів: вони визначають спосіб господарства, впливають на фізіологію і поведін-
ку людини, формування певних якостей, які поширюються на цілі народи.
Хоча історично похідним від цих чинників, але найважливішим серед них
Монтеск’є вважав психологію («загальний дух») народів. Особливий характер
не лише під час виникнення народу, а й протягом усього існування останнього
продовжує бути пов’язаний з певною територією: змінюючи територію про-
живання, народ змінює свій характер, а отже, перероджується або вимирає.

Психологія народів формується поступово протягом історії та відобража-
ється насамперед у моралі та звичаях. Власне, цей дух, закладена в ньому
особлива система принципів і формують сам народ. Моральне виродження
народу може призвести до його зникнення. Основним носієм моралі, принци-
пів, духу народу є звичаї: «Народ завжди краще знає, сильніше любить і більш
ревно захищає свої звичаї, ніж свої закони». Релігійні, моральні норми і філо-
софія мають відповідати характеру народу. Народи об’єднуються у певні
групи, сформовані історично, що мають близькі психологічні риси (зокрема,
Монтеск’є виділяв германські народи). 

Позитивне право є насамперед записаними і впорядкованими звичаями,
історично створюється для конкретного народу, відображає його характер, але
й впливає на цей характер, уточнює його, сприяючи формуванню моралі та
звичаїв. Тобто розвиток характеру і позитивного права народу взаємозумовле-
ні, хоча історично й логічно у Монтеск’є позитивне право виступає як похід-
не: «Законодавець має узгоджуватися з народним духом, оскільки цей дух не
суперечить принципам правління». Змінити характер і мораль народу можна,
лише поступово розвиваючи спосіб його мислення, а потім запроваджуючи
нові мораль та звичаї. Формування загальнодержавного характеру права має
відбуватися поступово. Наприклад, Монтеск’є зазначав, що «обширне ціле
нашої французької юриспруденції» склалося завдяки апеляційному судочин-
ству. Але він не відкидав реформ загалом і навіть зазначав, що великий зако-
нодавець може створити народ (у сенсі – змінити дух народу). 
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Монтеск’є виразно засуджував запозичення в праві від одного народу до
іншого, вказуючи: «Закони мають перебувати в такій тісній відповідності з
властивостями народу, для якого вони встановлені, що лише в надзвичайно
рідкісних випадках закони одного народу можуть виявитися придатними й для
іншого народу». В збереженні самостійності розвитку права народу він убачав
запоруку його повноцінного функціонування взагалі, закликав «уникати всьо-
го, що може змінити загальний дух нації». Надійним заборолом проти запози-
чень є єдність, цілісність звичаїв, моралі, релігії і права народу, що робить його
несприйнятливим щодо зарубіжного правового впливу. Щоправда, Монтеск’є
не засуджував рецепцію римського права, адже вона, на його думку, відбува-
лася поступово, через співжиття і спілкування римського і романізованого
населення з германцями, звичаєве право не стало протилежним римському. 

Водночас, як ми вже згадували, Монтеск’є вказував на існування поряд з
«окремим» (національним) «загального державного права», що є відображен-
ням загальної людської мудрості («яка створила всі людські суспільства»), а
також на те, що в основі розвитку права різних країн можуть бути певні надна-
ціональні ідеї, наприклад ідея свободи. 

Пояснення законів окремої країни, з’ясування їх особливостей, на думку
мислителя, має відбуватися шляхом порівняльного дослідження. У «Дусі зако-
нів» кількаразово підкреслюється, що слід «не пропускати відмінності», обе-
режно підходити до подібностей у позитивному праві різних народів. Адже
завдяки історико-порівняльному дослідженню можна виявити різний дух зовні
схожих законів, їх різні значення і функціонування. Але в будь-якому разі
метою порівняльного дослідження є не осуд законів певної країни, не обґрун-
тування реформ, а формування уявлення щодо індивідуальних рис права пев-
ного народу, примирення людини з національною політико-правовою дійсніс-
тю («щоби люди отримали нові підстави полюбити… свою вітчизну і свої
закони»), формування політичної доброчесності громадян/підданих держав,
яка виявляється у патріотизмі й законослухняності. 

Сучасні дослідники відзначають значну новизну обґрунтування Монтеск’є
ідеї національного права. Ч. Донахью вказує на те, що порівняно з представ-
никами школи природного права XVII ст. Монтеск’є суттєво розширив геогра-
фічний і культурний спектри залучених матеріалів. Також він стверджує, що у
праці «Про дух законів» не міститься ідея еталону («зразкового наративу»)
права, «з якого виводяться принципи і потім використовуються для контролю-
вання прикладів», тобто первинно сформульований ідеал (як у прихильників
школи природного права), з яким зіставляються приклади з позитивного права,
або який просто ілюструється такими прикладами. Відповідно замість засуд-
ження випадків, невідповідних еталону, з’являється парадигма пояснення різ-
номанітності позитивного права [24, с. 26–28; 29, с. 1049–1050]. 

Г. Гурвич відзначав, що Монтеск’є виразно відмовився від ідеї соціальної
фізики (з її дедуктивним виведенням всього соціального з моральної природи
людини) та метафізичного телеологізму (односпрямованого руху позитивного
права до реалізації природно-правових принципів), а його підхід можна визна-
чити як «радикальний соціологічний емпіризм», що передбачав сприйняття
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національно-державних реалій, що формувалися, як даності й досвіду. При
цьому Монтеск’є, розвиваючи ідею ірраціонального в праві («національний
дух»), недвозначно поставив питання про неможливість розгляду соціальних
феноменів лише на основі підходів природничих і технічних наук: «Таким
чином, Монтеск’є вперше звільняє соціологію права від усіх метафізичних і
догматичних тенденцій, підводить її дещо ближче, можливо, занадто близько,
до порівняльного правознавства» [3, с. 619–621]. 

Б. Фоварк-Коссон стверджує, що «у визнанні потреби розуміння інших
правових систем перед тим, як намагатися зрозуміти свою власну, Монтеск’є
запропонував нову перспективу, яка докорінно змінила правове мислення» [25,
с. 40]. А Р. Хіршл у зв’язку з цим називає публікацію «Про дух законів»
«визначальним моментом в історії порівняльного права», звертає увагу на те,
що багатьма вченими Монтеск’є вважається засновником наукової соціології
та антропології, а тому не бачить жодних причин не визнавати за цим мисли-
телем роль «першого майстра сучасного порівняльного права» – як методу,
дисципліни й науки [28, с. 199–200, 202, 205].

Вважаємо, що однією з найважливіших ідей Монтеск’є є обґрунтування
невипадковості й навіть природності правового різноманіття, а також неодно-
рідності природи речей та Божої волі для різних народів. Таким чином зніма-
лася дихотомія опозиції та єдності між єдиним для всіх природним правом як
втіленням Божої волі чи наслідком всезагальної і єдиної природи речей та біль-
шою чи меншою мірою випадковим різноманіттям позитивних прав, спричи-
неним людськими пристрастями і спокусами, недосконалістю людського розу-
му, нездатного осягнути Божу волю та/чи логіку природної світобудови. 

Отже, на думку Монтеск’є, Бог створив природу різноманітною, таким же
різноманітним є господарство народів. Тому однакового природного права для
всіх немає, для кожного народу воно особливе. Та навіть таке індивідуалізова-
не природне право є лише основою правового розвитку і не може бути безпо-
середньо трансформоване в позитивне право, вони ніколи не стануть тотож-
ними. Більше того, розвиток людських суспільств привів до появи сфер пра-
вововідносин, які не можуть регулюватися природним правом. Відтак багато-
манітне природне право, хоча й залишається орієнтиром для позитивного
права, не є зразком для копіювання. Зникає телеологічність нібито руху пози-
тивного права в напрямі до єдиного абсолютного природного/Божественного
права.

Божественне право, відокремлене у вченні Монтеск’є від природного
права, перетворюється на ідею справедливості, але також не може претенду-
вати на безпосереднє регулювання суспільних відносин – визнається особлива
логіка розвитку людських суспільств, які є творінням людського розуму, і авто-
номія людської волі. Окрім того, Божественне право по-різному відображаєть-
ся у вченнях різних конфесій, а тому, на думку Монтеск’є, теж є різноманітним
і відповідає природним і суспільним умовам певних народів. 

Основні чинники, які впливають на розвиток позитивного права різних
народів, у Монтеск’є десакралізовані й деметафізовані: це природно-геогра-
фічні умови та економічно-господарський уклад. Їх розуміння і втілення у
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формі права є продуктом автономної свідомої та підсвідомої творчості люди-
ни і суспільства. Ці чинники визначають дух народу, який формує і зберігає
дух національного законодавства. На нашу думку, в розумінні Монтеск’є дух
народу відповідає сучасному уявленню про психологію народу – його мен-
тальність та свідомість. Відкинувши традиційну метафізику природного
права, мислитель заявив про позитивне національне право як самостійний
об’єкт дослідження, а предметом дослідження при цьому стає насамперед не
відповідність цього об’єкта природному чи Божественному праву, а його особ-
ливості порівняно з правом іншого народу. 

На основі порівняльного дослідження позитивного права Монтеск’є вва-
жав за можливе визначити як загальнолюдські (твердження про існування
загального державного права), так і особливі (виділяє особливості права в пев-
них регіонах і у певних групах народів), а також окремі (на рівні права наро-
ду) характеристики правового розвитку. Таким чином, принципово змінилося
саме розуміння загального і окремого, подоланий індивідуалізм у розумінні
права, запроваджено поняття про особливе в праві. Поруч із філософсько-пра-
вовим, теоретико-догматичним та історико-генетичним методологічними під-
ходами, на той час ще остаточно не сформованими, та відповідно одержаними
завдяки ним знаннями Монтеск’є заклав основи формування порівняльно-
типологічного методологічного підходу як інструмента одержання порівняль-
но-типологічного знання про право і джерела формування науки порівняльно-
го правознавства. 

М. Ковалевський та Г. Шершеневич вважали, що ідеї Монтеск’є щодо пра-
вового релятивізму та національного права, на відміну від інших його концеп-
цій, зокрема щодо типології форм правління, не мали суттєвого впливу на
тогочасну політико-правову думку. Але й сам М. Ковалевський посилався на
одну маловідому нині книгу – «Дух німецького законодавства» 1761 р.
Й. Гейманна. Нам вдалося її віднайти. Назва і зміст цієї фундаментальної праці
свідчать про обґрунтування в ній ідеї германського права та його особливого
духу. Її автор, хоча й вважав ідею духу національного права давньою, однак
головним мислителем, який її обґрунтував, називав Монтеск’є: «Господь дав
Монтеск’є нове бачення цього питання, і він залишиться в перших лавах твор-
ців цього Писання» [27, с. 2].

Український і російський мислитель С. Десницький наголошував на тому,
що на території Російської імперії живуть різні народи (щоправда, він їх вва-
жає частиною російського народу – у політичному розумінні – і визначає як
сукупності/спільності підданих, які мають особливий статус), які різняться від
інших підданих імперії своїми соціальною структурою та способом господа-
рювання (серед них він називає, зокрема, запорозьких козаків), а тому на них
не можна поширити певні загальнодержавні закони (зокрема, станове законо-
давство): «Ті народи, що мають особливу основу, приводи, спосіб життя та
перебуваючи у відмінних від інших наших підданих обставинах, повинні мати
особливе становище чи права та привілеї у розумінні осіб». При розробці спе-
ціального законодавства для козацьких народів С. Десницький вважав за необ-
хідне брати до уваги, зокрема, «під яким кліматом кожне військо [козацьке]
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мешкає, яку має віру, норов та звичаї», скільки має земель і якої вони якості,
домінуючий спосіб господарювання, традиційну форму врядування, вид вико-
нуваної військової служби, психологічні особливості («їх схильності») та ін.,
«уникаючи будь-якого насильства» [4, с. 215–217]. Усе це дає підстави ствер-
джувати, що Десницький широко використав ідеї Монтеск’є щодо правового
релятивізму та органічного розвитку права, а частково також щодо його націо-
нального характеру.

Не виключаємо вплив ідей Монтеск’є на праці українського мислителя
Г. Полетики, який у 1768 р. писав: «Усі ж установи ті добрі й довготривалі
бувають, які узгоджуються з правами народними». Він також наголошував на
тому, що позитивне право має відповідати стану розвитку, вихованню, звича-
ям конкретного народу, а також людській природі, не може свавільно змінюва-
тися законодавцем. Автор використовував ідею національного (у тому числі
«малоросійського») права, яке розвивається органічно, і виступав проти запо-
зичень у праві [16, с. 116, 132–133]. 

Ідеї, схожі з ідеями Монтеск’є, можна віднайти у записці Я. Козельського
«Думка щодо становища кріпосних селян» (1768 р.), де стверджується: «Хіба
можуть бути в цьому кліматі ледачі народи» [6, с. 178]. У передмові до пере-
кладу «Історії датської» Л. Голберга Я. Козельський зазначав: «Будь-якому
народу обов’язково треба знати інших форму правління, закони, звичаї, віру,
чесноти і пороки, якість їх земель, кількість багатства та прибутків, силу й
слабкість їх зброї...». Відзначаючи особливий характер окремих народів, він
стверджував, що навіть переможений народ не має силоміць позбавлятися
свого права, наголошував на цінності вивчення зарубіжного права [7,
с. 181–182, 190–191]. Аналіз праць В. Полетики та В. Каразіна також дає під-
стави припустити вплив на них ідей Монтеск’є [15, с. 242–246; 5, с. 261–268]. 

Французька школа фізіократів на основі осмислення поглядів Монтеск’є
висунула ідею спонтанного правового порядку суспільства, який держава
може адекватно чи неадекватно сприймати, але не в змозі суттєво змінити
через своє право. Держава, по суті, має бути підпорядкованою суспільству, а її
позитивне право – виконувати функцію акту визнання правопорядку суспіль-
ства [3, с. 626].

На основі ідей Монтеск’є Й. Пюттер розвинув у «Новій спробі юридичної
філософії та методології» (1767 р.) ідею відмінності позитивних прав залежно
від відмінностей народів і часів. Виходячи з таких настанов, Пюттер і його
послідовники (геттінгенські професори Гуго, Федер, Міхаеліс та ін.), зокрема,
намагалися створити науку «загального цивільного права» або «філософію
позитивного права», розвивали ідеї національного характеру та органічного
розвитку права [13, с. 34, 35, 38, 41, 43, 45, 48–50].

До певної міри завершальною на шляху злиття ідей окремого в праві, соці-
ального та політичного розвитку стала творчість французьких мислителів
епохи Великої революції, зокрема Руссо і Сієса. Руссо реанімував і розвинув
учення французьких мислителів XVI–XVIII ст. щодо суверенітету в праці
«Про суспільний договір, або принципи політичного права» (1762 р.). 

Зокрема, народ у його вченні є єдиним сувереном і правотворцем у держа-
ві, що не залишає місця в юридичній сфері ані для інших колективних або
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індивідуальних суб’єктів, ані для природного права чи Божого промислу. Якщо
право не твориться всім народом, не є вираженням його загальної волі, то воно
не є власне правом, обов’язковим для кожної людини, а населення, що підко-
ряється такому не-праву, не є громадянським суспільством і народом, перебу-
ває у природному стані [17, с. 160; 11, с. 57–58; 22, с. 224–225]. 

Отже, соціально-правовий зв’язок стає у вченні Руссо абсолютним. Це дає
підстави сучасним дослідникам говорити про «народний абсолютизм» цього
мислителя [10, с. 66–67]. Саме неподільність і невідчужуваність народного
суверенітету приводить Руссо до заперечення сутнісного і широкого розумін-
ня Res publica на користь лише однієї форми правління – respublica. Влада і
право втрачають свої самостійні значення, стають лише формами втілення
соціальної волі.

Через фактичне зневаження приватного права (як вираження індивідуаль-
ного інтересу в межах народу, покликаного переплавити всі інтереси в один
загальний) та його розчинення в публічному праві Руссо досягає монолітності
й неподільності національного права. Таке категоричне розуміння, що є роз-
ширеним баченням договірної теорії, пропонує єдиний критерій розуміння
права як соціального і публічного, що фактично нівелює інтерсуб’єктне право
на користь національно-особливого як більш публічного (так само нівелюють-
ся будь-які групові інтереси на користь загальносуспільних), повною мірою
визнає публічне право (насамперед конституційне) власне правом, а також
потенційно охоплює сферу міжнародного права як загальну суспільну угоду
національно-державних одиниць. 

Те, що було у Бодена, Монтеск’є, інших мислителів, – неабсолютність соці-
альної сфери, зовнішнє втручання у неї, насамперед Бога і сил Природи, у
Руссо зникає. Соціальна сфера є не лише автономною, а й фактично незалеж-
ною. Вона організована згідно із суспільними угодами в держави, і право є
виключно соціальним, а отже, державним або міждержавним. Загальне в праві
більше не є позасоціальним чи навіть позаземним, воно є міжнародною сус-
пільною угодою. Така соціалізація правової реальності остаточно відокремлює
юридичне знання від теології, філософії, етики, але міцно зв’язує його з сус-
пільствознавчим знанням, яке незабаром інституціоналізується як соціологія.
Утім, і це важливо відзначити слідом за російською дослідницею
Л. Пименовою, в праці Руссо чітко відокремлюється раціональний зв’язок
людей у межах народної держави, й ірраціональний зв’язок з нацією, яка може
існувати і до чи поза державою, є спільнотою органічного характеру [14,
с. 145–146]. 

Але суттєвої суперечності між раціональною та ірраціональною волею, на
думку провісників Великої революції, немає, і це достатньо чітко проголошує
аббат Е. Ж. Сієс у статті «Що таке третій стан?» (1789 р.). Автор абсолютизує
саму по собі суспільну волю – як колективне суб’єктивне право. Об’єктивне
право має бути суспільним і тому тотожним суб’єктивному праву суспільства
як одиниці: «Нація не залежить від будь-якої форми, й чого б вона не хотіла, а
цього достатньо, щоб її воля була втілена в життя, щоб перед нею відступало
будь-яке позитивне право, як перед джерелом і володарем кожного позитивно-
го права» [11, с. 68–69; 14, с. 154–155; 10, с. 67]. 
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*   *   *
Отже, європейська політико-правова думка XVII–XVIII ст. шукала новий

соціальний суб’єкт, що мав надати легітимності й органічності державі та
праву, пояснити їх невипадковість і надати їм стабільної перспективи розвит-
ку. Ним стала ідея нації, що мала історичний, органічний і водночас соціаль-
но-вольовий характер, була здатна обґрунтувати внутрішню неподільність дер-
жав і посилення їх зовнішнього суверенітету. 

Ключовими елементами концепту нації стали її саморозвиток, колективні
раціональність і воля. Концепт нації за своєю сутністю став ще більш соціаль-
но тотальним, ніж ідея суспільства, розроблена гуманістами і протестантськи-
ми теологами XVI ст., практично «знімав» у собі індивідуальну волю через
ідею загальної суспільної свідомості/національного духу, безумовно передба-
чав і охоплював національні державу та право, певною мірою націоналізував
навіть релігію та етику. 

Інституційна структура та право держави одночасно й отримували нову
легітимність, і підпорядковувалися ідеї національного правопорядку як вияву
національного духу. Об’єктивне право відновило свій зв’язок із суб’єктивним,
підпорядкувавшись останньому. При внутрішній тотальності концепт націо-
нального права був зовнішньо плюралістичним, поділяючи світ на формально
рівні у своїй індивідуальності та переважно локалізовані в межах держав
національні правопорядки.

Список використаних джерел

1. Азаркин Н. М. Монтескье / Азаркин Н. М. – М.: Юрид. лит., 1988.
2. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Дж. Вико //

Философия истории: Антология / [сост., ред. и вступ. ст. Ю. А. Кимелева]. – М. : Аспект
Пресс, 1995.

3. Гурвич Г. Д. Социология права / Г. Д. Гурвич // Гурвич Г. Д. Философия и социо-
логия права : избранные сочинения. – СПб. : Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004.

4. Десницкий С. Е. Представление о учреждении законодательной, судительной и
наказательной власти в Российской империи / С. Е. Десницкий // Пам’ятки суспільної
думки України (XVIII – перша половина ХІХ ст.): Хрестоматія / [за ред.
А. Г. Болебруха]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1995.

5. Каразин В. Н. Письмо императору Александру І / В. Н. Каразин // Пам’ятки сус-
пільної думки України (XVIII – перша половина ХІХ ст.): Хрестоматія / [за ред.
А. Г. Болебруха]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1995. – С. 261–268.

6. Козельский Я. П. Мнение о положении крепостных крестьян / Я. П. Козельский //
Пам’ятки суспільної думки України (XVIII – перша половина ХІХ ст.): Хрестоматія / [за
ред. А. Г. Болебруха]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1995.

7. Козельский Я. П. Предисловие к переводу «Истории датской» Л. Голберга /
Я. П. Козельский // Пам’ятки суспільної думки України (XVIII – перша половина
ХІХ ст.): Хрестоматія / [за ред. А. Г. Болебруха]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1995.

8. Конринг Г. О происхождении права Германии / Г. Конринг // Антология мировой
правовой мысли : в 5 т. / [рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин]. – М.: Мысль, 1999. – Т. ІІІ.

9. Корецький В. М. Монтеск’є / Корецький В. М. – К., 1955.
10. Куян І. А. Суверенітет. Проблеми теорії і практики. Конституційно-правовий

аспект : [монографія] / Куян І. А. – К. : Академія, 2013.

420 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



11. Мере Ж. Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади / Ж. Мере ;
[пер. з фр. Л. Кононовича]. – Львів : Кальварія, 2003.

12. Монтескье Ш.-Л. О духе законов [Електронний ресурс] / Ш.-Л. Монтескье. –
Режим доступу : https://ru.wikisoyrce.Orq/wiki/О духе законов (Монтескье/Горнфельд).

13. Новгородцев П. Историческая школа юристов. Ее происхождение и судьба /
П. Новгородцев // Немецкая историческая школа права. – Челябинск : Социум, 2010.

14. Пименова Л. А. Идея нации во Франции Старого порядка / Л. А. Пименова //
Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / [отв. ред.
В. С. Бондарчук]. – М. : Зерцало-М, Вече, 2005.

15. Полетика В. Г. Речь, произнесенная на собрании дворянства Роменского уезда /
В. Г. Полетика // Пам’ятки суспільної думки України (XVIII – перша половина ХІХ ст.):
Хрестоматія / [за ред. А. Г. Болебруха]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1995.

16. Полетика Г. А. Возражение депутата Григория Полетики на наставление
Малороссийской коллегии господину депутату Дмитрию Наталину / Г. А. Полетика //
Пам’ятки суспільної думки України (XVIII – перша половина ХІХ ст.): Хрестоматія / [за
ред. А. Г. Болебруха]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1995.

17. Руссо Ж.-Ж. Общественный договор, или Принципы политического права / 
Ж.-Ж. Руссо // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1969.

18. Спекторский Е. К вопросу о системе «Духа законов» Монтескье и ее философ-
ских источниках / Е. Спекторский // Юридические записки, издаваемые Демидовским
юридическим лицеем. – 1912. – Вып. 3.

19. Спекторский Е. В. Происхождение идеи общего, или универсального права /
Е. В. Спекторский // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого
Володимира : у 2 кн. / [за ред. І. С. Гриценка]. – К. : Либідь, 2011. – Кн. 2.

20. Тарановский Ф. В. Учение о естественном праве / Ф. В. Тарановский // Акаде -
мічна юридична думка / [уклад.: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук ; за заг. ред. Ю. С. Шемшу -
ченка]. – К. : Ін Юре, 1998.

21. Тарановский Ф. В. Юридический метод в государственной науке: очерк развития
его в Германии / Тарановский Ф. В. – Варшава : Типография Варшавского учеб. округа,
1904.

22. Царьков И. И. Развитие правопонимания в европейской традиции права /
Царьков И. И. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. 

23. Шершеневич Г. Ф. История философии права [Електронний ресурс] /
Г. Ф. Шершеневич. – Режим доступу : http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1508_
page_35.html.

24. Donahue Ch. Comparative Law before the Code Napoleon / Ch. Donahue // The
Oxford Handbook of Comparative Law / [ed. by M. Reimann, R. Zimmermann]. – Gosport :
Oxford University Press, 2008.

25. Fauvarque-Cosson B. Development of Comparative Law in France / B. Fauvarque-
Cosson // The Oxford Handbook of Comparative Law...

26. Hamza G. Comparative law and Antiquity / G. Hamza. – Budapest : Akademiai kiado,
1991.

27. Heumann von Teutschbrunn J. Der Geist der Gesetze der Teutschen / J. Heumann von
Teutschbrunn. – Nurnberg, 1761.

28. Hirschl R. Montesquieu and the Renaissance of Comparative Public Law / R. Hirschl
// Montesquieu and His Legacy /[ed. by R. E. Kigston]. – Albany : State University of New
York press, 2009.

29. Hug W. The History of Comparative Law / W. Hug.
30. Johann Schilter [Електронний ресурс] / Johann Schilter // Wikipedia. Die freie

Enzyklopädie. – Режим доступу : http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Schilter.

421РОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства



31. Johns C. L. The science of right in Leibniz’s practical philosophy : a dis. for the deg-
ree of Doctor of Philosophy in Philosophy / Johns C. L. – Stony Brook : Stony Brook
University, 2007.

32. Richter M. Introduction / M. Richter // Montesquieu Ch. Selected political writings /
[ed., introd., preface by M. Richter]. – Indianapolis, 1990.

33. Richter M. Montesquieu’s theory and practice of the comparative method / M. Richter
// History of the human sciences. – 2002. – Vol. 15. – No. 2.

Кресін О. В. Ідея нації, соціальна трихотомія і розвиток плюралістичного пра-
вового світогляду

Статтю присвячено проблемі соціалізації ідеї права у працях європейських мисли-
телів XVII–XVIII ст. На думку автора, контрреформаційна ідеологія та раціоналістична
філософія привели до видозміни та зміцнення підваженої Реформацією дихотомії
загального та окремого в праві, що інструменталізувало й практично знецінювало кон-
цепт правопорядку суспільства та держави. Вихід з цього глухого кута було знайдено в
ідеї нації, що надавала соціальному праву рис органічності, історичності та всеохопно-
го характеру. Значну увагу приділено аналізу праць Монтеск’є та їх впливу на розвиток
правової думки. Продемонстровано, що ідея нації була безпосередньо пов’язана з
трансформацією європейського соціально-правового світогляду, в якому базовою оди-
ницею (окремим) стало замість суб’єктивного права особи об’єктивне і значною мірою
позитивоване національне право, особливим – принципові риси правового розвитку в
межах регіонів чи груп народів, загальним – універсальні принципи права, формульо-
вані на теологічних і філософських засадах. Це формувало простір рівноправного спі-
віснування та горизонтальної взаємодії національних правопорядків, а також сприяло
розвитку окремої ідентичності соціально-правових учень і формуванню плюралістич-
ного правового світогляду.

Ключові слова: соціальні науки, ідея нації, національне право, раціоналізм, пози-
тивне право, природне право, соціалізація правових учень.

Кресин А. В. Идея нации, социальная трихотомия и развитие плюралистиче-
ского правового мировоззрения

Статья посвящена проблеме социализации идеи права в трудах европейских мыс-
лителей XVII–XVIII вв. По мнению автора, контрреформационная идеология и рацио-
налистическая философия привели к видоизменению и укреплению поставленной под
сомнение Реформацией дихотомии общего и отдельного в праве, что инструментализи-
ровало и практически обесценивало концепт правопорядка общества и государства.
Выход из этого тупика был найден в идее нации, которая придала социальному праву
черты органичности, историчности и всеобъемлющий характер. Наибольшее внимание
уделено анализу работ Монтескье и их влияния на развитие правовой мысли.
Продемонстрировано, что идея нации была непосредственно связана с трансформацией
европейского социально-правового мировоззрения, в котором базовой единицей
(отдельным) стало вместо субъективного права индивида объективное и в значительной
мере позитивированное национальное право, особым – принципиальные черты право-
вого развития в пределах регионов или групп народов, общим – универсальные прин-
ципы права, формулируемые на теологических и философских основах. Это формиро-
вало пространство равноправного сосуществования и горизонтального взаимодействия
национальных правопорядков, а также способствовало развитию отдельной идентично-
сти социально-правовых учений и формированию плюралистического правового миро-
воззрения.

Ключевые слова: общественные науки, идея нации, национальное право, рациона-
лизм, позитивное право, естественное право, социализация правовых учений.
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Kresin Oleksiy. The idea of nation, social trihotomia, and development of legal plu-
ralistic outlook

The article is devoted to the socialization of the idea of law in the works of European
thinkers XVII–XVIII century. Fundamental importance for the development of jurisprudence
is the question of the objectivity of law. For the first half of the XVII century in terms of the
Counter-Reformation and the Thirty Years War Europe was characterized by a understanding
of positive law as subjective or intersubjective – arbitrary, based on individual expression, and
as objective acted primarily divine, natural law. This intersubjective foundations of law main-
ly considered universal, general, such arising from natural law.

According to the author, Counterreformation ideology and rationalist philosophy led to
the modification and strengthening of weakened by Reformation dichotomy of General and
Particular in law that instrumentalized and practically decreased the concept of legal order of
society and the state. 

Out of this impasse was found in the idea of the nation that gave to social law organic,
historicity features and comprehensive nature. Detailed attention is paid to the analysis of
Montesquieu works and their impact on the development of legal thought. Also examined are
the ideas of G. V. Leibniz, G. Konring, G. Vico, J. Heumann von Teutschbrunn, S. Desnytskyi,
G. Poletyka, J. Kozelsky, I. S. Putter, J.-J. Rousseau and others. 

Argued that the idea of nation had been directly related to the transformation of European
social and legal philosophy, in which the basic unit (Particular) instead a subjective right of
person became objective and largely positive national law, Special – fundamental features of
legal development within regions or groups of nations, General – universal principles of law,
formulated in theological and philosophical foundations. 

Thus, the European political and legal thought of XVII–XVIII centuries looked for a new
social subject that had to give legitimacy and organic character for state and law, explain their
non-randomness and provide them with stable prospects of development. This became the
idea of a nation that had historical, organic while socio-willed character, was able to justify
the internal indivisibility of states and strengthen their external sovereignty.

The key elements of the concept of the nation became its self-development, collective
rationality and will. The concept of the nation in its essence has become even more socially
total than the idea of society developed by humanists and Protestant theologians of XVI cen-
tury, almost «captured» in itself the individual will through the idea of general social con-
sciousness/national spirit, certainly provided and covered national state and law, to some
extent even nationalized the religion and ethics.

It had been shaped space of equal coexistence and horizontal interaction of national legal
orders, and also developing a separate identity of socio-legal studies and the formation of a
pluralistic legal philosophy. The institutional structure and the law of state simultaneously
received new legitimacy and were subordinated to the idea of national legal order as the
embodiment of national spirit. 

Objective law restored its relationship with subjective right and was subordinated to the
latter. Being internally total, the concept of national law was externally pluralistic sharing
world to formally equal in their individuality and mainly localized within the bounds of states
national legal orders.

Key words: social sciences, the idea of nation, national law, rationalism, positive law, nat-
ural law, socialization of legal thought.
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УДК 341.98
О. С. ПЕРЕВЕРЗЄВА,

кандидат юридичних наук

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1958 р. 
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1961 р.

(ПІДСТАВИ ВІДМОВИ)

Актуальність питань щодо застосування Європейської конвенції 1961 р. і
Нью-Йоркської конвенції 1958 р. значною мірою може допомогти розв’язати
основну проблему міжнародного комерційного арбітражу (підстави відмови).
Метою цієї статті є дослідження правової природи Європейської конвенції
1961 р. і Нью-Йоркської конвенції 1958 р.

Нашим завданням є визначення специфіки факторів застосування поло-
жень Європейської конвенції 1961 р. і Нью-Йоркської конвенції 1958 р. як пра-
вового регулятора, що зумовлюють проблему виконання рішення у країні,
іншій за країну-доміцилій.

Питання застосування положень щодо підстави відмови набули розвитку у
працях Н. Єрпильова, В. Комарова, Л. Лунца, Д. Хоцанова, О. Переверзєвої,
Г. Цірата, В. Толстих, Г. Фединяк та ін. Водночас спеціальних робіт, присвяче-
них аналізу застосування положень Європейської конвенції 1961 р. і Нью-
Йоркської конвенції 1958 р. (підстави відмови), сьогодні немає. 

Труднощі, що виникають у різних національних системах при оцінці арбіт-
ражного рішення, значною мірою були подолані завдяки міжнародним конвен-
ціям, укладеними у другій половині XX ст. У цьому аспекті важливе місце
належить по-перше Нью-Йоркській конвенції про визнання і виконання іно-
земних арбітражних рішень 1958 р. (далі – Нью-Йоркська конвенція 1958 р.) –
міжнародно-правовий документ, прийнятий державами – членами ООН у
м. Нью-Йорку 1958 р., який набув чинності 10 серпня 1960 р. Конвенція скла-
дається із 16 статей і норми Конвенції застосовуються при визнанні й вико-
нанні відповідною державою арбітражних рішень, ухвалених на території
іншої держави. Сторонами в таких спорах можуть бути фізичні та юридичні
особи. Норми Конвенції застосовуються також щодо арбітражних рішень,
котрі не вважаються внутрішніми в тій державі, в якої запитують їх визнання
і виконання. Йдеться про арбітражне рішення, ухвалені арбітрами, що призна-
чені в кожній конкретній справі, або постійними арбітражним органами, до
яких звернулися сторони спору. Україна ратифікувала Конвенцію із застере-
женнями [5, с. 505]. 

Так, Україна застосовує положення документа щодо арбітражних рішень,
ухвалених на території держав, які не є учасницями Конвенції, лише на умо-
вах взаємності та, по-друге, Європейської конвенції про зовнішньоторговель-
ний арбітраж 1961 р. (далі – Європейська конвенція 1961 р.) – міжнародно-
правовий документ, прийнятий державами – членами ООН у м. Женеві 1961 р.,
який набув чинності 07 січня 1964 р.. Конвенція складається з 10 статей, норми
Конвенції застосовуються щодо врегулювання арбітражних спорів, що вини-
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кають при виконанні операцій зовнішньої торгівлі. Сторонами в таких спорах
можуть бути фізичні та юридичні особи.

В обох конвенціях у міжнародному контексті увага справедливо зосеред-
жується на відмові від визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.
На перший план, таким чином, виходить питання, на яких підставах рішення,
винесене у країні А, може бути предметом відмови від його визнання та вико-
нання у країні В?

У Нью-Йоркській конвенції 1958 р. це питання врегульовано у ст. 5, у
Європейській конвенції 1961 р. – у ст. 9. Остання також дає підстави відмови
під назвою «відкладення арбітражного рішення», але, по суті, містить підста-
ви відмови: відкладення арбітражного рішення, прийнятого в країні А, «дає
підстави для відмови визнання або виконання цього рішення в країні В» [8,
с. 552].

Підстави, що містяться у пунктах «a»–«d» Європейської конвенції 1961 р.,
практично аналогічні тим, що містяться в Нью-Йоркській конвенції 1958 р.
Відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 р. вони звучать так: «визнання і
виконання рішення» може бути відхилено на вимогу сторони, проти якої вине-
сене це рішення, лише тоді, коли ця сторона надасть відповідним органам
докази про: 

а) те, що сторони договору згідно зі статтею II, керуючись законом, були
частково недієздатними, або дана угода є незаконною відповідно до чинного
законодавства;

в) сторона, проти якої винесене рішення, не була належно поінформована
про призначення або слухання, або іншим чином була не в змозі з’явитися на
слухання;

с) справа не підлягала розгляду в арбітражному суді. Якщо ж рішення у
справі може бути розділено на те, як вирішити спір по суті, тобто розмежува-
ти, що підлягає розгляду у цьому суді, від того, що не підлягає, тоді така його
частина визнаватиметься і підлягатиме виконанню;

d) склад арбітражних повноважень або арбітражна процедура не відпові-
дали умовам угоди сторін, або порушували її, не відповідали нормам законо-
давства країни, місця проведення арбітражу. 

Нью-Йоркська конвенція 1958 р. не лише містить названі вище підстави
«а»–«d», а й відзначає як підставу для відмови виконання випадок, коли:
рішення не стало обов’язковим для сторін, або було відхилене чи призупине-
не компетентним органом влади країни, за законодавством якої було винесено
рішення (пункт «е»). 

У другій частині пункту «е» підстави для відкладення рішення, які міс-
тяться у арбітражних законах різних країн: коли рішення «було відкладене у
країні винесеного рішення, або законодавством якої було винесено» це також
є підставою для відмови виконання такого рішення іншою країною, стороною
конвенції. Рішення могло бути відкладене з інших підстав, не передбачених
пунктами («a»–«d») конвенції. Таким чином, під пунктом «е» передбачено
більше підстав для відмови виконання, якщо з інших підстав, не передбачених
у пунктах («a»–«d»), рішення відкладене у державі, де його було винесено.
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Європейська конвенція 1961 р. не містить таких підстав. Вона обмежує під-
стави відмови лише пунктами «a»–«d» [11, с. 109–112]. Лише тоді, коли рішен-
ня відкладено в країні, в якій чи за законодавством якої було винесене рішен-
ня щодо однієї із зазначених уже підстав, допускаються основні відмови
виключення рішення, конвенція поширює цю систему і на держави, які також
є сторонами Нью-Йоркської конвенції 1958 р. За таких умов на ці держави
поширюються вимоги пунктів «a»–«d». У зв’язку з цим доцільно спинитися на
розгляді основних положень Нью-Йоркської конвенції 1958 р.

У п. «е» вона чітко вимагає, щоб рішення «було відкладене». Таким чином,
вже не є суперечливим, як це було за Женевською конвенцією 1927 р., лише
скасувати дії держави А, де було винесено рішення з метою запобігання його
виконання у державі Б. Це надало б державі, що уникає виконання рішення,
надто легкі засоби для прискіпливого становища. На практиці національне і
міжнародне анулювання рішення стороною, що програла спір, часто виступає
звичайною тактикою відкладення, відстрочення виконання рішення. У рідкіс-
них випадках такі процеси закінчуються успіхом; оскільки, як правило, пози-
вач звільняється, тому що суд не знаходить жодних підстав для відкладення
рішення. 

Європейська конвенція 1961 р. і Нью-Йоркська конвенція 1958 р. значною
мірою допомогли розв’язати основну проблему міжнародного комерційного
арбітражу: виконання рішення у країні, іншій за країну-доміцилій. За існуван-
ня чинної арбітражної угоди за належного проведення арбітражного слухання
та за умов законно призначених арбітрів дотримання своїх повноважень (див.
пункти «a»–«d») таке виконання рішення, як правило, забезпечується.

Цей прогрес у галузі міжнародного комерційного арбітражу є значним,
особливо порівняно з ситуацією, коли виконання рішення покладається на зов-
сім іншу державу. Зазвичай не існує особливих сумнівів щодо чинності арбіт-
ражної угоди (пункт «а»). Аналогічно й арбітражна процедура не є підставою
для виникнення заперечень, особливо виходячи з положень пункту «d» Нью-
Йоркської конвенції 1958 р., що встановила свободу сторін визначати хід про-
цесу за власним бажанням. Сторони переважно так і роблять шляхом поси-
лання на правила арбітражу, докладно продумані арбітражною установою,
норми яких передбачають адекватне розв’язання проблем, що можуть виник-
нути у зв’язку із призначенням арбітрів. 

Щодо таких умов ст. 3 Нью-Йоркської конвенції 1958 р. містить норму про
те, що «кожна договірна держава повинна визнавати рішення обов’язковим і
виконувати його відповідно до правил процедури території, на яку поширю-
ється рішення, та за умов, викладених у наступних статтях». Далі у цій статті
уточнюється, що «там не повинні покладатись додаткові обтяжуючі умови» на
виконання іноземного рішення, аніж ті, що покладені на виконання внутріш-
ніх рішень. Процедура виконання іноземного рішення може відрізнятися від
аналогічної процедури виконання внутрішнього рішення держави, але істотно
це не може бути обтяжливішим. Це ж стосується сплати (мита). Таким чином,
у принципі, коли застосовується Нью-Йоркська конвенція 1958 р., виконання
іноземного рішення практично гарантується.
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Однак відповідно до параграфа 2 ст. V Нью-Йоркської конвенції 1958 р.,
виконання іноземного рішення також може бути відхилено компетентним
органом влади держави, де мало б проходити виконання рішення тоді, коли
виявлено, що а) предмет спору не підлягає розгляду арбітрами за законодав-
ством держави, в якій вимагається виконання рішення; та б) визнання або
виконання рішення суперечитиме інтересам цієї держави.

Тут, усупереч п’яти підставам, зазначеним у параграфі 1 ст. V, в яких випад-
ках визнання і виконання може бути відхилено «на вимогу сторони, що про-
грала спір», компетентний орган може навіть діяти ex officio. Параграф 2 чітко
має справу із порушенням суспільних інтересів. 

Необхідно також звернути увагу на тенденцію застосування в міжнародних
арбітражах вужчого критерію до поняття «міжнародний суспільний інтерес».
Коли йдеться про відмову від визнання і виконання рішення, то варто зверну-
тися до цієї тенденції і надати відповідь на те, яку роль відіграє порушення
правил суспільної поведінки (суспільного блага), коли відмова на цій підставі
була дана в державі, в якій вимагається визнання і виконання рішення у спра-
ві. Суспільний інтерес відіграє подвійну роль. Порушення норм суспільних
інтересів може існувати не лише в державі виконання рішення (Б), а й у дер-
жаві винесення рішення (А). В країні (А), де було винесене рішення, і, мож-
ливо, була зроблена заява про відкликання рішення як такого, що суперечить
інтересам держави. Якщо рішення було відкликане на цій підставі, то визнан-
ня і виконання будуть відхилені в державі Б (пункт «е» Нью-Йоркської кон-
венції 1958 р.). Таким чином, рішення, що було відкликане в країні А, більше
не існує. Відкликання рішення у країні Б, де було винесене це рішення, має
екстратериторіальний характер. 

У країні А, де відкликане рішення у зв’язку з порушенням норм громад-
ського порядку (норм суспільного інтересу), може застосовуватись вужчий
критерій поняття міжнародного громадського (суспільного інтересу). При
цьому можна навести приклад з практики Франції з питання ratione personae
арбітражу [11, с. 109–112]. У міжнародному договорі держава або суспільне
регулювання можуть погодитися винести спільне рішення, хоча в суто націо-
нальному контексті це було б заборонено і розцінено як поведінка проти
Франції ordre public interne [9, с. 99].

У поєднанні з міжнародним договором арбітражна угода, як свідчить наве-
дений приклад, може бути збереженою, як і рішення, винесене на основі цієї
угоди шляхом застосування вужчого тлумачення поняття ordre public interne.
Однак видається надто винятковим, що в країні А, де було відкладене рішення
у зв’язку з порушенням норм громадського порядку, може застосовуватися
вужче поняття, ніж поняття міжнародного громадського інтересу. Звичайно,
норми і правила суспільної політики (суспільні інтереси) держави А є цілком
доречними (застосовуються в повному обсязі). Водночас критерій міжнарод-
ної громадської політики може відігравати важливішу роль, коли повернутися
до повноважень держави Б, де передбачається виконання рішення у справі. У
цій державі цей критерій може частіше застосовуватися з метою визнання
рішення, винесеного у державі А, і врятувати його від відмови визнання і вико-



нання на підставі того, що таке визнання і виконання суперечить нормам і пра-
вилам суспільної політики (суспільним інтересам) держави В [6, c. 299–300].

При цьому можна навести такі приклади у Нідерландах, як і в Швейцарії,
Франції [10, c. 502–503] та Великій Британії, коли було винесене рішення, яке
є безпідставним, все ж таки підлягає виконанню, навіть коли таке рішення,
винесене за національним законодавством, суперечило б суспільній політиці
(суспільному інтересу).

Це ж стосується рішень, винесених парною кількістю арбітрів у країнах, де
це дозволено. Тут знову ж таки їх визнання та виконання не можуть бути від-
хилені у державі Б, навіть коли за національним законодавством цієї держави
забороняється проведення арбітражного слухання парною кількістю арбіт-
рів [7, c. 92].

Аналогічне обґрунтування застосовується щодо арбітражу ratione materiae.
Винесене рішення у державі А може привести до визнання і виконання його у
державі Б за застосування вужчого тлумачення поняття міжнародного громад-
ського інтересу (суспільної політики), навіть коли в державі Б предмет даного
спору не підлягає розгляду в арбітражних судах. 

З погляду різних підходів домінування арбітражу в національному законо-
давстві це може отримати відображення на практиці [2, c. 29]. Для підтвер-
дження цього можна звернутися до практики арбітражу у такій справі, як
заповнення прогалин у довгострокових угодах. У цьому випадку, як і в рішен-
ні англійського арбітражу з участю парної кількості арбітрів, застосовується
вузький критерій забезпечення виконання арбітражного рішення суду, винесе-
ного в державі А.

У країні виконання рішення застосування критерію міжнародного громад-
ського інтересу в деяких випадках може врятувати іноземне рішення від засто-
сування внутрішніх вимог громадської політики. У цій державі лише у разі
порушення дійсно фундаментальної концепції правопорядку може бути від-
мовлено у визнанні та виконанні рішення. На нашу думку, застосування цього
критерію є позитивною характеристикою денаціоналізації міжнародного
комерційного арбітражу. У випадках застосування цього критерію міжнарод-
ний комерційний арбітраж певною мірою відсторонює застосування суто
національного критерію, внутрішніх норм і правил. 

Таким чином, у результаті проведеного нами дослідження всієї сукупності
питань, доходимо таких узагальнень.

Європейська конвенція 1961 р. [1, с. 38] і Нью-Йоркська конвенція 1958 р.
значною мірою допомогли розв’язати основну проблему міжнародного комер-
ційного арбітражу: виконання рішення у країні, іншій за країну-доміцилій. За
умов існування чинної арбітражної угоди, належного проведення арбітражно-
го слухання та виконання законно призначеними арбітрами виконання своїх
повноважень (див. пункти «a»–«d») таке виконання рішення, як правило,
забезпечується. Цей прогрес у галузі міжнародного комерційного арбітражу є
значним, особливо при порівняні з ситуацією, коли виконання рішення покла-
дається на зовсім іншу державу [4, с. 25].
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Переверзєва О. С. Правовий аналіз Нью-Йоркської конвенції 1958 р. та Євро -
пейської конвенції 1961 р. (підстави відмови)

У статті аналізується правова природа Нью-Йоркської конвенції 1958 р. та
Європейської конвенції 1961 р. щодо відмови від визнання та виконання іноземних
арбітражних рішень. На перший план, таким чином, виходить питання, на яких підста-
вах рішення, винесене у країні А, може бути предметом відмови від його визнання та
виконання у країні В? Визначимо специфіку факторів застосування положень
Європейської конвенції 1961 р. і Нью-Йоркської конвенції 1958 р. як правового регуля-
тору, що зумовлюють проблему виконання рішення у країні, іншій за країну-доміцілій.
В обох конвенціях у міжнародному контексті увага справедливо зосереджується на від-
мові від визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

Ключові слова: національні системи, арбітражна угода, міжнародний комерційний
арбітраж, арбітражні рішення.

Переверзева О. С. Правовой анализ Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и
Европейской конвенции 1961 г. (основания отказа)

В статье анализируется правовая природа Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и
Женевской конвенции 1961 г. относительно отказа от признания иностранных арбит-
ражных решений. На первый план, таким образом, ставится вопрос, на каких основа-
ниях решение, вынесенное в стране А, может быть предметом отказа от его исполнения
в стране В? Определяем специфику применения положений Европейской конвенции
1961 г. и Нью-йоркской конвенции 1958 г. как правового регулятора, которые вызывают
проблемы выполнения решения в стране, другой нежели страна домицилия. В обеих
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конвенциях в международном контексте внимание справедливо сосредотачивается на
отказе в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Ключевые слова: национальные системы, арбитражное соглашение, международ-
ный коммерческий арбитраж, арбитражные решения.

Pereverzeva O. S. Legal analysis of New-York Convention of 1958 and the Evropeen
Convention of 1961 (grounds of abandonment)

This article analyzes the legal nature of the New-York Convention of 1958 and the
Geneva Convention of 1961 concerning the refusal of recognition and enforcement of foreign
arbitral awards. At first the plan, therefore, is the question on what grounds the decision ren-
dered in the country A and may be subject to denial of its recognition and enforcement in the
country B? Define specificity factors of application of provisions of the European Convention
of 1961 and the New York Convention of 1958 as legal regulator that cause the problem of
implementation in the country, another country-domicile. In both conventions in the interna-
tional context the attention rightly focuses on the refusal of recognition and enforcement of
foreign arbitral awards. At first the plan, therefore, is the question on what grounds the deci-
sion rendered in the country and may be subject to denial of its recognition and enforcement
in the country? In the New York Convention of 1958, this issue is regulated in article 5 of the
European Convention of 1961 in article 9. The latter also gives grounds for refusal under the
name of «postponing the arbitration decision, but, in fact, contains the grounds for refusal:
deposition of the arbitration decision, adopted in the country» and «gives grounds for refusing
recognition or enforcement of that judgment in the country». Grounds contained in paragraphs
a-d of the European Convention of 1961 is almost similar to those contained in the New York
Convention 1958. According to the New York Convention of 1958, they sound like this:
«recognition and enforcement» can be rejected at the request of the parties against which
made this decision only when this side will provide the relevant bodies of evidence about:
a) that the parties to the contract in accordance with article II, guided by the law, were parti-
ally incapacitated, or this agreement is illegal according to the current legislation; b) side, aga-
inst which made the decision, was not properly informed about the appointment, or hearing,
or otherwise was not able to appear at the hearing; c) it’s not been subjected to consideration
in the Arbitration Court. If the decision on the case can be divided on how to resolve the dis-
pute on the merits that delineate what is subject to review in this Court, that is), then this part
will be recognised and be enforceable; d) the composition of the arbitral authority or the arbit-
ral procedure did not meet the conditions of the agreement of the parties, or violate it, did not
meet the norms of the legislation of the country, the place of arbitration. The New York
Convention 1958, not only contains the above grounds a-d, but also notes as a reason for refu-
sing enforcement case: the decision has not become mandatory for the parties, or has been
rejected or suspended by the competent authority of the country, according to the legislation
which was made the decision (point e). In the second part of paragraph e. grounds for postpo-
ning the decision contained in the arbitration laws of different countries: when a decision was
pending in the country was set for a decision, or legislation which was rendered «it is also the
basis for the denial of such a decision in another country party to the Convention. The deci-
sion could be delayed for other reasons, not stipulated by items (a-d) of the Convention. Thus,
under paragraph e provided more reason for refusal of performance, if other grounds not spe-
cified in sub-paragraphs (a-d), a decision is pending in the State where it was made. The 1961
European Convention contains no such reason. It limits the grounds of refusal only items a-d.
Only when the decision is delayed in the country in which or for which the legislation was
worded decision regarding one of these already grounds, allowed the major failure of the
exclusion decision Convention extends this system and the States that are also parties to the
New York Convention 1958. Under such conditions, these powers are subject to the require-
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ments of items a-d. In this regard, it is advisable to typing during your break before the major
provisions of the New York Convention 1958. In p. e it clearly requires that the decision «has
been postponed». Thus, it is no longer controversial, as it was a the Geneva Convention in
1927, only to cancel the action of the State and, where the decision was rendered in order to
prevent its execution in the State would invoke it would state that avoiding execution, too light
for situation. In practice, national and international cancellation decision the party that lost the
dispute, often serving the usual tactics of delay, postponement of execution of a decision. In
rare cases, such processes end with success; because, as a rule, the plaintiff was dismissed
because the Court does not find any justification for postponing a decision. European
Convention of 1961 and the New York Convention of 1958 greatly helped solve the basic pro-
blem of international commercial arbitration: implementation in the country, another country-
domiciles.

Key words: national systems, arbitration agreement, international commercial arbitration,
the arbitration decisions.

УДК 341.171
М. М. ТОВТ,

кандидат юридичних наук

РЕГУЛЮВАННЯ МОВНИХ ВІДНОСИН ТА МОВНА ПОЛІТИКА
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Протягом останніх століть у процесі становлення національних держав
значно зросло значення мовної політики та нормативного регулювання поряд-
ку застосування мов як найважливішого засобу такої політики. Спершу регу-
лювання мовних відносин мало асиміляційну мету, і тільки у період після
Першої світової війни та особливо у другій половині ХХ ст. цілями мовної
політики на рівні національних законодавств та міжнародних правил стають
також і забезпечення захисту мов меншин та національних і мовних меншин.

Регулювання мовних відносин є нейтральним засобом, він може бути спря-
мований як на сприяння використанню певної мови (мов), на збереження або
відновлення мовного розмаїття і таким чином на захист прав певних мовних
спільнот, так і на примус щодо забезпечення привілейованого становища пев-
ної мови і тим самим для утиску інших мов. Значний вплив на формування
спрямованості мовної політики держав–членів Європейського Союзу в цій
сфері мають їх міжнародно-правові зобов’язання в рамках Ради Європи, чле-
нами якого, звісно, є всі країни ЄС.

Європейський Союз як регіональна організація, що ґрунтується на співро-
бітництві європейських держав, з часів свого заснування об’єднував багато
мовних спільнот, кількість і різноманітність яких з процесом розширення
збільшувались. Нині 24 мови визнані офіційними мовами ЄС [1]. Визначенню
переліку офіційних і робочих мов належить велике значення як у процесі фор-
мування спільного політичного простору, так і в функціонуванні механізмів
прийняття рішень. Таким регулюванням стає можливим раціоналізація нор-
мотворчого процесу, наприклад, шляхом звуження кількості автентичних при-
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мірників джерел права. Але в результаті такої раціоналізації офіційний євро-
пейський дискурс обмежується тільки декількома мовами, а більшість пред-
ставників інших мовних спільнот позбавляються можливості повноцінного
використання своєї мови в європейських демократичних процесах. Водночас
ЄС виступає відданим прихильником основоположних прав та культурного
розмаїття. Особливо характерна така діяльність для ЄС на міжнародній арені
стосовно третіх країн, під гаслом: «Об’єднана Європа: єдність у розмаїтті».
Значно меншу активність у цих питаннях проявляє ця організація щодо країн-
членів у межах самої інтеграції.

Мовна політика ЄС ґрунтується на принципах, закріплених в актах пер-
винного законодавства [2, с. 63–64], а нормативна форма набуває в актах як
обов’язкової, так і необов’язкової сили, що приймаються окремими інститута-
ми цієї міжнародної організації. Мови держав-засновниць були визнані як
мови співтовариства вже при підписанні Римських договорів [3], адже в них
було передбачено переклад нормативного тексту мовами всіх держав-членів.
Підвалини мовного режиму ЄС, що зберігається й понині, були закладені
Постановою 1/58/ЕСС у 1958 р., відповідно до якої особи (як фізичні, так і
юридичні) набули права звертатися до будь-якої інституції ЄС будь-якою з
визнаних у рамках інтеграції офіційною/робочою мовою, на яку відповідно
буде надана відповідь тією ж мовою, а також цими мовами є доступними тек-
сти всіх постанов та інших нормативних документів ЄС.

У 2005 р. Європейська Рада надала дозвіл на використання в інституціях
спільноти мов, які не є офіційними на рівні ЄС, але які визнані конституцією
окремої держави-члена. Для здійснення цього зацікавленій державі слід уклас-
ти відповідний договір з інституціями ЄС, а також витрати, пов’язані з пере-
кладами на ці мови, повинна оплатити зацікавлена держава. Користуючись
таким правом, уряд Іспанії у 2005 р. уклав такі договори з інституціями ЄС,
завдячуючи чому громадяни цієї держави вправі звертатися до інституцій
Союзу не тільки іспанською, а й каталонською, баскською та галиційською
мовами.

У ст. 342 Консолідованої версії Договору про Європейський Союз закріп-
лено, що «питання мов установ Союзу без шкоди положенням, що містяться в
Статуті Суду Європейського Союзу, визначаються Радою, що діє одностайно
за допомогою регламентів» [4]. На цій підставі у роботі окремих інститутів ЄС
спостерігається певне розмаїття у використанні мов. Так, у якості процесуаль-
них мов зазвичай Європейська Комісія використовує англійську, французьку
та німецьку мови, а в Європейському Парламенті за потребою депутатів забез-
печується усний і письмовий переклад на всі мови ЄС. У цьому контексті зда-
валося б, що всі мови у рівному становищі, але на практиці це не так.
Найбільш вживаною мовою є англійська, меншою мірою французька та в
окремих випадках використовується ще німецька. Прикладами цього слугують
прес-конференції, які здебільшого відбуваються англійською та інколи фран-
цузькою мовами. Наочним прикладом такого стану справ є той факт, що дер-
жави, які вступили до ЄС у 2004 р. у процесі приєднання всю документацію
повинні були подавати виключно англійською мовою [5].
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Правові засади принципу мовного розмаїття. При формуванні власної
мовної політики держави – члени ЄС володіють широким дискреційним про-
стором, але цей простір не є безмежним. Обмежується цей простір їх міжна-
родно-правовими зобов’язаннями [6], загальними принципами основополож-
них прав людини та провідними принципами права ЄС. У фаховій літературі
виділяють такі принципи, на яких ґрунтується мовна політика Європейського
Союзу [7, с. 120]:

1) принцип поваги національної ідентичності держав-членів;
2) принцип рівності мов;
3) принцип заборони дискримінації.
Принцип поваги національної ідентичності держав закріплений, зокрема, у

частині другій ст. 4 Договору про Європейський Союз (ДЄС), де зазначено, що
«Союз поважає рівність держав-членів перед Договорами та національну
самобутність держав-членів…». Адже метою інтеграції в ЄС є не розчинення
держав, а створення економічної єдності та політичної спільності при збере-
женні їх національних особливостей. Відповідно до частини першої ст. 167
Консолідованої версії ДЄС цитованого вище документа «Союз сприяє розкві-
тові культур держав, при цьому поважає їхнє національне та релігійне розма-
їття…». Тому, враховуючи встановлені межі повноважень союзу за принцом
субсидіарності (ст. 5 цитованого документа), мовна політика ЄС не може спря-
мовуватися на мовну уніфікацію, а навпаки, її метою повинно бути сприяння
збереженню мовного розмаїття. Але здійсненню рішучих дій у цьому напрямі
заважає, зокрема, і низький рівень компетенції інститутів ЄС у цій сфері, від-
повідно до яких нормативне регулювання мовних відносин здебільшого відбу-
вається на рівні додаткового законодавства [2, с. 90] та у формі рекомендацій
Ради, ухвалених за пропозицією Комісії відповідно до вимог абз. 2 частини
п’ятої ст. 167 Консолідованої версії ДЄС.

Принцип рівності мов випливає з нормативного тексту ст. 55 ДЄС, де
закріплена однакова автентичність текстів цього Договору на всіх офіційних
мовах держав-членів та з системи офіційних/робочих мов про що йшлося
вище. Цей принцип отримав підтвердження також у рішенні Європейського
Суду, де наголошується, що при тлумаченні приписів європейського права слід
урахувати тексти всіх офіційних мовних варіантів [8].

Принцип заборони дискримінації найбільш широко відображений у доку-
ментах ЄС. Так, відповідно до положень статей 10, 18 та 19 ДЕС реалізує полі-
тику, спрямовану на боротьбу проти дискримінації на підставі статі, расового
або етнічного походження, релігії або віри, забороняється будь-яка діяльність
на підставі національної (в розумінні громадянської) незалежності. Слід наго-
лосити, що всі без винятку члени ЄС є учасниками Європейської конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (04 листопада 1950 р., Рим, ETS
5), тому всі антидискримінаційні заходи і механізми цього документа, включ-
но і Європейський суд з прав людини, задіяні в процесах захисту від дискри-
мінації. Хартія Європейського Союзу з прав людини (проголошена 07 грудня
2000 р. у Ніцці) містить спеціальну норму на підтримку мовного розмаїття. У
ст. 21 цього документа в переліку ознак, за якими заборонена дискримінація,
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наведена і мовна ознака, а відповідно до ст. 22 «Європейський Союз поважає
культурне, релігійне і мовне розмаїття».

Відповідно до практики Європейського Суду заборонена не тільки відвер-
та дискримінація, а й її опосередковані форми (прояви), які ґрунтуються, на
перший погляд, на об’єктивних чинниках та часто мають наслідком дискримі-
націю громадян інших країн ЄС. Таким, наприклад, об’єктивним чинником
(критерієм) окремі держави визначають знання мови для реалізації прав на
працевлаштування або постійного проживання в іншій країні ЄС.

Мовне розмаїття Європейського Союзу. Отже, принаймні теоретично,
мовний режим ЄС ґрунтується на принципі мовного розмаїття та рівності
(принаймні офіційних) мов. У цьому сенсі рівність поширюється на всі офі-
ційні мови держав-членів, але в середині цих держав така рівність передбача-
ється тільки для тих мов, які набули офіційного статусу в своїй державі. На ті
мови меншин або регіональні мови, які не набули такого статусу, – це рівноп-
рав’я не поширюється. Відповідь на питання, про те, що які саме мови (мовні
спільноти) можуть претендувати на певне визнання, на певний статус у своїх
державах, а тим самим і в рамках ЄС дає визначення, що міститься у ст. 1
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин [9], відповідно до якої
термін «регіональні мови або мови меншин» означає мови, які: традиційно
використовуються в межах певної території держави громадянами цієї держа-
ви, які складають групу, що за своєю чисельністю менша, ніж решта населен-
ня цієї держави; та відрізняється від офіційної мови (мов) цієї держави; він не
включає діалекти офіційної мови (мов) держави, або мови мігрантів. Перша
частина цього визначення стосується мови (мов), якою на певній території дер-
жави розмовляє певна частина населення, яка в певній місцевості може стано-
вити як меншість, так і більшість населення. Так, наприклад, абсолютну біль-
шість становлять німецькомовні громадяни Італії в Південному Тиролі, або
угорськомовні в окремих областях Румунії. Друга частина визначення сто-
сується таких мов, для яких не є характерною наявність значної концентрації
їх носіїв у окремих місцевостях. До таких належать, наприклад, німецькомов-
ні та словакомовні громадяни Угорщини.

Як зазначалось у ЄС нині налічується 24 офіційні/робочі мови, які також
наділені таким статусом у межах окремих держав – членів ЄС, при тому, що
кількість мов, які не наділені таким статусом у державах, де їх носії прожива-
ють, але які підпадають під вищенаведене визначення Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин, набагато більша. За оцінкою експертів, їх
кількість перевищує 90 [10, с. 9]. Кількість меншинських мов та їх носіїв, а
також частка таких громадян серед населення зростала разом з розширенням
ЄС. До «великої хвилі» розширення (2004 р.) серед «старих» членів ЄС Іспанія
була єдиною державою, де частка громадян, які спілкуються меншинськими
мовами, становила понад 10 %. В окремих «нових» країнах ЄС Центральної та
Східної Європи частка таких громадян значно більша. Так, у Латвії 38 %, у
Естонії 31 %, у Литві та Болгарії 16 %, у Словаччині понад 10 % населення ста-
новлять громадяни, які спілкуються мовою, відмінною від офіційної мови
своєї держави. Найчисленнішу меншинську мовну групу в ЄС становлять
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росіяни, майже 2 млн осіб, більшість яких проживає в балтійських країнах.
Найбільш поширеною в Центральній Європі меншинською мовою є угорська,
1,2 млн носіїв якої проживають у Румунії та 460 тис. у Словаччині. За відсут-
ності достовірних статистичних даних, експерти кількість ромів у країнах ЄС
оцінюють орієнтовно в 350–500 тис. осіб, з яких принаймні 250 тис. розмов-
ляють мовою романі.

Звісно, незважаючи на всі потуги ЄС та Ради Європи по встановленню
режиму рівноправ’я між ними, статус цих мов у рамках ЄС та в середині краї-
ни свого проживання суттєво різниться. Так, представники окремих меншин-
ських мовних спільнот, праматеринські держави яких є членами Союзу,
наприклад, угорці Румунії і Словаччини, німецькомовне населення Південного
Тиролю, датськомовне населення Німеччини та німецькомовне населення
Данії, або поляки Чехії, мають право і можливість звертатися до інститутів ЄС
та отримувати відповіді на них власною мовою, адже їх мови є офіційними
мовами ЄС. Водночас представники інших меншинських мовних спільнот,
праматеринські держави яких не є членами ЄС, наприклад росіяни балтій-
ських країн, або українці Польщі та Словаччини, незалежно від кількості та
регіональної концентрації їх носіїв, а також від того, чи визнані ці мови в кон-
тексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у країні їх про-
живання, таких можливостей позбавлені. Значну частину з числа європей-
ських меншинських мов становлять ті мови, які на рівні ЄС не мають жодно-
го статусу, але в своїх країнах визнають їх існування. Прикладом таких можуть
слугувати астуріанська мова в Іспанії та уельська в Сполученому Королівстві.
У найбільш скрутному становищі перебувають ті мови (та, звісно, їх носії), які
ні на рівні встановлення мовного режиму ЄС, ні в мовній політиці своєї краї-
ни не отримали визнання. До таких, наприклад, належать македонська мова в
Греції або мова басків і бретонців у Франції.

Вищенаведене дає підстави констатувати, що ЄС виступає відданим при-
хильником основоположних прав та культурного розмаїття. Особливо харак-
терна така діяльність для ЄС на міжнародній арені щодо третіх країн. У сере-
дині ж Союзу, незважаючи на те, що провідні правові принципи, на яких ґрун-
туються інтеграція держав у рамках ЄС, створюють належну правову основу
для задоволення суспільних потреб у багатомовності, ці запити задовольня-
ються не повною мірою, що заважає багатьом мовним спільнотам повноцінно
використовувати свої мови в європейських демократичних процесах.
Здійсненню рішучих дій у цьому напрямі заважає, зокрема, і низький рівень
компетенції інститутів ЄС, адже здійснення нормативного регулювання ними
в цій сфері є можливим тільки на рівні додаткового законодавства. Поряд з цим
наочним є той значущий прогрес, що був досягнутий, насамперед завдяки
судовим рішенням, у сфері боротьби з проявами дискримінації, зокрема і за
мовними ознаками.

Отже, при тому, що мовний режим ЄС ґрунтується на принципі мовного
розмаїття та рівності мов, така рівність поширюється тільки на офіційні мови
держав-членів, але в середині держав така рівність передбачається тільки для
тих мов, які набули офіційного статусу за власним національним законодав-
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ством. На ті мови меншин або регіональні мови, які не набули такого статусу, –
це рівноправ’я не поширюється, що дає нам підстави констатувати, що сам
факт приєднання до Союзу суттєвого впливу на становище меншинських мов
та мовних меншин у «нових державах» ЄС не мав.

Список використаних джерел

1. Слід наголосити, що кількість держав – членів ЄС ніколи не збігалась з кількістю
офіційних мов. В утвореному в 1951 р. Європейському об’єднанні з вугілля та сталі,
членами якого стали Бельгія, Франція, Голландія, Люксембург, ФРН та Італія було чоти-
ри офіційні мови: французька, голландська, німецька та італійська. Станом на
01.01.2015 р. членами ЄС є 28 держав, а офіційних мов налічується тільки 24, а саме:
англійська, болгарська, голландська, грецька, датська, естонська, ірландська, іспанська,
італійська, латвійська, литовська, мальтійська, німецька, польська, португальська,
румунська, словацька, словенська, угорська, фінська, французька, шведська, чеська та
хорватська мови. Всі ці мови є офіційними мовами однієї, або декількох держав.

2. Грицяк І. Право та інституції Європейського Союза : [навч. посібник] / І. Гри -
цяк. – [2-е вид., доп.]. – К., 2006.

3. Договори підписані у м. Римі 25 березня 1957 р. між Бельгією, Італією,
Люксембургом, Нідерландами, ФРН та Францією «Про заснування Європейської еко-
номічної спільноти» і «Про заснування Європейської спільноти з атомної енергії», які
після набуття чинності Договором про Європейський Союз (був підписаний у
Маастрихті в 1992 р.) почали називати «Договором про заснування Європейської
спільноти».

4. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціо-
нування Європейського Союзу (2010/С 83/01) / [за ред. М. Баймуратова та А. Берлача]. –
Одеса, 2012.

5. Philipson R. English as Threat or Resource in Continental Europe // Gardt A.,
Huppauf B. Globalization and the Future of German. – Berlin : Mouton de Gruyter, 2004.

6. Насамперед йдеться про зобов’язання держав у рамках Ради Європи, передусім
за Рамковою конвенцією про захист національних меншин – Страсбург, 01 лютого
1995 р. (ETS № 157) та Європейською хартією регіональних мов та мов меншин –
Страсбург, 05 листопада 1992 р. (ETS № 148), учасниками яких є абсолютна більшість
держав – членів Європейського Союзу.

7. Láncos P. L. Részvételi jogok és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban = Право учас-
ті та мовне розмаїття в Європейському Союзі // Miskolc, Jogi Szemle. – 2009. – № 2.

8. Рішення Європейського суду по справі № 26/69 Stauder kontra City of Ulm від
12 листопада 1969 р. (EBHT 1969., 00419. р.)

9. Страсбург, 05 листопада 1992 о.. (ETS № 148).
10. Vass Á. Egység a sokféleségben(?) – Az Európai Unió nyelvpolitikája és a kisebbségi

nyelvhasználat = Єдність в розмаїтті(?) Мовна політика Європейського Союзу та вико-
ристання мов меншин // EU problémák és alternatívák = Проблеми і альтернативи ЄС. –
Будапешт, 2013.

Товт М. М. Регулювання мовних відносин та мовна політика в Європейському
Союзі

У статті досліджуються особливості правового регулювання мовних відносин у
законодавстві Європейського Союзу, взаємозв’язок між проголошеними провідними в
рамках інтеграції правовими принципами поваги до національної ідентичності держав,
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рівноправності мов та заборони дискримінації. Автор доходить висновку, що при тому,
що у процесі інтеграції набуті вагомі досягнення у боротьбі з проявами дискримінації,
у сфері захисту мов меншин та прав мовних меншин у самих державах ЄС суттєвого
прогресу не спостерігається.

Ключові слова: мовні права, права мовних меншин, рівноправність мов, європей-
ська інтеграція, недискримінація, культурне розмаїття.

Товт М. М. Регулирование языковых отношений и языковая политика в
Европейском Союзе

В статье исследуются особенности правого регулирования языковых отношений в
законодательстве Европейского Союза, взаимосвязь между провозглашенными осново-
полагающими в рамках интеграции правовыми принципами уважения национальной
идентичности государств, равноправия языков и запрета дискриминации. Автор прихо-
дит к выводу, о том, что при достигнутых в процессе интеграции значительных резуль-
татах в борьбе с проявлениями дискриминации, в сфере защиты языков меньшинств и
прав языковых меньшинств существенного прогресса не наблюдается.

Ключевые слова: языковые права, права языковых меньшинств, равноправность
языков, европейская интеграция, не дискриминация, культурное разнообразие.

Toht M. M. Напишите название труда на английском языке
The article deals with peculiarities of legal regulation of linguistic relations in European

Union law, the relationship between the proclaimed leading integration within the legal prin-
ciples of respect for national identity states as equality and non-discrimination. It is noted that
the EU is committed supporter of basic human rights and cultural diversity. It is noted that in
the EU the legal basis is created to meet the social needs of multilingualism, at least at the
level of the official languages of the Member States. It highlights the achievements of
European courts in the fight against discrimination.

Attention is drawn to the fact that the language policy in the framework of integration
based on the principles enshrined in the acts of primary legislation of the European Union, and
normative acts in the form of gains as mandatory or optional power taken by individual insti-
tutions of the international organization. Languages of the states-founders were recognized as
languages of the Community at the signing of the Treaty of Rome (Rome, 25 March 1957).
They were provided by the regulatory text translation into the languages of all Member States.
The fundamental norms of the language regime of the EU, still prevails are fixed in
Decree 1/58 / EUC in 1958, according to which persons (both physical and legal) were given
the right to apply to any institution in the EU on any recognized official language. As the guid-
ing principles on which the EU language policy is build the author marks out the followings:
the principle of respect for the national identity of the Member States; the principle of equal-
ity of languages; principle of non-discrimination.

It is noted that in accordance with the law of the European Court of Justice not only the
discrimination is banned, but also its indirect forms based on the first sight, on objective fac-
tors, are often the result of discrimination against citizens of other EU countries. Thus, for
example, an objective factor (criterion) some states determine the knowledge of the language
for the right to employment or permanent residence in another EU country.

The article stated that the EU now has 24 official languages, which are also given this sta-
tus within individual EU Member States, despite the fact that the number of languages in those
countries under the definition of the European Charter for Regional or Minority Languages
according to experts more than 90. Number of the Minority Languages and their speakers, as
well as the proportion of people in the population grew along with the expansion of the EU.
In the «big wave» of expansion (2004). among the «old» EU member states, Spain was the
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only country where the proportion of citizens who communicate in the minority language is
over 10 %. In some of the «new» EU countries of Central and Eastern Europe, the proportion
of such people is much greater. For example, in Latvia 38 %, Estonia 31 % in Lithuania and
Bulgaria, 16 % in Slovakia for more than 10 % of the population are citizens who communi-
cate in a language other than the official language of the state. The largest minority language
group in the EU is Russians, nearly 2 million people, most of whom live in the Baltic coun-
tries. The most commonspread minority language group in the central Europe is Hungarian,
1,2 million people of which reside in Romania and 460 thousand in Slovakia.

It is noted that in spite of all the attempts of the EU and the Council of Europe to estab-
lish the regime of linguistic equality, the status of these languages within the EU and within
the country of residence differs significantly. Thus, representatives of the individual minority
language communities of related states which are members of the European Union, such as
the Hungarians in Romania and Slovakia, the German-speaking population of South Tyrol, the
Denmark population of Germany and the German-speaking population of Denmark, the Poles
of the Czech Republic have the right and the ability to access the EU institutions and to receive
answers to their own language, as they are the official languages of the EU. At the same time,
representatives of other minority language communities, for example Russian Baltic coun-
tries, or Ukrainians in Poland and Slovakia, regardless of the number and regional concentra-
tion don’t have such opportunities.

In such a finding positives, is draw attention to the fact that the EU states linguistic rights
are not fully protected, which prevents many linguistic communities to fully use their lan-
guage in the European democratic process. The author concludes that the language regime of
the EU based on the principle of linguistic diversity and language equality, but this equality
on the practice applies only to official languages of the Member States but within this states
such equality is only for those languages which have acquired official status for its national
legislation.

Key words: language law, linguistic minorities, equality of languages, European integra-
tion, non-discrimination, cultural diversity.
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ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ СНД

Традиційно договори про зону вільної торгівлі сприймаються як такі, що
мають велике значення для світової економіки та споживачів, оскільки вони,
передбачаючи зняття тарифних, а подекуди і нетарифних обмежень руху това-
рів, допомагають зробити торгівлю більш швидкою, а значить і більш прибут-
ковою, а товари з різних куточків планети – більш доступними для спожива-
чів. Однак договори про зону вільної торгівлі мають і інший бік – непрямо
вони сприяють «захопленню» національних ринків іноземними товарами й
усуненню з них національних товаровиробників. Ця їхня властивість призво-
дить до того, що часто навіть давні торговельні партнери не можуть укласти
між собою договір про зону вільної торгівлі (що має місце, наприклад, у від-
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носинах між Україною та більш економічно потужною Туреччиною).
Водночас, за даними вітчизняного Міністерства закордонних справ, Україна
вже має чинні угоди про вільну торгівлю з державами – членами СНД, держа-
вами – членами ЄАВТ (тобто Європейської асоціації вільної торгівлі, до якої
входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн), з Македонією, а також
з Чорногорією. На черзі набуття чинності Повною та всеохоплюючою угодою
про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом. Перемовини
щодо укладення угод про вільну торгівлю також ведуться з В’єтнамом,
Ізраїлем, Канадою, Марокко, Ліваном, Туреччиною, Сербією, Сирією тощо [1].

Водночас на теренах СНД договори про зону вільної торгівлі, як і біль-
шість інших економічних ініціатив у цьому регіоні, відіграють ще й велику
політичну роль. Зокрема, підписання Україною Договору про зону вільної тор-
гівлі СНД 2011 р. [2] (далі – Договір про ЗВТ) й подальша його ратифікація, на
фоні одночасного проведення переговорів щодо укладення Угоди про асоціа-
цію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами–членами, з іншої сторо-
ни, сприймалася багатьма фахівцями як крок держави в східному напрямку й
утвердження геополітичного панування Російської Федерації в регіоні. 

Тісний зв’язок торгівлі та політики, і навіть залежність торгівлі від політи-
ки в рамках Співдружності була продемонстрована також тоді, коли в липні
2013 р. Федеральна служба Російської Федерації по нагляду в сфері захисту
прав споживачів та благополуччя людини (так званий Росспоживнагляд) рап-
тово знайшла канцерогенні речовини в кондитерській продукції одного з про-
відних виробників кондитерських товарів в Україні і заборонила ввезення всієї
продукції з усіх фабрик цього товаровиробника [3], а Уряд Російської
Федерації прийняв рішення не продовжувати на ІІ півріччя 2013 р. квоти на
безмитне ввезення труб, вироблених в Україні [4]. Уже тоді було зрозуміло, що
дані заходи є реакцією Російської Федерації на активну підтримку окремими
бізнесменами України ідеї підписання державою Угоди про асоціацію з ЄС,
оскільки воно повністю відповідало «Комплексу заходів по втягненню України
в євразійський інтеграційний процес», розробленого центральними органами
влади Російської Федерації. Адже згідно з п. 1.1 цього документа «при роботі
з бізнес-структурами слід бути готовими йти назустріч українським партнерам
у прийнятті рішень з питань, що є цікавими для них в обмін на пряму під-
тримку процесу приєднання. І навпаки, вдаватися до санкцій щодо підпри-
ємств, власники чи керівники яких підтримують політичні сили, які є против-
никами приєднання, чи відкрито агітують за євроінтеграцію» [5]. При цьому
органам державної влади РФ було байдуже, що в результаті їх дій порушува-
лися як міжнародні домовленості між країнами, так і зовнішньоекономічні
контракти господарюючих суб’єктів обох держав, що, в свою чергу, також
непрямо відобразилося і на споживачах, і на заробітній платі працівників, і на
податках і головне – стало однією з цеглин на шляху до спалаху Революції гід-
ності в Україні.

Негативний досвід торговельного партнерства в рамках СНД змушує шука-
ти відповідь на питання про те, чи передбачають договори СНД заходи відпо-
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відальності за порушення правил міждержавної торгівлі. Звичайно, пошук від-
повіді на нього має здійснюватися шляхом аналізу положень Договору про ЗВТ.

Договір про ЗВТ, спираючись на основоположний принцип міжнародного
права pacta sunt servanda, встановлює обов’язок сторін вживати всіх необхід-
них заходів для виконання зобов’язань за цим договором. Також ним передба-
чається система заходів у відповідь на можливе порушення умов договору.
Зокрема, йдеться про спеціальні захисні заходи, антидемпінгові та компенса-
ційні заходи, обмеження з метою забезпечення платіжного балансу, які можна
кваліфікувати як контрзаходи.

Також у Договорі про ЗВТ встановлюються процесуальні механізми вирі-
шення спорів, що можуть виникнути за договором, які можуть не тільки допо-
могти вирішити спір про невиконання міжнародного договору, а й також
можуть призвести до накладення заходів міжнародної відповідальності на пра-
вопорушника і змусити його до відшкодування шкоди. Серед цих механізмів:
проведення консультацій (з метою досягнення взаємоприйнятного залагод-
ження ситуації); у випадку недосягнення згоди щодо такого залагодження –
звернення або до Економічного суду СНД, або до комісії експертів, що діяти-
ме згідно з процедурою вирішення спорів, передбаченою в Додатку 4 до
Договору про ЗВТ (діє для сторін Договору про ЗВТ, які не беруть участі в
Економічному суді СНД), або до механізмів вирішення спорів Світової органі-
зації торгівлі.

Загалом, для договорів даного типу є характерним включення норм про
заходи, які можуть вживатися у відповідь на порушення умов договору та
норм, про процесуальні механізми розв’язання спорів, що виникають за дого-
вором (які, до речі, є схожими між собою, однак не ідентичними), при чому в
них не завжди визнаються порушення зобов’язань за договором в якості окре-
мої підстави для звернення до цих процедур. Зокрема, в Угоді про вільну тор-
гівлю між Україною та державами ЄАВТ 2010 р. [6] говориться лише про спо-
соби вирішення спорів, які стосуються тлумачення або застосування даної
угоди (розділ 9), що, звичайно ж, не виключає можливості звернутися до даних
процедур і у випадку невиконання стороною умов договору. 

Такий же підхід використовується і в Угоді про вільну торгівлю між Урядом
України та Урядом Чорногорії 2011 р. [7]. Відповідно ж до Угоди про вільну
торгівлю між Республікою Македонія та Україною 2001 р. [8], зокрема, ста-
тей 33 та 22, якщо одна зі сторін вважатиме, що інша сторона не виконала
зобов’язання згідно з даною угодою, тоді сторони можуть спробувати виріши-
ти спір через спеціальний орган – Спільний комітет, водночас і договірна сто-
рона, яка вважає, що положення договору були порушені, може вдаватися до
захисних заходів уже після завершення консультацій у Спільному комітеті або
після закінчення тримісячного періоду з дати першого повідомлення іншої сто-
рони. Отже, якщо Угоди про зону вільної торгівлі з ЄАВТ та з Чорногорією
окремо не виділяють невиконання зобов’язань, як підставу для виникнення
спору і звернення до передбачених в Угоді процесуальних механізмів його
розв’язання, то в Угоді з Македонією це передбачено, хоча способи і процеду-
ри розгляду спору є менш розгорнутими порівняно з Угодами, названими вище.
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Як зазначалося, Договір про ЗВТ, зокрема в ст. 19, запроваджує проце-
суальні механізми врегулювання спорів, що можуть виникнути за цим
Договором. Хоча одразу слід звернути увагу на те, що ні зазначена ст. 19, ні
інші статті Договору про ЗВТ не поширюють ці механізми врегулювання спо-
рів на спори, що виникають у зв’язку із тлумаченням змісту даного Договору.
Цю проблему частково можна вирішити шляхом звернення до Економічного
суду СНД, який, як відомо, попри невідповідність його сутності поставленим
перед ним завданнями, володіє компетенцією тлумачити міжнародні договори,
укладені в рамках СНД. Зокрема, ним уже було розглянуто одну справу щодо
тлумачення умов Договору про ЗВТ і винесено по ній Консультативний висно-
вок № 01-1/2-13 від 24 грудня 2013 р. Йдеться про справу, порушену за звер-
ненням Бізнес союзу підприємців та наймачів імені професора
М. С. Кунявського про тлумачення п. 1 ст. 2 Договору про ЗВТ [9]. 

Однак певні держави – учасниці Договору про ЗВТ, зокрема Україна, не
беруть участі в роботі Економічного суду СНД і, відповідно, не мають можли-
вості звернутися до нього за тлумаченням положень цього Договору. Дана
обставина може значно зашкодити правильному застосуванню ст. 19 Договору
про ЗВТ, оскільки на практиці можуть виникнути проблеми із правильним тлу-
маченням поняття «економічні інтереси іншої сторони», яке є доволі широким
і невизначеним.

Повертаючись до питання розгляду спорів за Договором про ЗВТ відміти-
мо, що ст. 19 цього Договору визначає тільки одну юридичну підставу звер-
нення до цих процедур – нею є невиконання зобов’язань, якщо таке невико-
нання завдає чи може завдати шкоду економічним інтересам певної сторони за
договором. Отже, докладне вивчення цього положення дає підстави стверджу-
вати, що до процесуальних механізмів розв’язання спору, передбачених
Договором про ЗВТ можна звернутися лише за одночасної наявності двох
обставин:

якщо сторона договору не виконує свої зобов’язання за Договором;
якщо таке невиконання завдає чи може завдати шкоду економічним інтер-

есам іншої сторони.
Таким чином, Договором про ЗВТ не передбачена судова процедура, до

якої можна було б вдатися для примушування держави припинити протиправ-
ні діяння і виконати свої зобов’язання за договором (якщо шкоди цими діями
не було завдано). Окрім цього, у Договорі про ЗВТ не передбачено судового
механізму, до якого могли б вдатися інші держави – учасниці СНД (не
постраждалі від порушення Договору) для того, щоб закликати державу-
порушницю до припинення порушення зобов’язань щодо групи держав, яке
діє для захисту колективного інтересу. Варто відмітити, що Угода про вільну
торгівлю між Республікою Македонія та Україною 2001 р. передбачає можли-
вість вчинення судових процедур тільки за невиконання договірних
зобов’язань однією зі сторін, незалежно від настання чи можливості настання
шкоди у зв’язку з цим невиконанням. 

На нашу думку, підхід Договору про ЗВТ до питання про підстави звер-
нення до механізмів розв’язання спорів не відповідає сутності принципу pacta
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sunt servanda. Також такий підхід певною мірою не відповідає розробленому
Комісією міжнародного права ООН Проекту Статей про відповідальність дер-
жав за міжнародно-протиправні діяння, який, попри свою формальну юридич-
ну необов’язковість, є кодифікацією звичаєвих норм міжнародного права в
сфері міжнародної відповідальності. Адже, хоча ст. 42 Проекту надає можли-
вість призвати державу до відповідальності (тобто можливість «надати офі-
ційну дипломатичну претензію чи порушити судову справу проти держави, яка
несе відповідальність» [10, с. 285]) лише за державою, яка є потерпілою від
міжнародно-протиправного діяння, однак, з іншого боку, ст. 48 передбачає
право будь-якої держави, іншої, ніж потерпіла, призвати до відповідальності
державу-порушницю, якщо порушене зобов’язання є зобов’язанням щодо
групи держав і створене для захисту колективних інтересів цієї групи й саме
такі випадки можуть мати місце в рамках виконання Договору про ЗВТ, який
було укладено в інтересах всієї Співдружності. У преамбулі Договору були
закріплені такі спільні інтереси: інтеграція в світову економіку та міжнародну
торгову систему, постійне підвищення рівня життя населення держав.

Однак відповідно до ст. 19 Договору про ЗВТ тільки держава, якій завдано
шкоду чи може бути завдано шкоду, може звернутися до Економічного суду
СНД чи задіяти механізми розв’язання спорів СОТ, тобто здійснити своє право
на призвання держави до відповідальності (звернення до примирювальних
процедур розгляду спору не вважається у праві міжнародної відповідальності
призванням до міжнародної відповідальності). Інші держави можуть призвати
порушницю до відповідальності за допомогою дипломатичних шляхів, такий
же шлях також може бути використаний і потерпілою країною.

Таким чином, розглянуті у даній статті окремі аспекти настання відпові-
дальності за порушення Договору про зону вільної торгівлі СНД 2011 р. дають
підстави вважати, що, незважаючи на те, що договори про вільну торгівлю
можуть позитивно вплинути на економічний розвиток держави, Україна поки
що уклала договори такого типу з незначною кількістю держав (окрім,
Договору про ЗВТ, існують також договори про вільну торгівлю з державами
– учасницями ЄАВТ, з Македонією, Чорногорією; також очікується набуття
чинності Угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом). Не дуже вели-
ка кількість цих договорів пояснюється тим, що Україна як член СОТ корис-
тується лібералізаційними перевагами, наданими цією організацією, а також
тим, що певні торгові партнери України є більш економічно могутніми і, як
наслідок, можуть знищити національних виробників певних товарів. Крім
того, окремі країни часто вдаються до порушення торгових договорів, здійс-
нюючи тим самим політичний тиск на Україну. 

В зв’язку з цим були розглянуті особливості накладення міжнародної від-
повідальності за порушення Договору про ЗВТ, й зокрема, встановлено, що в
цих договорах, як правило, передбачається система заходів у відповідь на мож-
ливе порушення умов договору (спеціальні захисні заходи, антидемпінгові та
компенсаційні заходи, обмеження з метою забезпечення платіжного балансу)
та встановлюються процесуальні механізми розгляду спорів, пов’язаних із
невиконанням умов договору, які, однак, не завжди можуть бути використані
державами.
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Проценко І. М. Питання відповідальності за порушення умов функціонування
зони вільної торгівлі СНД

У статті досліджуються окремі аспекти відповідальності держав за порушення умов
Договору про зону вільної торгівлі СНД 2011 р. Шляхом порівняння різних договорів
про зону вільної торгівлі, укладених Україною з рядом держав світу, встановлено основ-
ні положення, які закріплюються в договорах такого типу у зв’язку з відповідальністю
держав. Окрім цього, велику увагу в статті приділено юридичному аналізу «невиконан-
ня зобов’язань за договором», як основній підставі звернення до процесуальних меха-
нізмів вирішення спорів.
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Проценко И. Н. Вопросы ответственности в рамках выполнения условий функ-
ционирования зоны свободной торговли СНГ

В статье исследуется отдельные аспекты ответственности государств за нарушение
условий Договора о зоне свободной торговли СНГ 2011 г. Путем сравнения разных
договоров о зоне свободной торговли, заключенных Украиной с рядом государств мира,
установлено основные положения, которые закрепляются в договорах такого типа в
связи с ответственностью государств. Кроме того, большое внимание в статье уделено
юридическому анализу «неисполнения обязательств по договору» как главному основа-
нию обращения к процессуальным механизмам разрешения споров.

Ключевые слова: договора о зоне свободной торговли, Договор о зоне свободной
торговли СНГ 2011 г., международно-правовая ответственность, Проект Статей об
ответственности государств за международно-противоправные деяния, Экономический
суд СНГ, механизмы разрешения споров ВТО.

Protsenko I. M. The features of liability for breach of the functioning of CIS Free
Trade Zone

The article examines some aspects of liability for breach of the Treaty on the CIS free
trade zone 2011. Despite the fact that free trade zone Treaty can have a positive impact on the
economic development of the state, Ukraine has entered into a contract of this type with a
small number of countries (except the agreement with Member CIS countries, there is also
agreement between the participating countries with EFTA, Macedonia, Montenegro). This is
due to the fact that Ukraine, as a WTO member, enjoys advantages provided by this organi-
zation, as well as the fact that many trade partners of Ukraine are more economically power-
ful and as a result, can destroy national producers of certain goods. In addition, individual
countries often resort to a violation of trade agreements, thereby responding to political pres-
sure on Ukraine. In this regard, the features were imposing international responsibility for vio-
lation of the Treaty on Free Trade CIS 2011, and in particular, it was found that these contracts
are generally expected to system response to a possible breach of contract (special protective
measures anti-dumping and countervailing measures, restrictions to ensure the balance of pay-
ments) and established procedural mechanisms for dealing with disputes relating to the non-
performance of the contract, which, however, can not always be used by States. Thus, the arti-
cle stated that the Treaty on Free Trade CIS defines only one legal basis to address procedur-
al mechanisms to resolve disputes - it is the default if such failure puts or would damage the
economic interests of a party to the contract. Therefore, a detailed study of this provision gave
reason to believe that the procedural mechanisms for dispute resolution envisaged by the FTA
CIS can be accessed only by the simultaneous presence of two circumstances: if the contract
party is not fulfilling its obligations under the Agreement and if such failure strikes or may
harm the economic interests of the other party. Thus, the Treaty on free trade zone CIS pro-
vides judicial procedure, which could be forced to resort to the state to stop illegal act and ful-
fill its obligations under the contract (if these actions do not harm suffered). In addition, the
Treaty on free trade zone CIS provided legal mechanism, which could take other CIS mem-
ber states (not affected by the violation of the Treaty) to call on state-infringer to stop viola-
tions of obligations in respect of States which acts to protect the collective interest. In our
view, the approach of the CIS free trade to the question of the request to the mechanisms of
dispute resolution does not match the essence of the principle of pacta sunt servanda. Also,
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this approach does not correspond to some extent developed by the UN International Law
Commission Draft Articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts,
which despite its formal legal requirement, is a codification of customary international law in
international responsibility. Indeed, although Article 42 allows the project to call the state to
account (the opportunity to «give a formal diplomatic claim or to prosecute against the state,
which is responsible») for only State that is a victim of an internationally wrongful act, how-
ever, on the other hand, Article 48 provides for the right of any State other than the victim, to
call to account the State infringer if violated obligation is an obligation of states and respect
established to protect the collective interests of the group and it is these cases may have place
within the framework of the Treaty on the FTA CIS, which was concluded in the interests of
the Commonwealth.

The article also draws attention to the fact that the Treaty on the CIS free trade zone is not
under the scope of the dispute settlement mechanisms provided for in Art. 19 on the debate
about the interpretation of the provisions of the contract. Although, as a rule, in the agreements
on free trade zone for all disputes are common mechanisms of their settlement.

Key words: agreement on free trade zone, the Treaty on the free trade zone CIS 2011,
international legal responsibility, Draft Articles on Responsibility of States for internationally
wrongful acts, the CIS Economic Court, the WTO dispute settlement.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ ФРАНЦІШКА ЛОНГШАМПА 
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА

The majority of professor Franciszek Longchamps’ [1] works was devoted to the
study of administrative law. His detailed works concerning themes related to con-
temporary law and modern-day legal thought [2] gave rise to reflections on the
knowledge of law, initially scattered as loose fragments, but later worked out into a
consistent framework. These comprised a work entitled «Problems in the Cognition
of Law», published in 1968 by Wroclawskie Towarzystwo Naukowe (Wroclaw
Association of Science) [3]. The author’s excellent character as a researcher could
be seen already in the foreword. In an optimistic but also realistic assessment, he
wrote: ‘two matters seem to form the subject of legal thought today, both in our
country and abroad; these are: the basis for a sound knowledge of law and the value,
which the law presents for the human being. The exchange of opinions and experi-
ence is greatly desirable in this respect. As regards definitive solutions, however,
these might never be found, as the above-mentioned fundamental matters are
involved in too great a number of complex and changeable systems. He goes on:
«these reflections (…) may only suggest directions to be taken in order to seek such
solutions».

The above reflections set directions for the author’s research as well as pose
questions which he pondered: what are the methods to obtain a sound knowledge of



law? how can such knowledge be placed in the context of values, which the law
presents or may present for the human being? F. Longchamps presents the process
of obtaining knowledge of law both as an intellectual construct and as a social mech-
anism, whereby these two ways to view the law should complement each other [4,
с. 120]. 

The process of obtaining knowledge of the law, thus understood, led the author to
propose a concept of legal life as an aspect of human culture, a product and ingredi-
ent of social coexistence [5]. The author conceives of legal life in as broad a way as
possible, because the researcher’s intuition – as he explained – allows him/her to suf-
ficiently delineate the subject of research. In this context, the word «life» should be
understood broadly: it should encompass actions, normative structure as well as sci-
ence. In legal culture, normative structure is a particularly large ingredient, but still
just that – an ingredient. The relation between the study of law and the law is pre-
sented as «probably the most interesting but also the most sensitive issue». The study
of law is part of a larger whole, that is, legal culture. It is also part of a specific cul-
tural period and cultural milieu. The paths which the study of law follows, the themes
with which it concerns itself as well as the conclusions which it reaches are part of
legal culture. This is itself part of legal life. Placed within that framework, the study
of law reveals its full intellectual significance and role in society [5, с. 34–34].

Statements concerning knowledge of legal life may be inspiring to many
researchers. Indeed, they propose a number of methodological postulates. The author
supposes that classical problems in the law and study of law such as the sources of
law, subjective right, legal relationships, legal personality, etc. may be studied, pre-
sented and understood properly only after they have been viewed collectively as
problems related to social background, legal substance and doctrine. Therefore, it is
necessary to step outside the bounds of one’s own discipline of the study of law in a
traditional sense and gain the much-desired outsider’s look. Then, «a great wealth of
legal culture is revealed; new light is thrown on the long-forgotten treasures of
thought; a continuity in legal thought becomes visible, which has always existed
despite – or rather thanks to – a constant movement in law» [6, с. 37–38].

According to F. Longchamps, researchers dealing with the history of the Roman
law in Europe were the first to experience knowledge of legal life. Their research
regards the Roman law as part of intellectual and social culture. Roman law experts
use the notion of the experience of law, a constant movement back and forth
between normativity, legal practice and reflections on law. Franciszek Longchamps
makes another important postulate here, namely, to generalize and extend the
research program, as conceived of here, to include modern-day law in order to
affirm the continuity of legal culture, the continuum in which the present is only a
conventional cut-off point [7].

F. Longchamps proposes certain ways, in which we can – despite the postulate
to avoid delimitations – outline the subject of research more clearly. «On the sur-
face», the subject (discipline of law) is to be delimited in relation to neighbouring
disciplines. «On the surface» means setting limits conventionally for the research at
hand. The choice is to be made by the researcher: usually, it is the subject, to which
the norms apply, and the country. The researcher should reach inwards and upwards
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without limitations. «Inwards» refers to social, demographic and economic realities.
«Upwards» stands for the accrued body of intellectual reflection. We may research
codified civil law in a given country, the law of a labour union or a political party –
this is research «on the surface», which reveals numerous relations to neighbouring
delimited disciplines. This should be accompanied by associated in-depth research
«inwards» and «upwards».

The knowledge itselt of legal life, thus utilized, also constitutes a manifestation
of legal life, and as such it is part of legal culture. This concept of knowledge of
legal culture will allow a fuller, more broadly-conceived cognition, which will place
problems and tasks related to legal life in a sharper light. According to
F. Longchamps, certain shortcomings exist in the modern-day study of law, due to
the fact that it must produce ad hoc solutions through interpretation, systematization,
didactics and everyday tasks. 

The question remains: what position should the study of legal life take in relation
to the issue of value in the law? Should it only overview our search for value in the
law or should it involve itself in such a search? According to F. Longchamps, the
study of legal life – if it develops – should examine various values recognized in the
law, the study of law, or both. It will, above all, determine and explain the reasons for
and consequences of the adoption, application and breach of values as well as the
ways, in which different societies handle them. As a result, the study of law may offer
a range of values to choose from and so to serve a utilitarian purpose in society.

It is also noteworthy that F. Longchamps’ praise of Roman law research is not
uncritical. It only applies to that part of it, which dealt with the presentation of the
Roman legal thought and its history in later times all the way to this day. The pres-
entation itself of the Roman legal thought – in keeping with the «upward» and
«inward» postulate – should consider the fact that the Roman legal thought had fre-
quently been burdened with inconsistencies, controversy and alterations, which later
came to be accepted as the norm. The principles later adopted as «Roman» in Rome
itself did not stand the test of time in certain situations. Sometimes, one set of val-
ues would prevail over another, thus creating the cycle of legal life. It is up to the
researchers, however, to deal with the still incomplete task of explaining how the
Roman experience of legal life influenced later epochs and still influences, or may
do so, on legal life today.
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Бартош Шольц-Нартовскі (Польща). Концепція правового життя Францішка
Лонгшампа та дослідження римського права

У статті автор приділяє увагу концепції правової реальності відомого польського
юриста Францішка Лонгшампа. Розглядається означена концепція через призму рим-
ського права, а також наукових підходів до вивчення правової реальності.

Автор поділяє дослідження на вивчення «вглиб» (ураховуючи зовнішні чинники) та
«всередину» (із урахуванням внутрішньої рефлексії світосприйняття), при цьому дохо-
дить висновку, що лише всестороннє вивчення римського права може призвести до
розуміння його впливу на правову реальність у сучасному світі.

Ключові слова: римське право, Францішек Лонгшамп, концепція правового життя.

Бартош Шольц-Нартовски (Польша). Концепция правовой жизни Францишка
Лонгшампа и исследования римского права

В научной работе автор уделяет внимание концепции правовой реальности извест-
ного польского ученого Францишка Лонгшампа. Рассматривается данная концепция
сквозь призму римского права, а также научных подходов к изучению правовой реаль-
ности.

Автор разделяет исследование «в глубину» (учитывая внешние факторы) и «во
внутрь» (с учетом внутренней рефлексии мировоззрения), при этом приходит к выводу,
что только всестороннее изучение римского права может привести к пониманию его
влияния на правовую реальность в современном мире.

Ключевые слова: римское право, Францишек Лонгшамп, концепция правовой
жизни.

Bartosz Szolc-Nartowski, PhD, Adjunct Lecturer at the Department of Civil Law,
University of Gdańsk, Faculty of Law and Administration. FRANCISZEK LONG -
CHAMPS’ СONCEPT OF LEGAL LIFE AND RESEARCH ON THE ROMAN LAW

Author focuses on the Franciszek Longchamps of legal reality concept known. Study of
legal reality is considered in the light of the Roman law concept and modern research
approaches.
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The author divides the research study on «deep» (including externalities) and «inside»
(taking into account internal reflection worldview) parts. The author concludes that the only
comprehensive study of Roman law could lead to an modern legal reality understanding.
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УДК 341.162
К. Л. БІЛЛЯР,

здобувач

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОЦЕДУРНІ РАМКИ 
ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІЖНАРОДНОЇ МОРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ІМО)

Міжнародна морська організація (International Maritime Organization, IMO),
спеціалізований орган ООН, створений відповідно до Конвенції про
Міжурядову морську консультативну організацію, прийняту в Женеві
06 березня 1948 р. До основних завдань ІМО належить забезпечення механіз-
му взаємодії між державами у ході ухвалення ними рішень і провадження
регуляторної діяльності у технічній сфері, що охоплює міжнародні морські
перевезення; сприяння та полегшення прийняття універсальних стандартів,
які стосуються безпеки на морі, ефективності судноплавства, захисту мор-
ського середовища, вирішенню юридичних і адміністративних питань,
пов’язаних з міжнародним судноплавством; сприяння реалізації програм тех-
нічного співробітництва у сфері міжнародного торговельного судноплавства,
боротьби з забрудненням морського середовища.

Визначальними мотивами членства в ІМО є можливість участі у правот-
ворчій діяльності Організації, оскільки вплив інструментів ІМО на міжнарод-
но-правові умови діяльності морегосподарчого комплексу будь-якої держави, є
незаперечним і значним. Водночас, різноманіття рішень, що приймаються у
рамках ІМО, зумовлює складнощі, пов’язані з участю фахівців України у нор-
мотворчій діяльності Організації. Чітке розуміння організаційно-правових
рамок правотворчої діяльності ІМО має принципове значення як для підготов-
ки фахівців до участі у роботі ІМО, так і для належної імплементації у націо-
нальне законодавство рішень цієї Організації.

Актуальність дослідження правотворчої діяльності ІМО зумовлена недос-
татнім рівнем висвітлення цього питання у фундаментальних працях. У робо-
тах провідних українських дослідників у галузі міжнародного морського права
(Г. Анцелевич, О. Шемякін [1, с. 143–145]) питання правотворчості ІМО і
рішень, які приймаються в рамках цієї Організації, розглядаються через при-
зму висвітлення всього масиву міжнародно-правових інструментів, розробле-
них в рамках ІМО. Окремі аспекти правотворчості Організації присутні у
роботах О. Шемякіна [2, с. 69–72], в той час, як інші вітчизняні та закордонні
дослідники (Р. Огірко, Т. Нешатаєва [3, с. 59–66]) розглядають рішення міжна-
родних організацій в цілому. Серед іноземних авторів можна назвати працю
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С. Манкабаді [4, с. 17–32], який досліджує роль ІМО у процесі розробки пра-
вил міжнародного судноплавства та запобігання зіткненню суден. Найбільш
ґрунтовною працею у галузі здійснення загальної характеристики рішень ІМО,
з’ясування їх правової природи і здійснення класифікації є робота російського
правника Г. Іванова «Міжнародна морська організація» [5], у якій одна із глав
присвячена правотворчій діяльності ІМО. 

Розглядаючи цей аспект діяльності ІМО, важливо наголосити на нових під-
ходах вивчення правотворчості міжнародних організацій, а саме – зростання
актуальності досліджень легітимності міжнародних інституцій, як підстави
для відправлення ними нормотворчих функцій, що мають зобов’язальну силу.
У цьому контексті доречним буде нагадати про те, що проблема зобов’язаль-
ної природи міжнародного права досі залишається невирішеною. Зокрема, віт-
чизняні дослідники міжнародного права В. Буткевич, В. Мицик,
О. Задорожній вказують, що природу юридично обов’язкової сили міжнарод-
ного права часто пов’язують з доктринальним тлумаченням міжнародного
права, а не з практикою [6, с. 36]. Тому й не викликає подиву відсутність аргу-
ментованої відповіді щодо визначення джерела зобов’язальної сили міжнарод-
ного права, оскільки кожний напрям, школа і доктрина міжнародного права
має свій набір відповідей на це питання. З урахуванням цих міркувань, розгляд
легітимності міжнародних організацій може пояснити чому та за яких умов
рішення міжнародних організацій стають обов’язковими для держав-учасниць
цих організацій. Отже, вбачається доцільним окреслити головні параметри, які
зумовлюють зобов’язальну силу рішень міжнародної організації крізь призму
її легітимності [7, с. 6]: зв’язок між завданнями створення міжнародної орга-
нізації та делегування їй владних повноважень; нормативне закріплення здат-
ності організації приймати обов’язкові рішення або встановлювати
зобов’язуючі правила; згода держав бути зв’язаними положеннями міжнарод-
ного договору; суворе слідування процедурі, яка була визнана чесною і спра-
ведливою. Останнє положення заслуговує на особливу увагу, адже правила, що
регулюють створення та діяльність будь-якої міжнародної організації, є від-
правною точкою для оцінки цього джерела легітимності. На важливість сліду-
вання визначеним процедурам Міжнародної морської організації вказує
дослідниця діяльності ІМО К. Генрі, розглядаючи роль Організації як законо-
давця через призму концепції односторонніх актів (прийняття таких актів, які
містять зобов’язання для третіх сторін, є прерогативою законодавця) [8, с. 9].
Питання процедури в ІМО розглядаються також Патрицією Бірні.
Досліджуючи співвідношення діяльності ІМО та вимог Конвенції ООН з мор-
ського права 1982 р., автор зазначає, що процедури ухвалення правил і стан-
дартів у рамках Міжнародної морської організації набувають особливого зна-
чення, в силу того, що Конвенція ООН з морського права відносить до відома
компетентної міжнародної організації розробку рекомендацій і норм з широ-
кого спектру морського права [9, с. 36]. Отже, процедура ухвалення рішень є
одним із ключових елементів правотворчої діяльності ІМО.

Звернемось до структури Міжнародної морської організації як організацій-
ної основи процедури прийняття рішень. Вищим керівним органом ІМО є
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Асамблея, до якої входять представники усіх держав-членів. Асамблея ухва-
лює програму діяльності Організації, бюджет і вирішує питання, віднесені до
компетенції Організації Конвенцією про Міжнародну морську організацію
1948 р. Асамблея обирає Раду ІМО, яка є виконавчим органом Організації, що
здійснює керівництво роботою ІМО у період між сесіями Асамблеї. До складу
Ради входить 40 держав – членів ІМО. В ІМО на постійній основі діють 5 комі-
тетів, а саме: Комітет з безпеки на морі (MSC – КБМ); Комітет із захисту мор-
ського середовища (MEPC – КЗМС); Юридичний комітет (LEG – Юрком);
Комітет з технічного співробітництва (TCC – КТС); Комітет зі спрощення фор-
мальностей (FAL – КСФ). Для детального розгляду технічних питань створено
7 підкомітетів. Повсякденна діяльність ІМО забезпечується Секретаріатом,
який очолює Генеральний Секретар ІМО.

Зупинимося на ролі Асамблеї ІМО. Відповідно до поправок 1975 р. до
Конвенції про Міжнародну морську організацію, Асамблея ІМО приймає
рішення відносно скликання будь-якої міжнародної конференції або застосу-
вання будь-якої іншої належної процедури для міжнародних конвенцій або
поправок до будь-яких міжнародних конвенцій, що були розроблені комітета-
ми або іншими органами. Окрім рішень про скликання міжнародних конфе-
ренцій, Асамблея ІМО наділена повноваженнями приймати поправки до кон-
венцій та інших міжнародних інструментів. Відповідно до п. «j» ст. 15
Конвенції про ІМО, до функцій Асамблеї входить надання нею рекомендацій
членам Організації щодо прийняття правил і керівних вказівок, а також попра-
вок до таких правил і керівних вказівок, які були передані Організації. Цей
пункт є підставою для прийняття Асамблеєю поправок, зокрема, до Конвенції
про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 р.,
Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 р. та інших інструментів,
якими покладено на Асамблею завдання про прийняття таких поправок.
Аналіз Конвенції про Міжнародну морську організацію засвідчує важливу
роль, яку відіграють комітети ІМО у вдосконаленні конвенцій. Поправками до
Конвенції про Міжнародну морську організацію 1975 р. комітети наділені
повноваженнями прийняття поправок до конвенцій, розроблених ІМО.
Правовими підставами прийняття таких поправок є: для Комітету з безпеки на
морі – п. «b» ст. 28, для Юридичного комітету – п. «b» ст. 33, для на Комітету
із захисту морського середовища – п. «а» ст. 38, для Комітету зі спрощення
формальностей – п. «а» ст. 48. Справедливим буде відзначити, що такими ж
повноваженнями наділений Комітет технічного співробітництва (п. «с» ст. 43),
однак, в силу відсутності інструментів, які б передбачали можливість внесен-
ня змін до них шляхом їх ухвалення в рамках КТС, це положення, поки що, не
знайшло практичного застосування. 

Важливим буде окреслити етапи діяльності Організації у ході прийняття
інструментів ІМО. На прикладі діяльності Юридичного комітету Н. Гаскелл
вирізняє шість стадій у процесі прийняття нового інструменту: перша – при-
ймається політичне рішення в цілому щодо розгляду певного предмету з точки
зору його нормативного врегулювання; друга – визначаються пріоритети;
третя – визначається належна структура нового інструменту (нова конвенція
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або протокол до існуючої); четверта – приймається рішення щодо переліку та
змісту принципів, що становлять основу нового інструменту; п’ята – прийма-
ється текст проекту; шоста (остання) передбачає надання інструменту на роз-
гляд Ради та Асамблеї для прийняття пропозиції про проведення дипломатич-
ної конференції [10]. 

Слід зауважити, що ці стадії не формалізовані, на практиці прийняття нор-
мативних документів Організацією підпорядковується приписам керівних
документів ІМО. Поправки 1975 р. до Конвенції про Міжнародну морську
організацію запровадили ухвалення Асамблеєю програми роботи Організації
та передбачили покладення на Раду ІМКО обов’язку здійснювати розгляд про-
екту програми та забезпечувати координацію діяльності комітетів. На 22-ій
сесії Асамблеї Міжнародної морської організації було прийнято рішення дору-
чити Раді ІМО підготувати Стратегічний план ІМО, який би визначав загальні
напрямки та її стратегічні цілі на шестирічний період. Стратегічний план є вті-
ленням зобов’язань держав – членів ІМО забезпечити виконання завдань і
цілей Організації у глобальному масштабі та встановити пріоритети для їх
досягнення. Це здійснюється прийняттям Плану дій високого рівня ІМО на
дворічний період. План пов’язує Стратегічні напрямки діяльності з конкрет-
ними заходами ІМО. У свою чергу, діям високого рівня ставляться у відповід-
ність заплановані результати діяльності комітетів. План дій високого рівня є
основою для розробки бюджету ІМО. Рада ІМО, комітети та Секретаріат здійс-
нюють контроль за його виконанням. За необхідності, комітети можуть вноси-
ти зміни до плану, які підлягають затвердженню Радою ІМО.

Окрім згаданого, для прийняття рішення щодо внесення змін до існуючих
конвенцій, або ухвалення нових існують додаткові умови. Зокрема, у резолю-
ції Асамблеї А.500(ХІІ) визначено, що Рада та комітети, приймають рішення
щодо ухвалення нових конвенцій або доповнень до існуючих тільки на підста-
ві чіткої та добре задокументованої переконливої демонстрації необхідності
цього кроку, беручи до уваги небажаність доповнювати конвенції, що не набу-
ли чинності, або доповнення діючих конвенцій, якщо не отримано достатньо-
го досвіду їх застосування. При цьому необхідно враховувати вартість запро-
вадження нового інструменту для морської індустрії, законодавче та адмініс-
тративне навантаження на адміністрації у зв’язку з їх прийняттям. Крім того,
загальним правилом є те, що нові інструменти, або доповнення до чинних
можуть застосовуватися до суден, побудованих після набуття чинності згада-
ними інструментами або поправками, якщо немає переконливої необхідності
їх застосування до існуючих суден, за умови, що було належним чином взято
до уваги фінансові наслідки такого застосування. 

Таким чином, у статті здійснено аналіз організаційних та процедурних
рамок правотворчої діяльності Міжнародної морської організації. Важливість
дослідження питань процедури випливає з двох міркувань: по-перше, суворе
слідування правилам процедури слугує підставою для позитивної відповіді на
питання легітимності будь-якої міжнародної організації та рішень, що при-
ймаються нею; по-друге, оволодіння процесом правотворчості слугує ключем
для з’ясування характеру інструментів, які ухвалюються органами ІМО.
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Важливим елементом статті є дослідження організаційної структури ІМО та
повноважень її керівних і робочих органів у контексті ухвалення інструментів
ІМО, здійснений через призму положень Конвенції про Міжнародну морську
організацію. Крім того, розгляд існуючих нормативних приписів, що сто-
суються ухвалення Організацією міжнародно-правових норм, має практичне
значення для підготовки пропозицій України з питань, що відносяться до ком-
петенції Організації.
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Білляр К. Л. Організаційні та процедурні рамки правотворчої діяльності
Міжнародної морської організації (ІМО)

Статтю присвячено розгляду організаційних і процедурних рамок правотворчої
діяльності Міжнародної морської організації (ІМО). Висвітлено нові підходи дослід-
ження правотворчої діяльності міжнародних організацій у контексті їх легітимності та
проведено паралелі з правотворчою діяльністю ІМО. Розглянуто структуру Організації
через призму прийняття рішень ІМО та досліджено роль і компетенцію Асамблеї ІМО
та її комітетів при прийнятті конвенцій і рекомендацій Організації. Окрему увагу при-
ділено процедурам прийняття конвенцій, розглянуто послідовність прийняття рішення
про розробку і ухвалення конвенцій. Докладно висвітлені вимоги інструментів ІМО, які
регулюють правотворчу діяльність Організації. Особливу увагу приділено плануванню
нормотворчої діяльності ІМО.
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Ключові слова: міжнародне право, Міжнародна морська організація, правотворчість
міжнародних організацій, легітимність міжнародних організацій, зобов’язальна сила
міжнародного права, Конвенція про Міжнародну морську організацію, Стратегічний
план ІМО, План високого рівня ІМО.

Билляр К. Л. Организационные и процедурные рамки правотворческой дея-
тельности Международной морской организации (ИМО)

Статья посвящена рассмотрению организационных и процедурных рамок право-
творческой деятельности Международной морской организации (ИМО). Освещены
новые подходы исследования правотворческой деятельности международных организа-
ций в контексте их легитимности и проведены параллели с правотворческой деятель-
ностью ИМО. Рассмотрена структура Организации в свете принятия решений ИМО и
исследованы роль и компетенция Ассамблеи ИМО и ее комитетов при принятии кон-
венций и рекомендаций Организации. Отдельное внимание посвящено процедурам
принятия конвенций, рассмотрено последовательность принятия решения о разработке
и принятии конвенций. Детально освещены требования инструментов ИМО, которые
регулируют правотворческую деятельность Организации. Особое внимание посвящено
планированию нормотворческой деятельности ИМО. 

Ключевые слова: международное право, Международная морская организация, пра-
вотворчество международных организаций, легитимность международных организа-
ций, обязующий характер международного права, Конвенция о Международной мор-
ской организации, Стратегический план ИМО, План высокого уровня ИМО.

Billiar Kostiantyn. Organizational and procedural frameworks of a law-making acti-
vity of the International Maritime Organization (IMO)

The article is dedicated to examining organizational and procedural basis of a legislative
activity of the International Maritime Organization (IMO). The IMO is a specialized UN agen-
cy which was created in accordance with the 1948 Convention on the International Maritime
Organization. The principal advantage of the IMO membership for States is the possibility to
participate in the legislative activity of the Organization, because the significance of IMO
instruments towards the functioning of a maritime industry of a given State is hardly to ove-
restimate. 

While examining the IMO legislative activity it is important to take into account new
approaches which link studies in the field of legislative activity of international organizations
with their legitimacy. In such context it is important to observe that the source of legally bin-
ding character of the International Law is still in question. Ukrainian researchers consider that
the nature of legally binding character rests with the doctrinal interpretation of the
International Law in general, but hardly is a question of practice. In such capacity the resear-
ches within the context of legitimacy of international institutions provide for explanation of a
legal force of decisions which are taken by a given Organization. One of the principal sources
of legitimacy is to follow strictly the established procedures during the process of decision-
making. The article demonstrates the importance of such procedures following the results of
researches which were done by Cleopatra Henri and Patricia Birni. 

In such capacity a structure of the IMO is studied through the prism of adopting decisions
within the IMO. The highest body of the International Maritime Organization is the Assembly.
It adopts the program of the IMO activity, the IMO budget and has the power to deal with all
issues which are attributed to the IMO by the Convention on the International Maritime
Organization. In particular the Assembly elects the IMO Council which guides the
Organization during the period between Assembly’s sessions. There are five committees
established at the IMO to study specific question within the remit of the Organization, name-
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ly – Maritime Safety Committee, Marine Environment Protection Committee, Legal
Committee, Facilitation Committee and Technical Co-operation Committee. They’re assisted
by seven sub-committees. According to the IMO Convention the IMO Assembly is empowe-
red to convene any International Conference with the view of adopting any International
Convention and amendments to it. The powers to adopt amendments to the IMO conventions
are also vested in the IMO Committees.

Special attention is paid to procedures of adopting conventions, a sequence of stages of
taking decision on adopting the IMO conventions is covered. There are six stages in adopting
a new IMO instrument: a decision, as a matter of policy, to research some specific subject
from the point of view of regulating it; establishing priorities; deciding upon the structure of
the new instrument (whether the new convention or a protocol to the existing one); adopting
a decision on the principles which should govern the new instrument; adopting a text of a
draft; submitting the instrument to the IMO Council and Assembly with the view to convene
a Diplomatic Conference. IMO instruments which define law-making activity are examined
in details. Special attention is given to the process of planning IMO law-making activity. In
particular, the IMO Council is charged with adopting a Strategic Plan of the Organization.
Such Plan sets general approaches and strategic goals of the IMO for a six-year period. On its
basis a High-Level Action Plan is adopted for two-year period which corresponds to the IMO
regular budget period and serves as a basis for planning the IMO budget. The IMO Council,
committees and IMO Secretariat control the implementation of the High-Level Action Plan. 

Key words: International Law, International Maritime Organization, law-making activity
of international organizations, legitimacy of international organizations, binding character of
the International Law, Convention on the International Maritime Organization, IMO Strategic
Plan, IMO High-Level Action Plan.
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ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Дискримінація незалежно від ознак, за якими вона здійснюється, є основ-
ною перешкодою внутрішньосуспільної консолідації та злагоди, які є необхід-
ними умовами стабільного розвитку держави. Поняття «дискримінація»
(лат. discriminatо – відокремлення, розділення, розрізнення) означає обмежен-
ня або позбавлення прав певної категорії громадян за ознакою расової, націо-
нальної належності, статі, мови, релігійних, політичних або будь-яких інших
переконань. Згідно з тлумаченням юридичної енциклопедії дискримінація – це
умисне обмеження, позбавлення прав, тобто «порушення основних прав
особи, принципу рівноправності шляхом встановлення законом або іншим
нормативно-правовим актом неоднакового правового становища громадян та
інших осіб за ознаками раси, національності, кольору шкіри, мови, статі, релі-
гії тощо» [1, с. 183]. Дискримінація може бути визначена як будь-яка форма
підпорядкування або негативного ставлення до окремих осіб або груп, засно-
вана на характеристиках, що не є прийнятними. Дискримінація означає виня-
ток або перевагу, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. 

Система захисту прав людини ґрунтується на принципі заперечення дис-
кримінації. У міжнародних конвенціях з прав людини передбачається, що краї-
на, яка ратифікувала їх, зобов’язана поважати і забезпечити всім людям, що
перебувають на її території й у межах її юрисдикції, рівні права без будь-яких
преференцій, що стосуються раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політич-
них або інших поглядів, національного або соціального походження, власнос-
ті або інших статусів.

Однією з перешкод на шляху формування демократичної, правової держа-
ви в Україні, яка гарантує усім громадянам незалежно від будь-яких ознак
рівні політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, стало
поширення явища дискримінації у всіх сферах суспільного життя. У сучасно-
му світі боротьба з расизмом, дискримінацією, ксенофобією та іншими проя-
вами нетерпимості належить до першочергових завдань будь-якої цивілізова-
ної демократичної держави. Особливо це стосується пострадянських держав,
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що визначили своїм головним зовнішньополітичним вектором євроінтеграцію.
Ксенофобія у формі дискримінаційних проявів залишається серйозним викли-
ком для демократичної поліетнічної держави, яка перебуває в процесі форму-
вання політичної нації на основі різних етносів, мов та культур.

Без ефективної антидискримінаційної політики неможливе дотримання
прав людини та забезпечення захисту прав меншин в Україні. Вони є невід’єм-
ними складовими політичного блоку Копенгагенських критеріїв [2], виконан-
ня яких є обов’язковою умовою євроінтеграції держави. Про те, що євроінтег-
рація України неможлива без дійової протидії дискримінації, свідчить також
той факт, що План дій щодо лібералізації візового режиму ЄС для України міс-
тить чіткі антидискримінаційні вимоги [3]. Європейський Союз дуже уважно
ставиться до дотримання прав людини, принципу рівного їх забезпечення,
захисту прав меншин і вимагає цього від усіх країн, що претендують на член-
ство в ЄС. Для якнайшвидшої реалізації євроінтеграційних прагнень Україна
повинна забезпечити і продемонструвати ефективну боротьбу з явищами ксе-
нофобії та дискримінації, без якої неможливе виконання політичного блоку
Копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. 

Формування толерантного, сприятливого середовища для всіх соціальних
груп, етноспільнот, усіх меншин і релігійних конфесій, створення можливос-
тей для збереження та розвитку їх самобутності, рівного захисту та задово-
лення прав є головним завданням внутрішньої політики України, яка визначи-
ла своїм основним зовнішньополітичним вектором євроінтеграцію. Не випад-
ково Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики вважає
моноетнічність, як і будь-яку іншу виключність (що є основою дискримінації),
контрпродуктивною, закликаючи спиратися на поняття складної, множинної
ідентичності [4]. 

Проблеми дискримінації за будь-якими ознаками тривалий час не отриму-
вали правової відповіді, оскільки не належали до основник викликів націо-
нальній безпеці держави. Українська влада не помічала дискримінації, поси-
лаючись на традиційну толерантність українців, ігноруючи систематичну
актуалізацію цієї гострої проблеми міжнародними правозахисними організа-
ціями. Цим і пояснюється фактична відсутність фундаментальних досліджень
з даної проблематики. Незважаючи актуальність, проблема виникнення та
поширення дискримінації не стала в Україні предметом системного політоло-
гічного дослідження та правового регулювання. В українській науці більше
популярні дослідження окремих видів дискримінації.

Проблеми ксенофобії та дискримінації за етнічною ознакою отримали
висвітлення у працях В. Євтуха, О. Картунова, А. Кіссе, В. Котигоренка,
О. Кривицької, М. Майбороди, О. Маруховської, Л. Нагорної, І. Оніщенко,
Г. Перепелиці, Ю. Римаренка, М. Товта, Л. Шкляра, М. Шульги. Дискримінації
за ознаками віросповідання та релігійної належності присвячені роботи
М. Бабія, Л. Владиченко, А. Друзенка, В. Єленського, В. Козлова, М. Отроша,
В. Переверзія, В. Рогатіна, В. Собчака, В. Титаренка, В. Ханстантинова,
В. Яворського, М. Штокала. Проблеми мовної дискримінації висвітлюють у
своїх дослідженнях І. Больман, К. Вітман, А. Гольдман, І. Крилова,
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Т. Марусик, В. Омельчук, К. Чік. Гендерна та вікова дискримінація стала об’єк-
том уваги С. Апетьяна, П. Бергера, Б. Глоби, Д. Горєлова, О. Зінченкова,
О. Іващенко, М. Касянчука, К. Кириченка, А. Кравчука, Т. Лукмана,
М. Сабунаєвої, М. Саморукова, Н. Смелзера, В. Созаєва, Б. Фолькера.

Попри наукові розробки в Україні поки що не вистачає практичного сис-
темного досвіду для ефективної боротьби з дискримінацією за будь-якими
ознаками. Недосконалість правової бази унеможливлює реалізацію ефектив-
ної антидискримінаційної політики, а це перешкода на шляху європейської
інтеграції. Формально в українському законодавстві присутні норми, які забо-
роняють дискримінацію за етнічною, расовою та релігійною ознакою. Однак,
як засвідчив моніторинг проявів ксенофобії, злочинів на етнічному ґрунті та
інших виявів дискримінації, за цими статтями судові рішення практично не
приймаються. Міжнародні інституції та спостерігачі стурбовані тим, що
норми українського антидискримінаційного законодавства поширюються
лише на громадян, що за певних обставин залишає поза захистом держави най-
більш вразливі щодо дискримінації групи населення [5, с. 8]. 

Міжнародна спільнота та національні уряди постійно вдосконалюють зако-
нодавство та розробляють нові механізми протидії всім можливим проявам
дискримінації, і Україна не є винятком. На виконання умов Плану дій щодо
лібералізації візового режиму ЄС для України та рекомендацій Європейської
комісії проти расизму та нетерпимості у 2012 р. було прийнято спеціалізова-
ний антидискримінаційний нормативно-правовий акт – Закон України «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [6]. Також більшість
профільних законів усіх сфер життя, що прийняті останнім часом, містять
антидискримінаційні положення. Однак цього не досить для ефективної про-
тидії явищу на рівні євроінтеграційних вимог. Українські політики переконані,
що питання політико-правової інституціоналізації боротьби з дискримінацією
вирішено після прийняття антидискримінаційного закону, втім процес його
імплементації тільки розпочався.

Антидискримінаційне законодавство України містить суттєві вади: його
положення не деталізовані й залишаються політичними деклараціями про
наміри. Сама по собі проблема відсутності чітко сформульованої кваліфікації
певних дій як дискримінації породжує безвідповідальність: прояви дискримі-
нації в Україні практично не караються, що, у свою чергу, стимулює подальше
тиражування явища дискримінації. Переважна більшість нормативно-право-
вих актів містять стандартні положення про те, що особи, винні в порушенні
законодавства, в тому числі про дискримінацію, несуть цивільно-правову,
адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до законодавства
України. Однак цивільно-правова та адміністративна відповідальність за дис-
кримінаційні дії у законодавстві не визначена.

Що стосується кримінальної відповідальності, то згідно з Кримінальним
кодексом України суб’єктами таких злочинів визнаються тільки фізичні особи.
Таким чином, маємо ситуацію незахищеності представників меншин від дис-
кримінаційних дій з боку юридичних осіб, а це дискримінація в таких соці-
ально важливих сферах, як працевлаштування, освіта, медицина. 
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Тому, по-перше, необхідно розширити коло суб’єктів злочину. По-друге,
захист честі й гідності мусить включати додаткові підстави, окрім національ-
ності та релігії, – такі, як раса, колір шкіри, етнічна належність і мова. По-
третє, ст. 161 КК України чітко не визначає дії расистської та ксенофобської
природи як злочину. По-четверте, довести умисел на виконання зазначених дій
дуже важко, особливо, коли йдеться про публікацію текстів ксенофобського
характеру, тому ця умова має бути знята. По-п’яте, за цією статтею неможли-
во притягти до відповідальності у випадку образи почуттів чи приниження
національної честі й гідності не конкретної людини, а етнічної групи чи наро-
ду в цілому. 

Отже, для забезпечення відповідності законодавства України міжнародно-
правовим актам необхідно вводити відповідні склади злочинів до
Кримінального кодексу України, щоб вони запрацювали в судовій практиці та
забезпечили реальний захист постраждалих від проявів дискримінації за будь-
якою ознакою. Це пряма вимога Європейської комісії проти расизму та нетер-
пимості, що є органом Ради Європи із захисту прав людини, щодо України в
останній Четвертій доповіді (2012 р.) [5, с. 8]. Поки в Україні дискримінаційні
дії не отримають правової відповіді й не будуть відповідно кваліфікуватися та
каратися як правопорушення, або навіть злочини, боротьба з дискримінацією
залишиться формальною. 

Однак для ефективної протидії дискримінації застосування правових меха-
нізмів – змін до законодавства – недостатньо. Як засвідчив аналіз, дискримі-
нація має дві основні форми – офіційну та неофіційну (приховану, непряму).
Офіційної дискримінації (на рівні законодавства) в Україні майже не спостері-
гається, тоді як прихована є серйозним викликом гармонійному, стабільному
та безконфліктному розвитку українського суспільства. Подолання дискримі-
нації на офіційному рівні та неофіційному – це два принципово різні завдання
внутрішньої політики України.

Дискримінація – це тривала характеристика суспільних відносин будь-якої
країни в історичній ретроспективі, тому її подолання потребує розробки та
впровадження широкого спектра не лише правових, політичних, а й соціаль-
них, інформаційних, культурних механізмів протидії. Їх напрацювання та
ефективне застосування можливі лише в межах антидискримінаційної політи-
ки, що напрацьовуватиметься у тісній взаємодії держави та громадянського
суспільства. Застосування виключно кримінально-правових механізмів, зокре-
ма санкцій за дискримінаційні дії, не характерно для демократичного суспіль-
ства. Вони будуть недостатньо ефективними без антидискримінаційної полі-
тики запобігання, діалогу, інформаційного впливу з метою спростування дис-
кримінаційних поглядів, стереотипів, упереджень проти певних меншин і
соціальних груп. 

Напрацювання комплексної антидискримінаційної політики сприятиме
виконанню міжнародних зобов’язань України, зокрема Плану дій щодо лібе-
ралізації візового режиму ЄС для України, гармонізації законодавства України
у сфері протидії дискримінації з європейським правом, дотриманню вимог
міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини (Конвенції про
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захист прав людини і основоположних свобод, Рамкової конвенції Ради
Європи про захист національних меншин, Міжнародної конвенції про ліквіда-
цію всіх форм расової дискримінації та ін.).

Крім того, дискримінація за ознаками раси, національної, етнічної належ-
ності, мови, віросповідання, віку, стану здоров’я або гендерної ідентичності та
іншими ознаками, попри різні критерії виключності та розрізнення, як прави-
ло, є наслідком дії однакових соціальних, культурних, етнонаціональних, полі-
тичних та правових чинників, тому протидія цим видам дискримінації має
напрацьовуватися одночасно в межах комплексної антидискримінаційної полі-
тики. Наприклад, для українського суспільства є актуальними інформаційні
кампанії зі спростування стереотипів, пов’язаних з релігією, гендерних, віко-
вих, зокрема про те, що літній вік асоціюється з неспроможністю виконання
трудових обов’язків, хоча в сучасному суспільстві представників старшого
покоління стало набагато більше і вони ведуть активнішій спосіб життя, ніж
раніше, крім того, мають більше досвіду; про те, що працевлаштування жінок
асоціюється з нижчою якістю виконання обов’язків, ніж у чоловіків, через
дітонародження та зайнятість у родині; про те, що релігійність завжди означає
сектантство тощо.

В окремих сферах у межах антидискримінаційної політики може бути
виправданим застосування позитивної (зворотної) дискримінації – позитивних
дій з метою покращення, виправлення дискримінованого становища певної
особи або групи осіб, що зазнають найбільшого порушення прав. Наприклад,
застосування політики зворотної дискримінації державними органами у мов-
ній сфері щодо української мови було б цілком виправданим і могло б слугу-
вати компенсацією за численні утиски, яких вона зазнавала протягом тривало-
го періоду історії, а також сприяти її популяризації та поширенню у всіх сфе-
рах як єдиної державної мови. Адже розвиток української як мови міжетніч-
ного спілкування в Україні позитивно позначиться на етнокультурній консолі-
дації українського суспільства та формуванні політичної нації. Також виправ-
дані заходи позитивної дискримінації щодо осіб похилого віку, жінок, інвалі-
дів, які традиційно зазнають найбільше дискримінаційних утисків своїх прав.

Слід враховувати також той факт, що вагомий «внесок» у зростання рівня
ксенофобії робить етнополітичний конфлікт на Сході та Півдні України за
участю Російської Федерації, що розпочався після зміни влади в ході
Революції гідності та призвів до окупації частини території України.
Наслідком конфлікту, що отримав назву гібридної війни Росії проти України,
стала етнополітична нестабільність, яка є сприятливим середовищем для
поширення деструктивних етнополітичних явищ – дискримінації, ксенофобії,
етнічної ворожнечі. Тимчасово окуповані території є осередком поширення
екстремізму, тероризму, етнічної ненависті та ворожнечі [7]. Пошук політич-
них та правових механізмів протидії цим явищам, перешкоджання їх експорту
є завданням як науковців, так і політиків. 

Ефективна протидія дискримінації неможлива не лише без політико-пра-
вового, а й належного інституційного забезпечення. Згідно із Законом України

460 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» основні функції
запобігання та протидії дискримінації покладаються на Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини. Це: 1) контроль за дотриманням при-
нципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин, зокрема у при-
ватній сфері; 2) звернення до суду із заявами про дискримінацію з метою
захисту суспільних інтересів; 3) моніторинг дотримання принципу недискри-
мінації в різних сферах суспільних відносин; 4) оперативний розгляд звернень
осіб та/або груп осіб з питань дискримінації; 5) внесення пропозицій щодо
вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації,
застосування позитивних дій; 6) надання висновків у справах про дискриміна-
цію за зверненням суду; 7) співпраця з міжнародними організаціями, відповід-
ними органами зарубіжних країн з питань дотримання міжнародних стандар-
тів недискримінації [6]. Однак інститут Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини функціонально перезавантажений, йому бракує матері-
ально-технічних, організаційних і кадрових ресурсів для реалізації всього
масиву повноважень з протидії дискримінації на загальнонаціональному та
міжнародному рівні. 

Тому назріла необхідність створення в Україні органу аналогічного Комісії
з рівних можливостей працевлаштування, що функціонує в США. Однак в
Україні доцільно створити спеціалізований орган з протидії усім видам дис-
кримінації. Це може бути Уповноважений з протидії дискримінації, а можли-
во, й структурний підрозділ органу з реалізації етнонаціональної політики.
Також, за прикладом Польщі, яка не так давно пройшла шлях розбудови сис-
теми боротьби проти дискримінації відповідно до вимог Євросоюзу, забезпе-
чення принципів рівності та недискримінації може бути покладено на урядо-
вого Уповноваженого з питань рівного ставлення. Не має значення, яку назву
матиме спеціальний орган, що займатиметься проблемами дискримінації, важ-
ливо, що без його формування в Україні неможливо буде вирішити завдання
ефективного запобігання та протидії явищу. Так само не буде сформоване
інституційне забезпечення антидискримінаційної політики, напрацювання
якої на часі в Україні в контексті євроінтеграції. 

Україні необхідно покласти край ситуації, в якій через неможливість засто-
сування національного законодавства і внутрішніх механізмів запобігання
дискримінації в суді громадянам для відновлення своїх прав залишається тіль-
ки звертатися до міжнародних інституцій, зокрема до Європейського суду з
прав людини, який має значний досвід урегулювання питань протидії дискри-
мінації.
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Кресіна І. О. Проблема протидії дискримінації в Українів контексті європей-
ської інтеграції

Досліджено явище дискримінації, проаналізовано сучасні політичні та правові
механізми протидії йому, зокрема міжнародно-правова база та українське законодав-
ство. На основі вивчення зарубіжного досвіду сформульовано рекомендації щодо вдос-
коналення антидискримінаційного законодавства та напрацювання антидискримінацій-
ної політики України в контексті європейської інтеграції.

Ключові слова: ксенофобія, дискримінація, євроінтеграція.

Кресина И. А. Проблема противодействия дискриминации в Украине в кон-
тексте европейской интеграции

Исследовано явление дискриминации, проанализированы современные политичес-
кие и правовые механизмы противодействия ему, в частности международно-правовая
база и украинское законодательство. На основе изучения зарубежного опыта сформули-
рованы рекомендации по совершенствованию антидискриминационного законодатель-
ства и формированию антидискриминационной политики Украины в контексте евро-
пейской интеграции.

Ключевые слова: ксенофобия, дискриминация, евроинтеграция.

Kresina I. The Problem of Countering Discrimination in Ukraine in the Context of
European Integration

The phenomenon of discrimination is studied, contemporary political and legal mecha-
nisms to counter it, including the international legal framework and Ukrainian legislation, are
analyzed. On the basis of international experience recommendations to improve anti-discri-
mination legislation and refinement of anti-discrimination policy in the context of Ukraine’s
European integration are formulated.

Discrimination is a major obstacle to internal social cohesion and harmony, which is
essential to the sustainable development of the state. In today’s world the fight against racism,
discrimination, xenophobia and other forms of discrimination are the priorities of any civili-
zed democratic state. This is especially essential for post-Soviet states which have identified
European integration as their main foreign policy vector. Xenophobia in the form of discrimi-
natory manifestations, remains a serious challenge to democratic multi-ethnic state in the pro-
cess of forming a political nation from different ethnic groups, languages and cultures.

Without an effective anti-discrimination policy it is impossible to guarantee human rights
and protect minorities in Ukraine. This issues are integral parts of the Copenhagen criteria
political bloc, implementation of which is a prerequisite for the European integration of the
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state. The fact that the European integration of Ukraine is impossible without effective anti-
discrimination policy is evidenced by the fact that Action plan on visa liberalisation for
Ukraine contains clear anti-discrimination requirements. The European Union is very sensiti-
ve to human rights, the principles of equal, protecting minority rights and have such demands
to all countries applying for EU membership. Ukraine have to ensure and demonstrate effec-
tive fight against the phenomena of xenophobia and discrimination for speedy implementati-
on of the European aspirations. 

Problems of discrimination on any grounds for a long time did not receive legal answer,
because it does not belong to major challenges to national security. Ukrainian authorities did
not notice discrimination, referring to the traditional Ukrainian tolerance and ignoring syste-
matic updating of the acute problems by international human rights organizations. This expla-
ins the absence of basic research on this subject. Despite the relevance the problem of emer-
gence and spread of discrimination in Ukraine it has not been the subject of systematic study,
of political and legal regulation.

Ukraine still lacks a practical system experience to combat discrimination on any grounds
effectively as well. Imperfect legal framework prevents effective implementation of anti-dis-
crimination policy, and this is the obstacle to European integration. Formally, the Ukrainian
legislation contains norms that prohibit discrimination based on ethnic, racial and religious
grounds. However, as monitoring xenophobia testified, ethnically motivated crimes and other
manifestations of discrimination remain unpunished. International institutions and observers
are concerned that anti-discrimination legislation Ukrainian standards apply only to citizens,
that under certain circumstances leaves out of state protection most vulnerable to discrimina-
tion groups.

Ukraine anti-discrimination legislation contains significant shortcomings: its provisions
are not detailed and are mainly political declarations of intent. By itself, a lack of clearly arti-
culated classification of certain behavior as discrimination leads to irresponsibility: discrimi-
nation in Ukraine is practically not punished, which in turn stimulates further phenomenon of
discrimination replication. Discrimination is a characteristic of social relations of any country
historically, so to overcome it, it is necessary to the design and implement a wide range of not
only legal, political, but also social, informational, cultural mechanisms to counteract. Their
achievements and effective use is possible only within anti-discrimination policy formed by
state and civil society in close cooperation. Just criminal mechanisms use, including sanctions
for discrimination, is not typical of a democratic society.

Key words: xenophobia, discrimination, еurointegration.

УДК 328.1
О. М. СТОЙКО,

кандидат політичних наук

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ОБ’ЄКТ
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно з класичними постулатами інституціоналізму інституційні зміни
являють собою постійний процес кількісних і якісних змін, модифікації різно-
манітних політичних, соціальних економічних, правових інститутів тощо.
Вони можуть відбуватися природним шляхом (постійно відбувається відбір
тих інститутів, як вважав Т. Верлен, що приносять користь для максимальної
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кількості агентів) або раціональним – учасники роблять вибір тієї чи іншої
моделі чи правила, виходячи з власних інтересів та очікувань щодо майбут-
нього. Однак науково-теоретичне осмислення суті інституційних змін не може
обмежуватися лише аналізом мотивів учасників цього процесу, а вимагає вра-
хування особливостей самої природи інститутів. 

На думку С. Тенга, який зробив спробу розробки загальної теорії інститу-
ційних змін, реформатори змушені розв’язувати три основні пробле -
ми [1, с. 8–9]. Перша полягає у обмеженості наших знань, що є іманентною
характеристикою наукового пізнання. Якщо йдеться про просту ситуацію, то
вона передбачає можливість оптимального рішення. Однак якщо складність
зростає до необхідності укладання інституційної домовленості, що покращить
становище певної соціальної групи чи значної частини акторів, то брак знань
та інформації стає очевидним. Насамперед тому, що ніхто не може гарантува-
ти, що обговорювана інституційна угода справді покращить життя. Оцінити її
наслідки можна лише після реалізації на практиці, коли вона стане складовою
суспільного життя. 

Друга проблема полягає у надмірній кількості агентів [2, с. 297], що праг-
нуть змінити інститути. Перевага незначних за розміром спільнот визнавалася
ще Ш.-Л. де Монтеск’є та Дж. Медісоном [3, с. 49–50], а складність узгоджен-
ня інтересів значної кількості учасників визнавалася одним з основоположни-
ків інституційного підходу Д. Нортом [4, с. 11]. Різні агенти мають власні мір-
кування та уподобання щодо бажаного змісту і форми інституційної домовле-
ності. За такої ситуації досягнення консенсусу серед такого різноманіття учас-
ників є доволі складним, якщо взагалі можливим для вирішення завданням. 

Остання проблема безпосередньо пов’язана з тим, що більшість інститутів
займаються розподілом вигод і благ, що неминуче утворює групи переможців
та невдах серед агентів [5, с. 35–37]. Іншими словами, інститути можуть як
урегульовувати конфлікти інтересів, так і їх посилювати. Якщо пропоновані
інституційні домовленості мають дистрибутивний результат, то агенти можуть
відмовитися від їх підтримки, якщо вважатимуть, що інші отримають від них
більше переваг, ніж вони. Навіть той факт, що нововведення покращать їх ста-
новище, не буде враховуватися акторами, якщо інші учасники отримають від
нього більшу вигоду. 

Більше того, коли агенти вважають, що за новими домовленостями є май-
бутнє, то вони ще більше опиратимуться змінам, які закріплять несправедли-
вий, на їх думку, розподіл вигод у довготривалій перспективі. Свого часу
Р. Аксельрод і Р. Кохейн [6, с. 226–254] стверджували, що в довгостроковій
перспективі поведінка, заснована на співробітництві, є найкращою стратегією,
а інститути збільшують ціну порушення правил та вигоду, що отримана в
результаті співробітництва. В умовах інституційної невизначеності актори
роблять вибір на користь інститутів для її зменшення, що зменшує ступінь
анархії у міжнародній системі. Однак згодом Дж. Фірсон довів, що якщо аген-
ти в ході переговорів виходять з довгострокової перспективи, то вони ведуть
жорсткіші торги стосовно інституційних домовленостей, що ускладнює спів-
робітництво [7, с. 269–305].
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У свою чергу, П. Пірсон [8, с. 477–486] вказав на необхідність враховувати
недоліки раціонального підходу до інституційних змін, який не передбачає,
що, по-перше, актори можуть діяти не інструментально: вони виходять зі своїх
уявлень про те, що є правильним, а не ефективним (інструментальним). По-
друге, учасники інституційних угод можуть орієнтуватися насамперед на
досягнення короткострокових, а не довгострокових, що є більш розумним,
цілей, що особливо справедливо для політичної сфери, оскільки в умовах
демократії політики змушені орієнтуватися на отримання перемоги на най-
ближчих виборах. І, нарешті, результати реформ можуть виявитися неприй-
нятними для учасників (наприклад, розвиток сучасних інформаційних техно-
логій відкриває нові можливості для взаємодії між громадянами та державою,
але водночас і «віртуалізує» громадсько-політичне життя). 

Ще одним цікавим аспектом інституційних реформ є їх взаємозв’язок у різ-
них сферах суспільного життя. Зокрема, зв’язок між політичною і економіч-
ною сферами, тобто між демократією та реформами, уже тривалий час пере-
буває в центрі уваги дослідників. Аналіз економічних реформ у Латинській
Америції 1970–1980-х років дав підстави низці учених стверджувати, що авто-
ритарні режими створюють більш сприятливі умови для їх здійснення [9].
Однак інші наполягали на тому, що демократії та автократії надто відрізня-
ються між собою, щоб стверджувати про можливість узагальнення результатів
їх діяльності та визначенні впливу на процес реформування [10]. 

На початку 1990-х років з’явилися нові дослідження, автори яких ствер-
джували, що, незважаючи на певні переваги авторитарних режимів, демокра-
тіям вдається досягти кращих результатів у здійсненні реформування. Слід
зазначати, що на перших етапах демократичних трансформацій у соціалістич-
них країнах багато вчених були налаштовані досить песимістично і висловлю-
вали сумнів у сумісності демократії та економічних реформ. Так, К. Оффе від-
значав, що «ринкова економіка діє лише за наявності предемократичних умов.
…Лише розвинена ринкова економіка продукує соціальні структурні умови,
необхідні для стабільної демократії…» [11, с. 41]. Дж. Елстер безпосередньо
заявляв про необхідність і неможливість одночасної політичної та економічної
реформи [12, с. 267–274]. А, на думку К. Йовітта, «у Східній Європі негайним
політичним імперативом є економічний. Будь-яка успішна відповідь на цей
імператив повалить авторитаризм. Візьмемо як «хороший приклад» демокра-
тичного капіталізму Чехословаччину… Потрібен тип ліберального авторита-
ризму, що існував у Західній Європі в ХІХ ст.» для успішної реформи [13,
с. 302–303]. Свого часу А. Пшеворскі попереджав, що швидкі економічні
реформи в умовах демократичного режиму у Східній Європі призведуть до
коливань керівництва цих країн між популізмом та технократичною відповід-
дю на кризу інститутів. При цьому жодна з цих позицій не здатна буде при-
вести до успіху в ході реформ [14]. 

Тим не менше загалом успішний досвід демократичного транзиту постсо-
ціалістичних країн змусив більшість дослідників погодитися з думкою, що
демократія справді сприяє економічним та інституційним реформам. Хоча це
твердження уже не викликає заперечень, однак щодо механізмів, за допомогою
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яких це здійснюється, тривають гострі дискусії. Найчастіше згадуються такі
чинники, що сприяли успішним реформам, як часта зміна альтернатив при
владі [15, с. 1474–1497], змагальні вибори та партійна конкуренція [16], актив-
не громадянське суспільство, сильна політична опозиція тощо. Однак
Дж. Копстейн вважає, що зв’язок між демократією та економічною реформою
є більш глибоким і потребує врахування цілого комплексу чинників, зокрема
географічного [17, с. 1–30]. 

Доволі докладний аналіз взаємозв’язку між демократією і реформами
запропонував Дж. Хеллман [18, с. 203–234], на думку якого економічні та
інституційні реформи не лише продукують короткотермінові затрати, а й гене-
рують короткострокові вигоди для груп, що перевищують недосконалість
ринку, породжену в ході транзиту. Ці переможці виявляються достатньо впли-
вовими, щоб використати свою владу для блокування подальшої реформи. Як
правило, це корумповані бюрократи, підприємці, кримінальні елементи, виго-
ди яких у короткостроковій перспективі можуть бути втрачені з часом у випад-
ку продовження масштабних реформ. Ці актори підтримують і впроваджують
лише окремі елементи економічних та інституційних реформ, що гарантують
збільшення їх ренти, блокуючи інші. Часто їх стратегія полягає у вибірковому
поєднанні швидкої економічної лібералізації й приватизації і гальмуванні
інституційних реформ, спрямованих на регулювання ринку та обмеження їх
ренти. 

У. Стрік та К. Телен вирішили зосередитися не так на передумовах прове-
дення інституційних реформ та їх взаємозв’язку, скільки на суті пропонованих
ними змін, точніше їх відношенні до старих і нових правил, що лежать в осно-
ві будь-якого інституту. На цій підставі вони виділити чотири основних типи
інституційних змін [19, с. 1–39]: 

1) заміщення – видалення існуючих правил та впровадження нових;
2) нашарування – впровадження нових правил, які діють одночасно з

існуючими;
3) зміщення – зміни у зовнішньому середовищі не знаходять свого відоб-

раження у перегляді правил;
4) конверсія – нове застосування наявних інститутів та правил.

Таблиця 1
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Заміщення Нашарування Зміщення Конверсія

Скасування ста-
рих правил Так Ні Ні Ні

Ігнорування ста-
рих правил – Ні Так Ні

Зміна взаємодії
між правилами Ні Так Так

Впровадження
нових правил Так Так Ні Ні



Заміщення має місце, коли існуючі правила заміщуються новими. Такий
вид змін може бути досить різким і включати радикальний перехід до нових
інститутів, що є провідною темою досліджень теоретиків інституційних змін.
Швидка ліквідація старих інститутів та їх заміна новими часто супроводжу-
ється революцією та іншими радикальними подіями в суспільному житті.
Однак заміщення може бути тривалим, повільним і поступовим процесом, що
має місце, коли після свого впровадження нові інститути починають безпосе-
редньо конкурувати, а не доповнювати, зі старими. Нові інститути часто впро-
ваджуються акторами, що є «невдахами» за старої інституційної системи.
Якщо прихильникам останньої вдасться стримати тиск з боку переможених, то
тоді може мати поступове заміщення. Наприклад, проринкові інститути, на які
погодилася комуністична влада в Китаї, закладають основи нової інституцій-
ної системи, що прагне поєднати переваги ринкової економіки без значного
поширення демократичної практики. Якщо з часом проринкові сили зміцнять
свої позиції, то зможуть ослабити і поступово ліквідувати інститути, що
лежать в основі комуністичного правління. 

Нашарування має місце, коли нові правила доповнюють («плюралізу-
ють» [20]) або заміщують існуючі. На відміну від заміщення нашарування не
впроваджує повністю нових інститутів чи правил, а передбачає лише допов-
нення або перегляд існуючих. Воно може мати наслідком суттєві зміни, якщо
така інноваційність суперечить логіці інститутів або ускладнює їх діяльність.
Процес нашарування часто має місце, коли інституційні конкуренти не в змозі
реально змінити правила гри або ж здійснити заміщення – створити альтерна-
тивний інститут чи систему. Замість цього вони співпрацюють з існуючою сис-
темою, вводячи у вжиток нові або доповнюючи старі правила. Перевага тако-
го способу інституційних змін полягає в тому, що опиратися модифікації чи
удосконаленню інституту досить складно. Хоча зміни можуть видаватися на
перший погляд незначними, однак у довгостроковій перспективі результати
від їх ведення акумулюються і може відбутися процес перетворення кількісних
змін у якісні, тобто утворитися новий інститут. 

Зміщення («дрейф» [22, с. 40–82]) має місце, коли правила залишаються
формально тими ж, однак їх зміст змінюється під впливом змін у зовнішньому
середовищі як результат зсуву в зовнішніх умовах. Якщо інститути не здатні
адаптуватися до таких змін, то результат їх діяльності не відображатиме реаль-
ності. Наприклад, зміщення у структурі міського населення у бік вихідців з
сільських територій у результаті процесу урбанізації тривалий час ігнорувало-
ся в ході формування виборчих округів у низці міст США і Японії, що фак-
тично позбавляло результати виборів репрезентативності і давало можливість
політикам досягати потрібних результатів. 

Конверсія відбувається тоді, коли правила залишаються формально тими
ж, однак тлумачаться та використовуються у новий спосіб. Ця невідповідність
між правилами та їх використанням відрізняється від ігнорування правил, що
характерно для зміщення. У даному випадку йдеться про те, що актори актив-
но користуються подвійною природою таких інститутів, змушуючи їх викону-
вати нові функції та вирішувати нові завдання. Традиційний інституціоналізм
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у соціології аналізує безліч прикладів інституційних новацій, які працюють з
існуючим вихідними умовами для пошуку рішень нових проблем. У деяких
випадках конверсія є швидше результатом включення нових акторів або при-
ходу до влади нової коаліції політичних сил, а не руйнуванням старих інсти-
тутів чи їх використанням для досягнення нових цілей. Однак у деяких випад-
ках навіть ті, хто перебуває на узбіччі політичних процесів за наявних інсти-
тутів, можуть відмовитися від стратегії конверсії. Не маючи можливостей для
руйнування інституту, вони радше скористаються його амбівалентною приро-
дою для реалізації своїх завдань та посилення своїх позицій. 

Отже, у дослідженні інституційних змін можна виділити три основних
проблеми. Перша пов’язана з природою самих інститутів, які часто виконують
дистрибутивну функцію для значної кількості агентів, а наші знання про інсти-
тути як такі завжди будуть неповними. Друга основна проблема полягає у
спробах зрозуміти зміни інститутів через використання раціонального підходу.
Однак агенти в ході вибору того чи іншого інституту чи зміни не завжди орі-
єнтуються на їх ефективність та довгострокову перспективу. Крім того, резуль-
тати змін можуть мати неочікувані негативні побічні наслідки, спрогнозувати
які не можливо. Остання проблема стосується суті змін: чи мають вони за мету
радикальну зміну інституту чи лише окремих правил гри, які можуть сприяти
збереженню інституту через модифікацію або ж закладати підвалини для його
ліквідації у майбутньому. 
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Стойко О. М. Інституційні зміни як об’єкт наукового дослідження
Виділено три основних проблеми, що виникають у ході наукового аналізу інститу-

ційних змін. Перша пов’язана з природою самих інститутів, які часто виконують дис-
трибутивну функцію для значної кількості агентів. Друга полягає у недоліках раціо-
нального підходу в поясненні поведінки агентів. Остання проблема стосується суті змін,
які можуть мати за мету радикальну зміну інституту чи лише окремих правил.

Ключові слова: інститут, інституціоналізм, теорія раціонального вибору, демократія,
перехід. 

Стойко Е. М. Институционные изменения как объект научного исследования
Выделены три основных проблемы, возникающие в ходе научного анализа инсти-

туционных изменений. Первая связана с природой самих институтов, часто исполняю-
щих дистрибутивную функцию для значительного количества агентов. Вторая состоит
в недостатках рационального подхода в объяснении поведения агентов. Последняя про-
блема касается содержания изменений, ставящих целью радикальное изменение инсти-
тута или отдельных правил. 

Ключевые слова: институт, институционализм, теория рационального выбора, демо-
кратия, переход.

Stoyko O. M. Institutional changes as the object of scientific research
The three main problems of theoretical studying institutional changes are defined. The

first problem is the nature of institutions, which often perform distributive function to a con-
siderable amount of agents. In other words, institutions can not only resolve, but also intensi-
fy conflicts between actors. So, institutional changes, that reduce benefits some actor, or give
any advantages to others, will require more efforts for their implementation. The situation
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becomes more complicated if there are a huge number of participants. Various agents have
own considerations and preferences for desired content and form of institutional arrange-
ments. In such situation reaching a consensus among such a diversity of participants is quite
difficult if possible at all.

The second issue in studying the institutional changes is presented by limitations of ratio-
nal approach to the explanation of agent behavior. We should recognize that some actors will
act not instrumentally and strive to achieve short-term, but not long-term objectives. We also
should keep in mind that the results of institutional changes can be unwanted to actors, which
agreed on their realization. The special attention should be given to limits of our knowledge
and lack of essential information, needed to make reasonable decisions. A simple problem can
be easy resolved, but if the complexity is increasing, which is typical for the institutional
arrangement that will improve the situation of a particular social group or a large part of the
actors, the lack of knowledge and information becomes more apparent.

The last problem concerns the context of changes, directed on radical changes of institu-
tes or certain rules. The more radical is reform, the more opposition from actors it will pro-
voke. According to their radicality institutional changes can be classified as displacement,
layering, drift and conversation (the more moderate changes are last). 

The other interest issue is correlation the institutional changes in different spheres of soci-
al life. For example, authoritarian regimes provide the better conditions for reforms then
democratic one. But the successful transition of post socialist countries in Europe proved that
democracy also can promote economic and institutional reforms. 

Key words: institution, institutionalism, rational choice theory, democracy, transit.

УДК 323.1
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кандидат політичних наук

ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ ЕТНІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ
В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 

В УМОВАХ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ

Етнополітичний конфлікт між Україною та Росією 2014 р., що призвів до
анексії Криму Російською Федерацією та проявів сепаратизму на Сході й
Півдні держави, поклав край мирному етапу співіснування етносів на терито-
рії України. Етнополітична нестабільність, міжетнічні конфлікти, прояви ксе-
нофобії та дискримінації за ознакою етнічної належності стали характерною
ознакою етнонаціональних процесів в Україні. Етнополітичний конфлікт суп-
роводжується етнополітичною дезінтеграцією, різкою поляризацією поліет-
нічного суспільства, деконсолідацією, зростанням рівня нетолерантності,
проявами ксенофобії, екстремізму. Відомо, що будь-які негативні, дестабіліза-
ційні процеси в країні призводять до посилення конфліктогенної ролі етнічно-
го чинника. Оскільки Російська Федерація підтримує дезінтеграційні процеси
в Україні, підтримує самопроголошені ДНР та ЛНР, ставлення до цієї держави
та її громадян, що беруть участь у гібридній війні в Україні, погіршилося.

Так, згідно з останніми даними соціологічних опитувань різко і симетрич-
но погіршилося ставлення українців до Росії та росіян і росіян до України й
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українців. Кількість позитивно налаштованих до Росії українців зменшилася з
78 % у лютому 2014 р. до 52 % – у травні; українців, які негативно ставляться
до Росії, зросла з 13 % у лютому до 38 % – у травні 2014 р. Найбільше пози-
тивно налаштованих до Росії українців проживає на Сході України, але й там
їх кількість зменшилася з 92 % до 77 %. Найменше, 30 % населення західних
областей України, позитивно ставляться до Росії. У Росії кількість позитивно
налаштованих до України громадян зменшилася з 66 % у лютому 2014 р. до
35 % у травні; кількість негативно налаштованих росіян до України зросла з
26 % до 49 % відповідно [1]. Дві третини (67,1 %) громадян України зазначи-
ли, що їх ставлення до Росії після приєднання Криму до Російської Федерації
погіршилося, 2,3 % – що воно покращилося, 21,7 % – не змінилося. На погір-
шення ставлення вказує більшість жителів Західного (91,8 %), Центрального
(82,4 %) та Південного (56,3 %) регіонів. 

При цьому поглибився розкол всередині українського суспільства – на про-
українську (яка підтримує дії влади на протидію дезінтеграції України) та про-
російську частини (виступає за співпрацю з Росією, підтримує федералізацію,
ДНР, ЛНР). Про це також свідчать дані соціологічних опитувань. Три чверті
(73,9 %) громадян України не відчувають загрози з боку українських націона-
лістів («бандерівців»). Відчуває таку загрозу кожен п’ятий (19,7 %) респон-
дент. Не відчуває загрози з боку українських націоналістів більшість населен-
ня всіх регіонів (від 97 % на Заході до 51 % на Сході країни), однак на Півдні
й Сході частка тих, хто відчуває таку загрозу, вища, ніж загалом по країні
(27,9 % – на Півдні, 39 % – на Сході). Загрозу з боку проросійських екстреміс-
тів відчувають 49,3 % опитаних, тоді як не відчувають такої загрози, 41,5 %.
Цю загрозу відчувають більшість жителів Заходу (61,4 %), Центру (63,4 %) та
Півдня (52,3 %) країни, у Східному регіоні – лише 27 % (59 % жителів цього
регіону не відчувають такої загрози).

Внаслідок зростання рівня ксенофобії в Росії та Україні почастішали проя-
ви україно- та русофобії відповідно. Російські установи, банки зазнають
погромів через підтримку сепаратизму на Сході. Зокрема, у відповідь на заги-
бель українських військових у ході АТО зазнали актів вандалізму російські
фінансові установи. Так, у Житомирі та Львові пройшли протестні акції проти
роботи російських банків в Україні. Установи облили фарбою, розбили вітри-
ни, обписали гаслами: «Тероризм не пройде», «Цей банк фінансує тероризм».
Чимало українців долучилися до акції бойкоту продажу російських товарів в
Україні. Таким чином, в українському і російському суспільствах спостеріга-
ється взаємне зростання рівня нетолерантності, викликане дестабілізацією
етнополітичної ситуації в Україні. Ця тенденція отримує відображення як у
соціологічних опитуваннях, так і в конкретних проявах русофобії та україно-
фобії. 

Неабиякого розголосу набули випадки ксенофобії на окупованих територі-
ях – ДНР, ЛНР та Автономній Республіці Крим. Так, у Севастополі типовими
після анексії Російською Федерацією стали заклики до розправи над проукра-
їнськи налаштованими жителями. У ЛНР 10 травня поблизу м. Брянки сепара-
тисти розстріляли чотирьох молодих людей лише за патріотичне привітання
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«Слава Україні!», двоє з яких загинули [2]. Однак ретельно відстежити ситуа-
цію з порушенням прав людини на окупованих територіях не вдається через
відсутність будь-якого контролю (державного, правоохоронного, експертного)
в них. Оскільки різкий сплеск ксенофобії викликаний етнополітичним кон-
фліктом, К. Вітман прогнозує його тимчасовий, ситуативний характер та
завершення після припинення бойових дій та стабілізації етнополітичної
ситуації в Україні [3, с. 379]. 

Ситуація з протидією дискримінації в РФ, на відміну від України, складні-
ша через відсутність законів або окремих положень, спеціально присвячених
протидії дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри або етнічної належ-
ності. Безумовно, у Конституції РФ, низці федеральних законів є норми, що
встановлюють рівність громадян, фізичних осіб, включаючи расову й етнічну
належність, а також забороняють порушення цієї рівності. Однак, як зазначає
О. Осипов, у Росії помилково продовжують називати ці положення антидис-
кримінаційним законодавством, у тому числі на державному рівні. Тоді як
норми галузевого законодавства щодо рівності не мають практичного значен-
ня, оскільки в теорії та на практиці залишається незрозумілим, за яких обста-
вин, на чию адресу та які саме вимоги можна висувати при ймовірному пору-
шенні цих норм [4, с. 67]. 

Законодавство Російської Федерації містить такі норми про рівність прав
та свобод людини і громадянина у галузевих актах: ст. 6 Цивільного проце-
суального кодексу 2002 р. і ст. 7 Арбітражного процесуального кодексу 2002 р.
закріплюють принцип рівності перед законом і судом незалежно від статі,
раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища,
місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громад-
ських об’єднань та інших обставин. Однак, як зауважує О. Осипов, законодав-
ство і правозастосовна практика, а також юридична дискусія в Росії не пропо-
нують ні визначень, ні тлумачень ключових понять, що належать до принципу
рівноправності, а саме: «рівність прав і свобод», «рівний доступ» і «рівні мож-
ливості реалізації прав». Галузеве законодавство, зокрема закони РФ «Про
основи федеральної політики в сфері захисту праці», «Про вимушених пере-
селенців», «Про біженців» використовують термін «дискримінація» без його
визначення й у неоднакових контекстах. Житловий кодекс РФ 2004 р. у загаль-
ному вигляді згадує про «визнання рівності учасників регульованих житловим
законодавством відносин», але не передбачає застосування жодних антидис-
кримінаційних положень.

Неодмінно слід згадати кримінальну відповідальність за дискримінацію в
Росії. Стаття 136 Кримінального кодексу РФ «Порушення рівності прав і сво-
бод людини і громадянина» передбачає кримінальну відповідальність за дис-
кримінацію, тобто порушення прав, свобод і законних інтересів людини і гро-
мадянина залежно від статі, раси, національності, мови, походження, майно-
вого і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переко-
нань, належності до громадських об’єднань або будь-яких соціальних груп [5].
Як і в Україні, відповідна стаття використовується дуже обмежено, офіційних
даних про її застосування немає. На думку російських правозахисників, стри-

472 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



мує застосування цієї норми можливість використання її проти широкого кола
дій незалежно від ступеня їх суспільної небезпеки. У Російській Федерації
було прийнято окремий універсальний закон, який дає відповідь на подібні
проблеми – починаючи від ксенофобії, пропаганди національної ворожнечі та
расизму і завершуючи терористичною діяльністю, – «Про протидію екстре-
містській діяльності». 

Таким чином, дискримінація фактично була оголошена екстремістською
діяльністю. До екстремістської діяльності нормативно-правовий акт відносить
цілий спектр протиправної діяльності на ґрунті нетолерантності, зокрема: збу-
рення расової, національної або релігійної, а також соціальної ворожнечі,
пов’язаної з насильством або закликами до насильства; приниження націо-
нальної гідності; здійснення масових безчинств, хуліганських дій та актів ван-
далізму з мотивів ідеологічної, політичної, расової, національної або релігій-
ної ненависті; пропаганду виключності, вищості або неповноцінності грома-
дян відповідно до їх релігійної, соціальної, расової, національної або мовної
належності; порушення прав та свобод людини і громадянина, завдання шкоди
здоров’ю та майну громадян у зв’язку з їх переконаннями, расовою або націо-
нальною належністю або соціальним походженням; створення та/або поши-
рення друкованих, аудіо- та інших матеріалів, призначених для публічного
використання, які містять хоча б один з вищезгаданих пунктів; пропаганда та
публічне демонстрування нацистської атрибутики; фінансування екстреміст-
ської (вищезгаданої діяльності) або інше сприяння в плануванні, підготовці,
організації екстремістських дій [6]. 

З цього можна зробити висновок, що під екстремістську діяльність підпа-
дає велика кількість дій, суть Закону зводиться до протидії крайнім формам
релігійної, етнічної, расової, соціальної нетолерантності. Протидія крайнім
формам нетолерантності здійснюється передусім за рахунок профілактичних
заходів, спрямованих на запобігання екстремістській діяльності, у тому числі
спрямованих на виявлення й наступне усунення причин і умов, що сприяють
активізації проявів нетолерантності в російському соціумі (ст. 3). А вже потім
за рахунок виявлення та припинення екстремістської діяльності громадських і
релігійних об’єднань, організацій та фізичних осіб. Закон зобов’язує органи
влади в межах своєї компетенції в пріоритетному порядку здійснювати профі-
лактичні, у тому числі виховні, пропагандистські, заходи, спрямовані на запо-
бігання екстремістській діяльності. Федеральні органи державної влади, орга-
ни державної влади суб’єктів федерації, а також органи місцевого самовряду-
вання визначені суб’єктами протидії проявам нетолерантності.

Особлива увага приділяється відповідальності ЗМІ за поширення екстре-
містських матеріалів та здійснення екстремістської діяльності. Діяльність
такого ЗМІ, який тиражує нетолерантність, ксенофобію та ворожнечу, може
бути припинена за рішенням суду. Також суд може призупинити реалізацію
відповідних номерів періодичного видання або тиражу з метою недопущення
продовження поширення екстремістських матеріалів. Це положення особливо
актуальне для України, де окремі видання роками тиражують нетолерантність
та ксенофобію, а держава за чинної законодавчої бази виявляється неспро-
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можною зупинити такі прояви екстремізму. Але з іншого боку, свобода слова
страждає від подібних превентивних заходів, що неприпустимо в демократич-
ній державі.

За здійснення екстремістської діяльності громадяни Російської Федерації,
іноземні громадяни й особи без громадянства несуть кримінальну, адміністра-
тивну й цивільно-правову відповідальність. Тобто російське антидискриміна-
ційне законодавство, попри відсутність спеціалізованого антидискримінацій-
ного закону, на відміну від українського не звільняє від відповідальності за
прояви нетолерантності жодну категорію осіб, незалежно від наявності грома-
дянства. 

Нещодавно було прийнято зміни до Кримінального кодексу РФ, що поси-
люють відповідальність за прояви екстремізму. Нормативний акт доповнено
новою ст. 282.3 «Фінансування екстремістської діяльності», яка встановлює
покарання за «надання або збір коштів або надання фінансових послуг, завідо-
мо призначених для фінансування організації, підготовки і вчинення хоча б
одного із злочинів екстремістської спрямованості або для забезпечення діяль-
ності екстремістського співтовариства або екстремістської організації».
Покарання за цей злочин варіюється від штрафу до позбавлення волі на строк
до трьох років. Якщо злочин скоєно з використанням службового становища,
максимальне покарання може скласти шість років позбавлення волі. При
цьому особа буде звільнятися від кримінальної відповідальності, якщо допо-
може запобігти або припинити злочин, який вона фінансувала. Законом також
встановлюється кримінальна відповідальність у вигляді примусових робіт або
позбавлення волі на строк до п’яти років за публічні заклики до екстреміст-
ської діяльності, здійснені з використанням не тільки ЗМІ, а й Інтернету.

Аналогічним чином доповнюється і ст. 282 КК РФ «Збудження ненависті
або ворожнечі, а також приниження людської гідності». Під неї тепер також
підпадатимуть відповідні злочини, вчинені в інформаційному просторі, в
Інтернеті. Крім того, посилюється покарання за організацію діяльності гро-
мадського або релігійного об’єднання або іншої організації, які суд ліквідував
або заборонив у зв’язку зі здійсненням екстремістської діяльності. Законом
також передбачається конфіскація майна, отриманого в результаті вчинення
злочинів екстремістської спрямованості [7].

Однак, як зазначає О. Осипов, практика застосування низки адміністратив-
них механізмів на основі антиекстремістського закону не дає підстав судити
про те, чи можуть вони використовуватися як засіб протидії дискримінації.
Дослідник переконаний, що частина визначення екстремізму, представленого
Законом РФ «Про протидію екстремістській діяльності», не відповідає понят-
тю екстремістської діяльності в загальноприйнятому розумінні. Ситуація
погіршується тим, що у Російській Федерації ні на федеральному, ні на регіо-
нальному рівні немає спеціальних органів, що відповідають за запобігання і
ліквідацію дискримінації [4, с. 80]. Таким чином, Росія виявляється ізольова-
ною від світових процесів, пов’язаних із протидією расовій дискримінації.
Найбільш несприятливим для утвердження рівності є недемократичний полі-
тичний режим, для якого порушення прав людини є скоріше нормою, аніж пра-
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вопорушенням. Етнополітичний конфлікт з Україною лише підкреслив гос-
троту цих загальних проблем боротьби з ксенофобією в РФ.

На неефективність антидискримінаційної політики сусідньої держави вка-
зують статистичні дані. За даними інформаційно-аналітичного центру СОВА,
що спеціалізується на протидії ксенофобії та екстремізму в Російській
Федерації, з початку 2014 р. від рук расистів у Росії загинули 19 людей, ще 97 –
поранено. Расистські напади були зафіксовані у 24 регіонах Росії. За інформа-
цією експертів, у листопаді 2014 р. сталося вісім актів вандалізму. Загалом у
2014 р. експерти зафіксували не менше 48-ми актів ідейно вмотивованого ван-
далізму в 32 регіонах країни [8]. Однак, на відміну від України, в Російській
Федерації більш напрацьована судова практика щодо ксенофобських злочинів.
Від початку року, за даними аналітичного центру СОВА, за расистське насиль-
ство винесено 18 обвинувальних вироків, у яких було врахований мотив нена-
висті, проти 39 осіб у 16 регіонах країни. У цих процесах були засуджені 7 осіб.

Останнім часом у Російській Федерації спостерігається переспрямування
ксенофобських настроїв, яке констатують соціологічні опитування. Росія –
недемократична країна з високим рівнем ксенофобії та ізоляціоністських
настроїв. Утім, українська криза і протистояння з Заходом тимчасово відсуну-
ли на другий план традиційно важливу для російського суспільства міжнаціо-
нальну та міграційну проблематику. За даними Левада-центру, якщо в жовтні
2013 р. був зафіксований пік ксенофобських настроїв (гасло «Росія для росіян»
підтримало 66 % росіян, що було максимумом за всі роки), то на кінець 2014 р.
таких опитуваних було 54 % [9].

Кількість росіян, які вважають, що «на даний момент у Росії можливі масо-
ві кровопролитні зіткнення на національному ґрунті», знизилося з 62 % у жов-
тні 2013 р. до 24 % у липні 2014 р. Якщо відчуття міжнаціональної напруже-
ності в місті/районі, де проживає респондент, восени 2013 р. констатували
43 % опитаних, то тепер – 23 %. Рівень етнічної неприязні щодо вихідців з пів-
денних республік знизився. Однак зниження негативу і агресії відбулося не за
рахунок збільшення позитивного сприйняття, що могло б вказати на позитив-
ну динаміку в сфері протидії ксенофобії, а за рахунок зростання байдужого
ставлення. Крім того, у світлі етнополітичного конфлікту з Україною та
Заходом, з’явилися нові об’єкти ксенофобії – «західняки», українські «фашис-
ти» і «бандерівці».

Незважаючи на зростання позитивних оцінок, готовність підтримати
запровадження різних обмежень для мігрантів залишається практично на
колишньому рівні. Більше двох третин опитаних (64 %) вважають, що необ-
хідно видворяти з Росії нелегальних мігрантів з країн близького зарубіжжя.
76 % наполягають на жорсткій адміністративній політиці, яку слід проводити
уряду РФ, щоб зменшився наплив приїжджих. Лише 16 % вважають, що імміг-
ранти – позитивний фактор розвитку економіки Росії.

Соціологічні дані декларують зростання рівня міжетнічної напруженості
через події в Україні, що відсунули на другий план усі інші етнонаціональні
проблеми. Однак принципово етнополітична ситуація не змінилася і залиша-
ється напруженою в Російській Федерації. Експерти виокремлюють низку при-
чин, через які рівень міжетнічної напруженості залишається високим безвід-
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носно до українського чинника: фактична нерівність російських регіонів, збе-
реження системи «негласного етнічного квотування посад у національних рес-
публіках», високий рівень злочинності в середовищі мігрантів, експансія ради-
кального ісламу [8].

Таким чином, етнополітичний конфлікт між Україною та Росією, що виник
внаслідок вторгнення Російської Федерації, анексії територій України, гібрид-
ної війни, з одного боку, призвів до зростання рівня взаємної ксенофобії
(україно- та русофобії), міжетнічної напруженості у відносинах між країнами
та їх титульними етносами в 2014 р., а з другого – актуалізував проблему
боротьби з ксенофобією та іншими видами дискримінації в Україні та Росії,
що вирішується у різний спосіб. Утім, врегулювання цього конфлікту є необ-
хідною умовою мінімізації наслідків ксенофобізації відносин України та Росії.
Прогнозуємо, що застосування інших політико-правових механізмів виявить-
ся недостатнім для зниження рівня ксенофобії. 
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Явір В. А. Дискримінація за ознакою етнічної належності в Україні та
Російській Федерації в умовах етнополітичного конфлікту

Досліджується вплив етнополітичного конфлікту між Україною та Росією на зрос-
тання рівня ксенофобії, який зафіксовано в обох країнах у 2014 р. Автор доходить
висновку, що врегулювання конфлікту є необхідною умовою мінімізації наслідків ксе-
нофобізації відносин України та Росії, вважаючи застосування інших політико-право-
вих механізмів недостатнім для зниження рівня взаємної ксенофобії. 

Ключові слова: ксенофобія, дискримінація, міжетнічна ворожнеча.

Явир В. А. Дискриминация по признаку этнической принадлежности в
Украине и Российской Федерации в условиях этнополитического конфликта

Исследуется влияние этнополитического конфликта между Украиной и Россией на
рост уровня ксенофобии, который зафиксирован в обеих странах в 2014 г. Автор прихо-
дит к выводу, что урегулирование конфликта является необходимым условием миними-
зации последствий ксенофобизации отношений Украины и России, считая применение
других политико-правовых механизмов недостаточным для снижения уровня взаимной
ксенофобии.

Ключевые слова: ксенофобия, дискриминация, межэтническая вражда.

Yavir V. Ethnic Discrimination in Ukraine and Russia in terms of Ethnopolitical
Conflict

The influence of ethnopolitical conflict between Ukraine and Russia on mutual growth of
xenophobia, which was recorded in both countries in 2014, is studied. The ethnopolitical con-
flict between Ukraine and Russia in 2014, which led to the annexation of Crimea by Russian
Federation and manifestations of separatism on the East and South of Ukraine ended the pea-
ceful coexistence phase of ethnic groups in Ukraine. Ethnopolitical instability, ethnic con-
flicts, xenophobia and discrimination based on ethnicity became a characteristic feature of
national processes in Ukraine. Ethnopolitical conflict is accompanied by ethnic and political
disintegration, sharp polarization of multiethnic society, deconsolidation, the increasing level
of intolerance, xenophobia, extremism.

It is well known that any negative, destabilizing processes in the country lead to increa-
sed conflict role of ethnicity. As Russian Federation supports the disintegration processes in
Ukraine, supports self-proclaimed DPR and LPR, the attitude to this state and its citizens
involved in hybrid war in Ukraine deteriorated. According to recent opinion polls Ukrainian
attitude to Russia and Russians and Russian to Ukraine and Ukrainian sharply and symmetri-
cally have deteriorated.

At the same time the split in Ukrainian society on the pro-Ukrainian (supporting gover-
nment actions to counteract the disintegration of Ukraine) and the pro-Russian part (suppor-
ting cooperation with Russia, federalization, DPR, LNR) has deepened. This is also confirmed
by the opinion polls. Because of rising xenophobia in Russia and Ukraine manifestations of
Russophobia and Ukrainophobia became frequent. Outstanding publicity was given to cases
of xenophobia in the occupied territories – DPR, LPR, Crimea.

The situation of combating discrimination in Russia, unlike Ukraine, more complicated
because of the lack of laws or specific provisions devoted to combating discrimination based
on race, skin colour or ethnic origin. Of course, in the Constitution, federal laws are a number
of rules that establish the equality of citizens and individuals, including racial and ethnic ori-
gin, and prohibit violations of equality. However, Russia continues to mistakenly call these
provisions of anti-discrimination legislation, including at the state level. While the rules of
sectoral legislation on equality have no practical significance, since in theory and in practice
is unclear under what circumstances, on whose address and what requirements can be put for-
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ward in alleged violation of these rules. Legislation, law enforcement practice and legal deba-
te in Russia do not offer any definitions or interpretations of key concepts belonging to the pri-
nciple of equality, namely: «equality of rights and freedoms», «equal access» and «equal
opportunity to exercise of rights».

In the Russian Federation was adopted separate universal law that provides an answer to
these problems – from xenophobia, propaganda of national hatred and racism and ending ter-
rorist activity – «On combating extremist activity». So, discrimination has actually been dec-
lared extremist activity. A lot of actions fall under extremist activity. The purpose of the law
is to counter extreme forms of religious, ethnic, racial and social intolerance. Citizens of
Russian Federation, foreign citizens and stateless persons are criminal, administrative and
civil liability for extremist activity. Russian anti-discrimination legislation, despite the lack of
specialized anti-discrimination law, unlike the Ukrainian one, doesn’t exempt from liability
for acts of intolerance any of the categories of people, regardless of nationality. The practice
of a number of administrative arrangements on the basis anti-discrimination law provides no
basis to judge whether they can be used as a means of combating discrimination. The situati-
on is aggravated by the fact that there are no special government agencies responsible for the
prevention and elimination of discrimination in the Russian Federation on the federal or regio-
nal level. 

The author concludes that conflict resolution is a necessary condition for minimizing the
consequences relations between Ukraine and Russia xenophobization, considering the use of
other political and legal mechanisms insufficient to reduce xenophobia.

Key words: xenophobia, discrimination, inter-ethnic enmity.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ОСНОВИ
ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПРОТИ УКРАЇНИ

Наслідком поліваріантності та багатоаспектності політики Російської
Федерації щодо України, здійснюваної з кінця 2013 р. і до сьогодні, стало вжи-
вання в науковій та суспільно-популярній літературі різноманіття визначень
для позначення цього явища: «захист інтересів російськомовних громадян
України», «протистояння зі Сполученими Штатами Америки», «повернення
територій», «громадянська війна», «гібридна війна» тощо. Поряд з тим в укра-
їнській суспільно-політичній думці дедалі більше утверджується поняття
«збройна (воєнна) агресія Російської Федерації». Це визначення обґрунтову-
ється та використовується як в експертному середовищі [10], так і в політико-
правових документах [24]. 

Зрозуміло, що російсько-українське протистояння ще стане предметом
дослідження багатьох науковців, що коректний науковий аналіз певного явища
чи процесу потребує його закінчення, певної історичної дистанції між предме-
том дослідження і дослідником, коли стануть більш зрозумілими підстави,
рушійні сили, способи діяльності учасників, викристалізуються наслідки.
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Водночас збройна агресія Російської Федерації проти України стала довгос-
троковим чинником впливу на українську політичну, економічну, військову та
соціальну реальність [10]. Отже, значущість та актуальність проблеми вимагає
якнайпильнішої уваги наукового співтовариства, хоча б з погляду необхіднос-
ті щонайшвидшого припинення такої агресії та мінімізації її негативних
наслідків. 

Ми спробуємо проаналізувати російську збройну агресію проти України з
погляду її належності до постмодерністського дискурсу. Наприкінці 2014 р. в
інтелектуальних колах жваво обговорювалась стаття британського журналіста
Петера Померанцева «Росія: постмодерністська диктатура?» [23]. Стаття спри-
чинила дискусію щодо постмодерністських підстав сучасної російської полі-
тики, проявом якої стала, у тому числі й збройна агресія проти України. 

Отже, що являє собою постмодернізм і як він виявляється в суспільно-полі-
тичній реальності? Узагальнене визначення постмодерну дав В. Горбатенко [9,
с. 3–13]. На підставі узагальнення робіт попередників він вивів таке розумін-
ня постмодерну: 

1) нова тенденція в культурному самоусвідомленні розвинених західних
суспільств, яку сучасний французький філософ Ж.-Ф. Ліотар характеризує як
«недовіру стосовно метаоповідей», вихід з обігу «метанаративного механізму
легітимації» попередньої епохи, котрий тримався на звернених у майбутнє
«великих завданнях» людства – ідеях прогресу, послідовного розвитку свобо-
ди, емансипації особистості, великої мети і великого героя, універсальності
знань, індустріально-технічного розвитку, звільнення людства від тягаря
буденної праці [19, с. 10];

2) глобальний стан цивілізації трьох останніх десятиліть ХХ ст., в умовах
якого не тільки зникає визначеність, а й з’являється «безкінечна кількість
невизначеностей», які змушують зрозуміти, що «маємо справу не з “новим сві-
товим порядком”, а з неспокійною, надломленою планетою» [17, с. 407];

3) новий напрям у соціальній теорії, який ставить за мету пояснити вище-
зазначені явища і процеси, «стимулює розробку багатовимірних уявлень про
пріоритети, цілі й завдання людства, ініціює виникнення поліваріантних спо-
собів, засобів, стратегій їх здійснення» [29, с. 65].

Сучасні філософи пропонують розділяти поняття «постмодерну» та
«постмодернізму» [22]. Під «постмодерном» розуміють період розвитку куль-
тури і саму культуру Європи останніх кількох століть. Постмодернізмом же є
певна теоретична рефлексія, теоретичний рівень аналізу цієї культури, що
виявляється у виявленні певних концептуальних конструкцій і філософських
теорій. Своєрідним підсумком утвердження таких концепцій у суспільному
дискурсі стала робота Ж-Ф. Ліотара «Стан постмодерну», яка вийшла у
1979 р. [19]. Як писав Ліотар, для постмодерну стають неприйнятними будь-
які правила та принципи, які претендують на істинність, всезагальність та
незмінність [19, с. 10]. Дискусії навколо роботи дали змогу постмодернізму
отримати остаточне визнання інтелектуалів. Постмодернізм швидко став гло-
бальним та популярним. Мода на постмодернізм сприяла його поширенню
практично на усі галузі наукового (насамперед гуманітарного) знання, було
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здійснено спроби створення нових методологій соціального знання, що
повністю змінювали підходи до розв’язання різноманітних соціально-філо-
софських проблем. Більше того, раціоналізм як основа попередньої епохи
модерну, який характеризувався такими явищами, як віра в науково-технічний
прогрес, поступальний розвиток науки і техніки, був звинувачений постмо-
дерністами як основна причина трагедій ХХ ст. в світі.

Для класичної політології притаманними є принципи системності суспіль-
ства, наявності фундаментальних суспільних закономірностей, використання
кількісних методів дослідження тощо. Постмодерністи ж пропонують вико-
ристовувати зовсім інші принципи та категорії суспільного знання, які вико-
ристовуються фізикою, кібернетикою, синергетикою та іншими природничими
науками, такі як «хаос», «нестійкість», «нелінійність», «розпад», «параллель-
ність», «плюралізм», «релятивізм», «додатковість» тощо [22]. Як писав
М. Мнацаканян, для постмодерніста не існує зовнішньої, незалежної від люди-
ни реальності. Соціальні процеси постмодерніст розглядає лише крізь призму
власних відчуттів, уявлень, особистого досвіду, що часто призводить до
суб’єктивізму, агностицизму, того, що Е. Гідденс називав «розривом у свідо-
мості», «фрагментацією знання» [21, с. 48].

Основним фактом постмодернізму, на думку Ю. Давидова, став крах усіх
великих ідей, ідеалів, цінностей, які виникли в попередню епоху модерну [12,
с. 696]. Результатом стала поява цілого ряду наукових концепцій, що дослід-
жують людину і суспільство. Жодна концепція в постмодернізмі не може бути
панівною, оскільки не існує ніяких загальних обов’язкових правил.
Постмодернізм встановлює плюралізм, рівність позицій. На думку постмодер-
ністів, одні й ті ж соціальні дії і факти можуть мати різний сенс, а різні люд-
ські суспільства надають таким діям та фактам різні значення. Тому увага
дослідника повинна бути спрямована не тільки на об’єкт, а й враховувати кон-
текст, що надає соціальним фактам особливе значення.

Таким чином, у світоглядному значенні постмодернізм встановлює плюра-
лістичну парадигму, проголошує принцип множинності, фрагментованості
культурного простору, пріоритет особи, структур самоуправління, ідентичнос-
ті. У політичному житті спостерігається зростання культурної і політичної
багатоманітності, поширення політичних цінностей постмодерну, приділяєть-
ся увага проблемам ідентичностей у політиці та в політичному управлінні,
ролі особи в політиці та політичному управлінні, розвитку низових політичних
структур та горизонтальної взаємодії тощо.

Плюралістичність і широта поширення різноманітних постмодерністських
концепцій сприяють їх широкому застосуванню дослідниками в іноді найнес-
подіваніших галузях гуманітарного знання. Нашу увагу привернула видана у
2007 р. робота О. Дугіна «Геополітика постмодерну» [14]. Один з ідеологів
російської агресії проти України [18] в цій роботі визначив Росію «демокра-
тичною імперією». Подібно до народників, які вважали соціалізм шансом для
подолання споконвічної відсталості Росії, яка з феодалізму зможе одразу
«потрапити» до соціалізму, Дугін проголосив постмодернізм засобом вряту-
вання Росії від розпаду. «Логіка модерну», на думку Дугіна, повинна була б
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призвести до розпаду Росії як імперії, перетворення її на державу-націю, утво-
рення з її складових частин інших національних держав, тоді як постмодер-
нізм дає імперії шанс на перетворення та збереження в якості оновленої
постмодерністської «демократичної імперії». 

Зазначені міркування можна було б вважати маячнею маргінального філо-
софа, якби різноманітні євразійські, панслов’янські та інші російські імперські
проекти постійно не з’являлися в суспільному та науковому дискурсі в Росії, і
якби вони не поділялися вищим політичним керівництвом Російської
Федерації. Ще 27 липня 2013 р., виступаючи в Києві на конференції
«Православно-слов’янські цінності – основа цивілізаційного вибору України»,
яка була присвячена 1025-річчю хрещення Русі, Президент Російської
Федерації В. Путін зазначив: «На тому місці, де ми знаходимося, наші з вами
пращури зробили цей вибір для всього нашого народу. «Для всього нашого
народу» – я кажу так, маючі на увазі, що, безумовно, ми розуміємо сьогодніш-
ні реалії, є й український народ, і білоруський, і інші є народи, і ми з повагою
до всього цього спадку ставимося, але в основі лежать, безумовно, наші спіль-
ні духовні цінності, котрі роблять нас єдиним народом» [7].

На початку «українських подій», 25 березня 2014 р. в «Независимой газе-
те» вийшла екзальтована стаття керівника Центру дослідження ідеологічних
процесів Інституту філософії Російської академії наук О. Рубцова «Постмодер -
нізм у політиці – просто біда» [28]. Текст фактично є гімном тим змінам у світі,
що спричинені розвитком постмодерністських ідей. Автор, зокрема, зазначив:
«Ангела Меркель наполягає на тому, що Володимир Путін втрачає зв’язок з
реальністю. Наша відповідь: змінилась сама реальність, Захід просто не всти-
гає перебудуватися». «Першим дзвінком» таких змін автор назвав Україну. 

Своєрідною інтерпретацією та практичним втіленням цього твердження
стали «українські події»: окупація та анексія Криму та збройна агресія в
Донецькій та Луганській областях. Методи та засоби, що використовуються
агресором у цьому конфлікті, містять усі ознаки так званої гібрідної війни.
Вони докладно описані Ю. Радковцем [25, с. 36–42]. 

Колишній радник з питань безпеки при ООН і НАТО, член верхньої пала-
ти парламенту Нідерландів, генерал-майор у відставці Франк ван Каппен,
коментуючи події в Україні, дав таке визначення «гібридної війни» – це змі-
шання класичного способу ведення війни з використанням нерегулярних
збройних формувань. Держава, що веде гібридну війну, проводить операцію з
недержавними виконавцями – бойовиками, групами місцевого населення,
організаціями, зв’язок з якими формально повністю заперечується. Ці вико-
навці можуть робити такі речі, які сама держава робити не може, тому що
зобов’язана додержуватися Женевської та Гаазької конвенцій про закони сухо-
путної війни, міжнародних домовленостей з іншими країнами. Усю брудну
роботу можна перекласти на плечі недержавних формувань [4]. 

Анексії Криму передувала потужна інформаційна кампанія, основними
складовими якої були такі твердження: опозиція порушила угоду, підписану з
В. Януковичем 21 лютого; Уряд України, обраний Верховною Радою 22 люто-
го, є нелегітимним і не представляє народ України; сама Рада перебуває під
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впливом екстремістів та терористів, те ж стосується і Києва; мільйони біжен-
ців утікають з України в Росію; росіянам в Україні загрожує небезпека тощо.
Ці твердження були зібрані й одночасно спростовані Посольством США в
Росії [26].

Одним із перших почав використовувати «гібридні аргументи» в україн-
ських подіях Президент Російської Федерації. Під час прес-конференції
04 березня 2014 р. на запитання журналіста про наявність російських військ на
території Криму Путін відповів, що росіяни у конфлікті участі не беруть. А
особи у військовій формі без розпізнавальних знаків – це самооборона, місце-
ві жителі, що придбали форму і зброю у воєнторзі [5].

Надалі російська сторона (як посадові особи, так і журналісти) неоднора-
зово використовувала відверто брехливі твердження для виправдання своїх
агресивних дій у Криму, Донецький та Луганській областях. Серед найбільш
знакових стали:

численні репортажі про перестрілку в Сімферополі з участю «українських
бойовиків» [3];

сюжети про мільйони українських біженців до Росії [2];
інформація про перемогу на президентських виборах Дмитра Яроша [27];
сюжет про розіп’ятого Нацгвардією хлопчика [1];
звинувачення України у збитому Боїнгу малазійської авіакомпанії [6];
сюжет на російському Першому каналі від 02 листопада 2014 р., найбільш

згадуваною частиною якого стало твердження про те, що українським вій-
ськовим, які воюють на Донбасі, обіцяють ділянку землі і двох рабів [32]. 

Окрім цих медійних «фейків», в інформаційному просторі поширюються
відверто неправдиві матеріали, які продукують представники російської
влади. Наприклад, про те, що дії Росії в Україні виправдовуються міжнарод-
ним правом, заявляв на пленарному засіданні Державної думи Російської
Федерації депутат від фракції «Єдина Росія» Д. Вяткін [8]. Лейтмотивом вис-
тупу став заклик до захисту «співвітчизників» нормами та засобами міжна-
родного права. Це при тому, що така категорія, як «співвітчизники» міжнарод-
ним правом не передбачена.

11 березня 2014 р. Міністерство закордонних справ Російської Федерації
виступило з заявою у зв’язку з прийняттям Верховною Радою Криму
Декларації про незалежність Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя [16]. Серед іншого, виправданням дій кримської влади щодо
наміру відокремитися від України став прецедент Косово, влада якого свого
часу також прийняла рішення про вихід зі складу Сербії і яке було в подаль-
шому, у 2010 р., визнано Міжнародним судом ООН. При цьому в подібній заяві
від 17 лютого 2008 р. щодо рішення влади Косова, Міністерство закордонних
справ Російської Федерації засудило таке рішення та підтримало реакцію
Сербії на події в Косово [15].

Подібних інформаційно-пропагандистських штампів, що супроводжували
агресію, було безліч. Це і твердження про заборону російської мови в Україні,
й вимога федералізації України, й ідея Новоросії тощо. 

На перший погляд, ці та інші приклади дій Російської Федерації в Україні
можуть бути прикладом постмодерністської політики. Адже згідно з постула-
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тами постмодернізму ніякий факт не є заздалегідь визначеним. Не існує ніяких
принципів норм та правил. Німецький публіцист російського походження
Б. Шумацький вважає політику Російської Федерації безпосереднім наслідком
сповідування ідей постмодернізму [34]. Передвісником такого перетворення
Шумацький називає медіа-популізм Сільвіо Берлусконі, про що написав у
Маніфесті нового реалізму М. Ферраріс [33]. На думку Шумацького, у Росії
хвиля постмодернізму як руху російських інтелектуалів до прекрасного світу,
що «сповнений багатоманітності і відмінностей, позбавлений цінностей, що
обмежують свободу думки і звільнений від диктату універсальних прав люди-
ни», розбилася через власну політичну карикатуру – «пропагандистську дер-
жаву Путіна».

О. Яхно визначила сутність агресії Росії в Україні. Ключовою в цій агресії
є мова, яка «спрямована не на зміст, а на умонастрій» [31]. Російська пропа-
ганда – це не просто набір слів, формулювань, ідеологем, які переважно прямо
протилежні реальності. Мова пропаганди отримала застосування в усіх галу-
зях життя суспільства – від реклами до проповіді [11].

У цьому контексті увагу дослідників привернула еволюція каналу
RT International як одного з основних інструментів російської пропаганди.
Основний підрозділ Міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні»
– телевізійний канал RT International, був запущений у 2005 р. Метою його
діяльності була демонстрація світу російських подій під кутом зору Москви. У
квітні 2013 р. телеканал RT, маючи за мету посилення свого впливу на інфор-
маційне поле Західної Європи, запустив глобальне новинне відеоагентство
RUPTLY з центральним офісом у Берліні. При цьому головний редактор RT
Маргарита Симоньян відкрито заявила, що RUPTLY має намір надавати свої
відеоматеріали для телеканалів усього світу і буде конкурувати з такими світо-
вими лідерами, як Reuters і Associated Press. Сьогодні канал RT дивляться у
понад 100 країнах світу англійською, арабською та іспанською мовами.
Телеканали «RT Americа» і «RT UK» готують і виходять в ефір з власних сту-
дій у Вашингтоні і в Лондоні. Більше того, запущений МІА «Росія сьогодні»
наприкінці минулого року інтернет-портал «Sputnik» використовуватиме
інформаційний потік телеканалу RT, що значно розширить доступ до інфор-
мації, яку він продукує [11]. 

Е. Лукас вважає історію каналу RT повчальною. Він вважає телекомпанію
«слизькою, спритною і такою, що вміє переконувати». Вона не зациклюється
на рекламуванні Росії. Натомість проводить широку роботу проти Заходу.
Неофіційна (а інколи й відкрита) тематика її передач – про загнивання, лице-
мірство, залякування й експансію Заходу. На думку Е. Лукаса цей підхід (який
широко застосовують ще й інші телекомпанії, як-от іранська Press TV, китай-
ська CCTV й деякі латиноамериканські) набагато ефективніший за дубову про-
паганду на «Радио Москва» та інших станцій часів холодної війни [20]. Як вва-
жає Лукас, Москва та інші супротивники використовують п’яті колони, ство-
рені на Заході залежністю від торгівлі й інвестицій. Енергетичне лобі в
Німеччині багато років було надійним адвокатом російських інтересів, а в
Австрії залишається таким і досі. Газопроводи РФ експортують корупцію,
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навіть коли їх іще не прокладено. Страх зашкодити майбутньому транснаціо-
нальної компанії BAE Systems, яка має вигідні, але неоднозначні контракти на
Близькому Сході, паралізує британську систему кримінальної юстиції.

Як робить новини Russia Today? Проілюструємо на прикладі збитого
малайзійського Боїнга. Замість інформації про подію, намагання зрозуміти, що
насправді відбулося, все перетворюється на якусь гру: до студії запрошується
п’ять-шість осіб, і у кожної з них є своя думка. Я думаю, що це зробили аме-
риканці, ні, а я думаю, що це зробили українці. І так далі. Урешті-решт, траге-
дія вульгаризується, вульгаризується сама ідея журналістики. Вульгаризується
сама ідея того, що людина взагалі може з’ясувати, що відбувається насправді.
Те ж саме відбувається з дослідними інститутами, пресою, будь-яким джере-
лом авторитетної думки [13]. 

У результаті постулюються твердження: «Української держави не існує.
Але українська надзвичайно репресивна»; «Української нації не існує. Але всі
українці – націоналісти»; «Української мови не існує. Але росіян змушують
говорити нею»; «Росія рятує Європу від фашизму. Але фашизм не така вже й
погана річ» [13]. 

Усі ці повідомлення об’єднанні спільною характеристикою. Вони є відвер-
тою брехнею. Як справедливо написав Б. Шумацький, «Росія – це брехня». У
статті з такою промовистою назвою автор стверджує, що основною пробле-
мою у відносинах з сучасною Росією є те, що вона бреше. Росія бреше тому,
що вона щиро впевнена, що такої речі, як правда просто не існує [34].

Один із класиків постмодернізму Мішель Фуко говорив, що не варто почи-
нати суперечку, основним пунктом якої є брехня [30, с. 323]. Постмодернізм
дійсно наділяє дослідника багатим методологічним матеріалом для вивчення
суспільства. Постмодерністи дотримуються широких поглядів на фундамен-
тальні проблеми суспільного життя. Але вони ніколи не були брехунами.
Брехня не може бути підвалиною наукового аналізу та засобом наукового піз-
нання.

Російська військова агресія щодо України є цілком модерним проектом, що
має пряму подібність до аналогічних подій європейської історії ХХ ст. з учас-
тю СРСР та Німеччини. Кожен конкретний елемент цієї агресії не новий по
суті і використовувався майже в усіх війнах минулого. Унікальними є узгод-
женість і взаємозв’язок цих елементів, динамічність та гнучкість їх застосу-
вання, а також зростання ваги інформаційного чинника. Причому інформацій-
ний чинник в окремих випадках стає самостійним складником і виявляється не
менш важливим, ніж військовий [10], але вважати, що сума цих елементів
утворює нову постмодерністську якість, немає ніяких підстав. 
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Ходаківський М. Д. До питання про постмодерністські основи збройної агресії
Російської Федерації проти України

У статті розглянуто події, пов’язані з окупацією та анексією Криму Російською
Федерацією та збройною агресією в окремих районах Донецької та Луганської облас-
тей, прояви «гібридної війни». На основі аналізу висхідних положень постмодерніст-
ської філософії спростовано твердження про постмодерністські основи збройної агресії
Російської Федерації проти України.

Ключові слова: постмодернізм, збройна російська агресія. 

Ходаковский М. Д. К вопросу о постмодернистских основах вооруженной агрес-
сии Российской Федерации против Украины

В статье рассмотрены события, связанные с оккупацией и аннексией Крыма
Российской Федерацией и вооруженной агрессией в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей, проявления «гибридной войны». На основе анализа исходных
положений постмодернистской философии опровергнуто утверждение о постмодер-
нистских основах вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. 

Ключевые слова: постмодернизм, вооруженная российская агрессия.
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Khodakivskyi Myhailo. On the issue of postmodern basics of armed aggression of the
Russian Federation against Ukraine

Occupation and annexation of the Crimea, the events in certain areas of Donetsk and
Lugansk regions in 2014–2015 got the name «armed aggression of Russian Federation» in
Ukrainian socio-political opinion. This definition is based and used both among experts and
in political and legal documents. 

The article tries to comprehend Russian aggression from the point of its belonging to
postmodern discourse. A lot of scholars and journalists while describing modern Russia bind
it to postmodernism. In academic and publicistic literature, we can find the definition of
Russia as a «postmodern dictatorship», «postmodern democratic empire» and so on. In accor-
dance, all the store of means used by Russia in Ukraine are sometimes called postmodern poli-
tics or applied postmodernism. 

To examine this hypothesis we should clarify the term «postmodernism» in general and
in political life in particular. Postmodernism is a certain theoretical reflexion, theoretical level
of the analysis of postmodern culture, which is displayed in some conceptual structures and
philosophical theories. As Lyotard wrote, any rules and principles which claims to be true,
common and permanent has become unacceptable for postmodernism. 

The essentials of classical political science are principles of society systemacy, availabi-
lity of basic social laws, using of quantitative research methods and so on. On the contrary,
postmodernists propose to use different principles and denominations of social science, which
are used by Physics, Cybernetics, Synergetic and other natural sciences. 

Crash of all great ideas, ideals and values of modernist epoch has become the main fact
of Postmodernism. Not any concept can become dominant in Postmodernism since there are
not any common mandatory rules. Postmodernism constitutes pluralism, equality of positions.
In the postmodernists’ opinion the same social actions and facts can have different meanings,
and different human societies give different significance.

So, in the world outlook, Postmodernism establishes pluralistic paradigm, proclaims the
principle of plurality of cultural space, priority of a person, autonomy structures, identity. In
political life there is a growth of cultural and political diversity, expansion of political values
of postmodernism; problems of identity in politics and political management, the role of a per-
son in politics, development of lower political structures are taken into consideration.

The analysis of manifestations of Russian armed aggression let us conclude that they are
not postmodern but just lying. One of the classics of postmodernism Michel Foucault said that
it’s not worth to start a debate original point of which is a lie. Postmodernists have broad views
on the fundamental problems of social life. But they have never been liars. A lie can’t beco-
me a foundation of scientific analysis and an instrument of scientific cognition.

Russian armed aggression against Ukraine is completely modern project, which have
direct similarity to analogous events in European history of the XX century with the assistan-
ce of USSR and Germany. Every specific element of this aggression is not new and was used
in nearly all the wars in the past. But coordination and correlation of these elements, their
dynamical and flexible usage, the growth of weight of the information factor are unique.
Moreover, sometimes, the information factor has become an independent component; and it
has been proved to be more important than the military factor. Anyway, there are not any rea-
sons to assume that the amount of these elements create a new postmodern quality.

Key words: postmodernism, armed Russian agression.
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РОЗГЛЯД СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНИ 
АРБІТРАЖНИМИ ТРИБУНАЛАМИ МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ 

З УРЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СПОРІВ

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (англ. – ICSID;
далі – МЦУІС) було засновано Вашингтонською Конвенцією про порядок
вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами
(далі – Конвенція). 159 держав підписали і 150 держав, у тому числі Україна,
ратифікували Конвенцію. Останнім часом склалася стійка тенденція вказувати
в інвестиційних угодах саме МЦУІС як орган, повноважний приймати рішен-
ня у спорах, що випливають з інвестиційних угод. Відповідно механізми
Центру часто застосовують для розгляду спорів між іноземними інвесторами і
приймаючою державою.

За час існування МЦУІС було зареєстровано близько 500 справ. Переважна
більшість цих справ (90 %) була розглянута за останні 15–20 років. У даний
час на розгляді МЦУІС – 198 справ. Розподіл справ по регіонах стає дедалі різ-
номанітнішим, і все більше позовів сьогодні ініціюють інвестори з країн, що
розвиваються. 24 % усіх зареєстрованих справ припадає на Східну Європу і
Центральну Азію [1].

Україна підписала Конвенцію 03 квітня 1998 р. і ратифікувала Законом
України від 16 березня 2000 р. Україна виступала відповідачем у десяти спра-
вах, які розглядалися МЦУІС. П’ять із цих справ були вирішені на користь
України (справи Generation Ukraine, Tokios Tokeles, Bosh International і GEA
Group), три – на користь заявника, ще дві – врегульовані іншим чином.
Зокрема, перша справа Lemire завершилася мировою угодою і врегулюванням
без компенсації. У 2006 р. за згодою сторін було припинено провадження у
справі Western NIS Enterprise Fund (розпочато за позовом американського
фонду прямого інвестування, адже, як стверджував інвестор, українськими
судами було відмовлено у визнанні й виконанні іноземного арбітражного
рішення i внаслідок рішення, винесеного українським судом, він втратив знач-
ну частину інвестицій). Ще дві справи проти України (Krederi Ltd.; City-State
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N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC and Prodiz
LLC) наразі перебувають на розгляді.

Окремі рішення трибуналів МЦУІС у справах проти України вплинули на
розвиток міжнародного інвестиційного права та інвестиційного арбітражу.
У декількох рішеннях були сформульовані важливі положення, на які зверта-
ється увага в практиці трибуналів МЦУІС, науковій літературі і навчальних
курсах. 

Першою проти України була зареєстрована справа громадянина США
Джозефа Леміра (Joseph Lemire) [2]. Її було зареєстровано 1998 р. і винесено
рішення 18 вересня 2000 р. Справа стосувалася видачі ліцензії на радіотран-
сляцію «Гала Радіо» у деяких містах України. У цей час Україна ще не рати-
фікувала Конвенцію, тому справа розглядалася за правилами Додаткового
засобу МЦУІС (Additional Facility). Сторони підписали мирову угоду, яку було
затверджено рішенням арбітражного трибуналу і згідно з якою Україна повин-
на була вжити всіх можливих заходів для надання позитивного рішення про
видачу ліцензій на відповідні радіочастоти і представити на вибір інвестору
три місця для розташування салону краси (на умовах оренди). 

Пізніше Джозеф Лемір подав новий позов проти України «Джозеф Чарльз
Лемір II проти України». Позивач стверджував, що Україна одночасно пору-
шила двосторонній Договір між Україною і США про захист інвестицій (далі
– Договір), а також умови першого рішення і мирової угоди. 14 січня 2010 р.
було винесене рішення з юрисдикції та відповідальності [3]. Це був перший
випадок, коли встановлювалася відповідальність України за порушення прав
іноземного інвестора відповідно до міжнародного договору про заохочення і
захист інвестицій. Після завершення провадження Україна звернулася з
заявою про анулювання рішення, в чому було відмовлено. У цій справі цікавим
є питання наявності юрисдикції арбітражного трибуналу, а саме ratione volun-
tatis – наявність згоди сторін передати спір на розгляд відповідно до Конвенції.
Трибуналом були відхилені обидва заперечення відповідача щодо юрисдикції,
які полягали в тому, що: а) мирова угода була відображена в першому рішен-
ні, а оскільки рішення має власну процедуру виконання (примусове виконан-
ня відповідно до Нью-Йоркської Конвенції), це означає, що сторони відмови-
лися від застосування положень мирової угоди про порядок вирішення спорів;
б) мирова угода посилається на Правила додаткового засобу (Additional Facility
Arbitration Rules), які більше не поширюються на Україну у зв’язку з ратифі-
кацією нею Конвенції, а тому в юрисдикції повинно бути відмовлено.
Трибунал протиставив перше рішення як додатковий засіб виконання і ст. 13
мирової угоди як засіб урегулювання договірного спору (адже мирова угода є,
по суті, договором). Крім того, трибунал визнав арбітражне застереження в
Мировій угоді дефектним і інтерпретував його, замінивши Правила додатко-
вого засобу на Арбітражні правила МЦУІС. Таким чином, трибунал дійшов
висновку про наявність юрисдикції [4].

Другою зареєстрованою справою проти України була справа американської
компанії Дженерейшн Юкрейн (Generation Ukraine Inc. v. Ukraine) (зареєстро-
вана 20 жовтня 2000 р.), що завершилася рішенням на користь України
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16 вересня 2003 р. [5]. Трибунал відхилив усі претензії інвестора, не знайшов-
ши жодних порушень Договору між Україною та США про захист інвестицій.
Інвестор стверджував, що він протягом шести років не міг реалізувати буді-
вельний проект через дії органів місцевої влади, які він характеризував як
низку актів втручання, рівносильних експропріації, що Україна позбавила його
інвестицій у комерційну нерухомість і має відшкодувати йому збитки на суму
понад $9,4 млрд. Україна стверджувала, що трибунал не має юрисдикції роз-
глядати спір, що Україною не порушено умови зазначеного Договору і що
інвестор не довів факт настання збитків. 

Хоча трибунал визнав, що пакет акцій позивача в компанії Дженерейшн є
інвестицією в значенні ст. I Договору, трибунал дійшов висновку, що права
власності на цю компанію не були порушені поведінкою, на яку скаржився
позивач. Було встановлено, що відмова органів місцевої влади надати перегля-
нуті договори оренди землі не мало наміром позбавити позивача правової
основи його права приступити до будівництва. Трибунал зазначив, що дії
Київської міської державної адміністрації «не наблизилися до створення
постійної або непоправної перешкоди для використання, використання або
утилізації позивачем своїх інвестицій». Аргументи позивача щодо непрямої
експропріації таким чином не отримали підтримки трибуналу. Трибунал також
зазначив, що не здійснює функцію адміністративного органу перегляду і пере-
вірки того, чи муніципальні органи виконують свої функції старанно, сумлін-
но або ефективно, адже це сфера компетенції національних судів і трибуналів.
Крім того, арбітражне рішення є цікавим з погляду розподілу арбітражних
витрат на користь відповідача. Трибунал піддав особливій критиці спосіб
представлення позову позивачем, охарактеризувавши його легковажним і
недобросовісним, і зобов’язав інвестора відшкодувати витрати, яких зазнала
Україна, у розмірі $ 365 тис. [5].

Справа Tokios Tokelеs є однією із найвідоміших справ проти України в між-
народному інвестиційному арбітражі. Ця справа часто цитується в спеціалізо-
ваних юридичних виданнях [6, с. 48]. Розгляд справи Tokios Tokeles тривав
майже п’ять років (2002–2007 рр.), вартість позову становила близько
$ 65 млн, але рішенням було визнано необґрунтованість вимог позивача і вине-
сено рішення на користь України. У цій справі цікавим є питання про юрис-
дикцію трибуналу розглядати спір. Рішенням Tokios Tokeles [7] було проде-
монстровано, що склад арбітражу строго застосовує критерії національної
належності, встановлені в міжнародних інвестиційних угодах. Основною
вимогою арбітражу МЦУІС є те, що фізична або юридична особа повинна
мати національність іншу ніж у країни-реципієнта інвестицій. Відповідно до
ст. 25 Конвенції під «особами Договірної держави» слід розуміти, по-перше,
«будь-яку фізичну особу, яка була громадянином Договірної держави іншої,
ніж Держави, що виступає в якості сторони в спорі, на дату досягнення згоди
сторонами про передачу спору для вирішення шляхом примирення чи арбітра-
жу, так само як і на дату реєстрації заяви відповідно до пункту 3 статті 28 або
пункту 3 статті 36, однак не є такою особа, яка будь-коли була громадянином
Договірної держави, що виступає в якості сторони в такому спорі» і, по-друге,
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«будь-яку юридичну особу, що є юридичною особою Договірної держави,
іншої, ніж Держави, що виступає в якості сторони в спорі на день досягнення
згоди про передачу спорів для вирішення шляхом примирення або арбітражу,
а також будь-яку юридичну особу, що є юридичною особою Договірної дер-
жави, яка виступає в якості сторони в спорі, на день досягнення згаданої згоди,
якщо в силу іноземного контролю, сторони домовились про те, щоб розгляда-
ти таку юридичну особу в якості особи іншої Договірної держави для цілей
цієї Конвенції».

Оскільки Конвенція не містить визначення національної належності юри-
дичної особи, Конвенція надає сторонам угод про захист інвестицій макси-
мальну свободу у встановленні критеріїв для визначення цього поняття.
Відповідно в таких угодах сторони прописують різні критерії (місце інкорпо-
рації, місце здійснення основної діяльності, місце знаходження органу управ-
ління). Встановлювані критерії повинні відповідати єдиній вимозі про їх
розумність. У деяких договорах основним критерієм є контроль, тобто націо-
нальність компанії визначається національністю мажоритарних акціонерів
компанії. Згідно з Конвенцією особа Договірної держави, що виступає сторо-
ною спору, може виступати в якості інвестора в силу наявності іноземного кон-
тролю, якщо сторони про це домовилися. 

У справі Tokios Tokeles позивачем виступала компанія, зареєстрована в
Литві і власники якої – головним чином громадяни України. Позивач інвесту-
вав у компанію «Такі справи» в Україні (діяльність у галузях реклами й видав-
ництва), яку, за твердженням, позивача переслідували прокуратура і податкова
служба, адже компанія діяла на користь опозиції. Трибунал постановив, що
позивач є інвестором у значенні Договору між Литвою і Україною про захист
інвестицій, бо цей договір використовує критерій інкорпорації. Україна ствер-
джувала, що мав бути застосований тест контролю і трибунал повинен розгля-
нути хто власники цієї юридичної особи. Проте арбітраж ухвалив, що тест
контролю не може бути застосований, тому що в Договорі про захист інвести-
цій немає відповідного положення, а положення про іноземний контроль у
ст. 25 Конвенції може бути застосоване тільки для розширення можливого
обсягу охорони і застосування Конвенції, а не для його звуження. Крім того, не
було підстав припускати, що власники позивача використовували корпоратив-
ну форму для зловживання перевагами такої форми. Україна стверджувала, що
інвестиції мали походити з України, але трибунал вказав, що в застосовувано-
му Договорі про захист інвестицій або у відповідному законодавчому акті
немає такої вимоги. Хоча один із арбітрів висловив окрему думку, що такий
підхід –проти філософії Конвенції, адже інвестиції повинні мати справді між-
народний характер і походження капіталу відповідно має значення, більшість
складу арбітражу дійшли висновку, що походження капіталу не має значення
для визначення юрисдикції МЦУІС. 

Отже, рішенням у справі Tokios Tokeles було стверджено, що критерій іно-
земного контролю може застосовуватися лише за наявності спеціальної угоди
сторін, яка звичайно міститься в конкретній інвестиційній угоді. Якщо його
використання не передбачено, склад арбітражу не може застосовувати крите-
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рій контролю для визначення національності юридичної особи за власною іні-
ціативою. Варто зазначити, що держави-реципієнти інвестицій мають певні
можливості для того, щоб склад арбітражу враховував походження капіталу
при визначенні суб’єктної компетенції. По-перше, держави можуть більш
ретельно підходити до вибору критеріїв, які використовуються для визначення
національності інвестора, використовуючи критерії контролю і місця здійс-
нення реальної економічної діяльності. По-друге, держави можуть включити в
текст угод так звані положення про відмову в привілеях.

Важливим питанням для визначення юрисдикції МЦУІС є питання визна-
чення інвестиції. У справі Global Trading Resource Corp. and Globex
International v. Ukraine трибунал послідував об’єктивному підходу до визна-
чення івестиції (відповідно до якого Конвенція містить певне поняття інвести-
ції, що може бути пояснене через певні характеристики) і на підставі поперед-
нього заперечення про відсутність юрисдикції відмовив у розгляді на підставі
Правила 41(5), вказавши, що договори на закупівлю м’ясних продуктів – суто
комерційні транзакції і право на грошову вимогу не є інвестицією [8]. Ця спра-
ва стала першою в історії МЦУІС справою, в якій у розгляді було відмовлено
на підставі Правила 41(5), хоча і раніше подібні заперечення розглядалися
(Trans-Global Petroleum v. Jordan, Brandes Investment Partners v. Bolivarian
Republic of Venezuela). Відповідно до цього правила будь-яка із сторін може
звернутися до трибуналу на дуже ранній стадії арбітражного розгляду, аби він
встановив, що «вимога явно не має юридичної вартості».

У 2008 р. групою німецьких компаній «Inmaris» було ініційовано позов у
зв’язку з забороною на вихід навчального вітрильного судна «Херсонес» за
межі територіальних вод України, накладеною міністром аграрної політики
України в 2006 р. (Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH and
Others v. Ukraine). 01 березня 2012 р. арбітражним трибуналом було винесено
рішення, яким із заявлених позовних вимог (понад 13 млн євро) було присуд-
жено 3 034 388,34 євро, і відхилено вимоги позивачів щодо компенсації
моральної шкоди та витрат на арбітражний розгляд справи. У цій справi
Україна стверджувала, що бербоут-чартерний контракт і суміжні з ним дого-
вори не є інвестиційними договорами в розумінні законодавства України та не
були зареєстровані як такі, і арбітражний суд не має юрисдикції розглядати
спір. Трибунал зазначив, що чинним законодавством України прямо не перед-
бачено, що відсутність реєстрації інвестиційного договору зумовлює його
незаконність, тому відсутність реєстрації не позбавляє заявників права на
захист відповідно до Договору між Україною та Федеративною Республікою
Німеччина про захист інвестицій [9]. Aрбітражний суд дійшов висновку, що
вимоги про виконання бербоут-чартерного контракту є правовим спором, що
виник безпосередньо з інвестування відповідно до ст. 25 Конвенції i, що від-
повідно до ст. 25 Конвенції спір – не тільки пов’язаний з інвестуванням, а й
розумно близький до нього [10].

У справі GEA Group Aktiengesellschaft v. Ukraine трибунал встановив, що
арбітражне рішення про відшкодування боргу (згідно з договором, що розгля-
дається як інвестиція) саме по собі не є інвестицією. Крім того, було поста-
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новлено, що невжиття заходів щодо виконання рішення може становити екс-
пропріацію тільки тоді, коли дії національних судів «кричущі» або «умисні» і
мають на меті «зірвати ... здатність до відшкодування» [11]. Позивачу було
присуджено відшкодувати всі арбітражні витрати держави Україна (понад
$ 1,5 млн).

У справі Bosh International, Inc. and B&P, LTD Foreign Investments
Enterprise трибунал відхилив аргументи Bosh International про те, що держава
повинна відповідати за дії університету, адже університет – це окрема юри-
дична особа і не підпадає під поняття «державного органу» [12].

У справі австрійської компанії «Альфа Проектхолдинг» проти України,
розпочатій у 2007 р., вимоги компанії стосувалися порушення Україною умов
Договору про захист інвестицій, а також певних положень Закону України
«Про іноземні інвестиції», у зв’язку з порушенням умов договорів про спіль-
ну діяльність щодо інвестування у реконструкцію готелю. Арбітраж МЦУІС
визнав порушення Україною взятих на себе зобов’язань і постановив рішення
про виплату компанії близько 5,5 млн доларів США збитків та арбітражних
витрат. Рішення було виконане. Наприкінці 2011 р. прокурором м. Києва в
інтересах держави було подано позов до господарського суду м. Києва про
визнання Договору про спільну діяльність від 1999 р. та додаткових угод до
нього недійсними, який було задоволено. Все ж незрозумілими є наслідки
такого судового рішення на користь держави, оскільки це не матиме наслідком
перегляд рішення МЦУІС [13, с. 27–28]. 

Безперечно, факти заяв інвесторів у рамках МЦУІС і поза рамками Центру,
зокрема, свідчать про недоліки здійснення інвестицій в Україні і про недос-
татньо сприятливий інвестиційний клімат. Власне, досягнення Україною пев-
них позитивних результатів у цих справах було можливим завдяки якісному
правовому підходу [14]. Огляд справ засвідчує, що досвід України в інвести-
ційному арбітражі є надзвичайно важливим і загалом використання системи
інвестиційного арбітражу забезпечує не лише захист прав інвесторів, а й
захист приймаючих держав від необґрунтованих і перебільшених вимог інвес-
торів.
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Бондар К. П. Розгляд спорів за участю України арбітражними трибуналами
Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів

У статті досліджуються рішення арбітражів Міжнародного центру з урегулювання
інвестиційних спорів у справах, у яких Україна виступала відповідачем, основні поло-
ження і значення цих рішень. Розглядається статистика і практика розгляду справ за
участю України. Особлива увага звертається на рішення, які справили вплив на розви-
ток міжнародного інвестиційного права і арбітражу.

Ключові слова: інвестиційний арбітраж, інвестиційний спір, арбітражне рішення,
юрисдикція, інвестиції.

Бондарь Е. П. Рассмотрение споров с участием Украины арбитражными суда-
ми Международного центра по урегулированию инвестиционных споров

В статье исследуются решения арбитражей Международного центра по урегулиро-
ванию инвестиционных споров по делам, в которых Украина выступала ответчиком,
основные положения и значение этих решений. Рассматриваются статистика и практи-
ка рассмотрения дел с участием Украины. Особое внимание обращается на решения,
которые повлияли значение на развитие международного инвестиционного права и
арбитража.

Ключевые слова: инвестиционный арбитраж, инвестиционный спор, арбитражное
решение, юрисдикция, инвестиции.

Bondar Kateryna. Consideration of сases involving Ukraine by arbitration tribunals
of the International Centre for Settlement of Investment Disputes

International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter – ICSID) was
established by the Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes between
States and the Nationals of Other States (hereinafter – the ICSID Convention). 159 states sig-
ned and 150 states including Ukraine ratified the ICSID Convention. Today ICSID mechanism
is often used for resolution of disputes between foreign investors and host states. The vast
majority of approx. 500 ICSID cases were considered in the last 15–20 years. 24 % of all
reported cases concern Eastern Europe and Central Asia. 

Statistics and practice of consideration of cases involving Ukraine are analyzed in the
article. Ukraine was respondent in ten ICSID cases. Five of these cases were resolved in favor
of Ukraine (Generation Ukraine, Tokios Tokeles, Bosh International and GEA Group), three –
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in favor of the applicant, two – settled otherwise. In particular, the first case Lemire was set-
tled without compensation, and in 2006 the proceedings in Western NIS Enterprise Fund were
terminated by the parties’ agreement. Two cases against Ukraine (Krederi Ltd; City-State NV,
Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC and Prodiz LLC) are pen-
ding.

Particular attention is drawn to ICSID cases against Ukraine that had influenced the deve-
lopment of international investment law and arbitration. Several decisions formulated impor-
tant provisions and were mentioned in later decisions of ICSID tribunals, scientific literature
and teaching courses. The article examines the awards rendered by the ICSID tribunals in
cases where Ukraine was the respondent, main conclusions and importance of these decisions.

Joseph Charles II Lemir against Ukraine was the first case where Ukraine’s responsibili-
ty for violation of foreign investor’s rights in accordance with the international agreement on
the promotion and protection of investments was established. In this case especially interes-
ting was the existence of jurisdiction of the arbitral tribunal, namely ratione voluntatis – par-
ties’ agreement to submit the dispute to ICSID. Tribunal rejected both respondent’s objections
to jurisdiction.

In Generation Ukraine the Tribunal dismissed all investor’s claims and found no violati-
on of Ukraine-US BIT. Although the Tribunal found that investor’s stake in the company
Generation was an investment within the meaning of Article I of the BIT, the tribunal conclu-
ded that the ownership of the company was not affected by Ukraine’s behavior. It found that
the refusal of local authorities to provide revised land leases had no intent to deprive investor
of his right to start construction, therefore no indirect expropriation took place. The award is
also interesting in terms of the distribution of arbitration costs.

In Tokios Tokeles the question of the jurisdiction of the tribunal was the most interesting.
Decision has demonstrated that the arbitral tribunals strictly apply the nationality criteria set
out in international investment agreements. The tribunal held that the plaintiff was an inves-
tor within the meaning of Lithuania-Ukraine BIT as BIT uses the criterion of incorporation. It
held that the control test was not applicable because there was no corresponding provision in
BIT and provision on foreign control in art. 25 ICSID may be applied only to expand the
possible scope and application of the Convention and not to restrict it.

In Global Trading Resource and Globex International v. Ukraine the tribunal followed an
objective approach to the definition of investment (the ICSID Convention contains specific
investment concept that is comprised of certain characteristics) and dismissed the case under
Rule 41(5) based on the preliminary objection of lack of jurisdiction by indicating that sale-
purchase contracts were purely commercial transactions and the right to request the money is
not an investment. This case was the first in the history of the ICSID that was dismissed under
Rule 41(5).

Review of cases shows that Ukraine’s experience in investment arbitration is significant
and the use of investment arbitration provides not only protection of investors’ rights but also
the protection of host states from unfounded and exaggerated investors’ claims.

Key words: investment arbitration, investment dispute, arbitral award, jurisdiction, inves-
tment.
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С. В. ХРАПАЧ, 

аспірант Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У сучасній українській юридичній науці питання як загальної, так і окремо
взятої цивільно-правової відповідальності є достатньо дослідженими. Однак
особливості відповідальності в деяких окремих інститутах є мало розвинути-
ми. Так, питання цивільно-правової відповідальності в сфері здійснення кос-
мічної діяльності наразі знаходиться на досить низькому рівні. Так само, роз-
роблення питання відповідальності в інституті іпотеки космічних об’єктів є
недостатнім, що обумовлює актуальність дослідження окремих питань цивіль-
но-правової відповідальності в сфері здійснення космічної діяльності.

Метою даної статті є дослідження окремих аспектів цивільно-правової від-
повідальності у сфері здійснення космічної діяльності, як договірної, так і
позадоговірної.

Цивільне право як система правових норм регулює майнові та особисті
немайнові відносини, які ґрунтуються на юридичній рівності, вільному воле-
виявленні, майновій самостійності та широкій свободі їх учасників у визна-
ченні своїх прав та обов’язків. 

Цінність цивільного права, як відомо, полягає у тому, що воно у своїх нор-
мах містить широкий арсенал засобів впливу на поведінку громадян та органі-
зацій через їхні інтереси і за допомогою інтересів. Одним з таких засобів впли-
ву на майнові інтереси осіб є застосування до правопорушника майнових сан-
кцій, зокрема, засобів цивільно-правової відповідальності.

Виконання цивільних обов’язків забезпечується засобами заохочення та
відповідальності, які встановлені договором або актами цивільного законодав-
ства. На відміну від традиційного для раніше чинного цивільного законодав-
ства підходу, коли як засіб забезпечення виконання обов’язків, передусім, зга-
дувалися міри відповідальності, Цивільний кодекс України 2004 р. виходить із
провідної ролі засобів заохочення [10, c.215].

Засоби заохочення можуть бути встановлені у договорі, наприклад, у
вигляді позитивних стимулів (надбавка до суми платежу за дострокове вико-
нання роботи). Однак на практиці як стимул для виконання обов’язків частіше
застосовується міри відповідальності або інші засоби «негативного впливу» на
зобов’язану особу, що одночасно мають за мету захист інтересів управомоче-
ної особи. Наприклад, у договорі позики може бути передбачене його забезпе-
чення за допомогою штрафу, поруки або застави. У таких випадках, окрім
основного зобов’язання, з договору позики виникають додаткові зобов’язання,
пов’язані з вимогами стосовно забезпечення виконання основного зобов’язан-
ня. Якщо штраф – це, передусім, міра відповідальності, то застава, насампе-
ред, має на меті захист інтересів кредитора, а вже потім («принагідно») сти-
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мулює боржника до виконання зобов’язання загрозою втрати заставленого
майна [7, c.184].

Сторони у цивільному правовідношенні виступають як носії певних
цивільних прав і обов’язків. Носій суб’єктивного обов’язку повинен сумлінно
його виконувати. Це стосується всіх видів цивільних правовідносин.
Порушення такого обов’язку (наприклад, невиконання певної дії, коли
обов’язок полягав у вчиненні саме її, або вчинення якихось дій, коли обов’язок
полягав в утриманні від них) тягне за собою застосування до порушника пев-
них засобів примусу (санкцій). Так, коли хтось незаконно заволодів майном,
що належить іншій особі, до нього можуть бути застосовані відповідні засоби
примусу: у судовому порядку майно у нього може бути відібране і передане
власнику.

Найпоширенішим видом санкцій є цивільно-правова відповідальність, яка
настає у результаті порушення як абсолютних, так і зобов’язальних прав.

Цивільна відповідальність – це майнова відповідальність громадян чи
організацій, що виникає у разі неправомірних дій, невиконання договірних
зобов’язань, заподіяння особистої чи майнової шкоди. Вона виникає за наяв-
ності неправомірних дій і вини зобов’язаної особи. Як виняток, передбачаєть-
ся цивільна відповідальність без вини організації чи громадян, діяльність яких
пов’язана з джерелом підвищеної небезпеки, або в інших випадках, передба-
чених законодавством [11, c.512].

Цивільно-правова відповідальність як різновид санкції – це покладення на
правопорушника несприятливих правових наслідків, які виявляються у
позбавленні його певних прав або в заміні невиконаного обов’язку новим, або
додатковим. Відповідальність може наставати у таких формах: відшкодування
збитків, сплата неустойки, втрата завдатку, конфіскація майна, компенсація
моральної (немайнової) шкоди і т. ін. [12, c.120]

Покладення на особу нових, додаткових обов’язків як міри відповідаль-
ності має місце, зокрема, при пред’явленні до правопорушника вимог про від-
шкодування ним збитків або сплату неустойки (штрафу, пені). Мірою цивіль-
но-правової відповідальності є також втрата завдатку однією стороною або
повернення його у подвійному розмірі другою стороною [5].

Відшкодування збитків, cплата неустойки, втрата завдатку є додатковими
до основного обов’язками, оскільки основний обов’язок боржника полягає у
передачі майна, виконанні роботи, наданні послуг, тощо і він виконується на
еквівалентних та оплатних засадах. Сплачуючи неустойку, втрачаючи завдаток
або відшкодовуючи кредиторові завдані збитки, боржник не отримує від нього
жодної компенсації. Отже на боржника покладаються всі невигідні майнові
наслідки порушення зобов’язання.

У цивільному законодавстві розрізняють види відповідальності за різними
критеріями. Так, за підставами виникнення прав та обов’язків, за порушення
яких встановлено відповідальність, вона поділяється на договірну та позадо-
говірну. 

Договірною вважається відповідальність у формі відшкодування збитків,
сплати неустойки, втрати завдатку або позбавлення суб’єктивного права за
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невиконання або неналежне виконання зобов’язання, яке виникло з договору.
Наприклад, за недопоставку товару по договору поставки постачальник пови-
нен сплатити замовнику 30% від вартості недопоставленого товару.
Відповідальність тут є договірною, бо вона настає за порушення обов’язків,
які засновані на договорі поставки.

У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені
договором або законом, зокрема: припинення зобов’язання внаслідок односто-
ронньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором або зако-
ном, або розірвання договору; зміна умов зобов’язання; сплата неустойки
(штраф, пеня); відшкодування збитків та моральної шкоди.

Збитки включають прямі збитки і упущену вигоду.
Прямі збитки – це сума, на яку зменшилась вартість майна кредитора внас-

лідок неправомірних дій боржника. Вони складаються з витрат, які кредитор
зробив або повинен був зробити для відновлення порушеного права, а також
вартості втраченого кредитором майна.

Розмір збитків, завданих порушенням зобов’язання, доводиться кредито-
ром. Коли інше не передбачено законом або договором, при визначенні збит-
ків беруть до уваги ринкові ціни, що діяли на день добровільного задоволення
боржником вимоги кредитора, у місці, де зобов’язання має бути виконане, а
якщо вимога не була задоволена добровільно, - у день подання позову. Суд
може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги рин-
кові ціни, що діяли на день ухвалення рішення.

Упущена вигода (неодержані доходи) – доходи, які особа могла реально
одержати за звичайних умов, якби її право не було порушено. При визначенні
неодержаних доходів враховують вжиті кредитором заходи для їх одержання і
здійснені з цією метою приготування. Прикладом втраченої вигоди може бути
випадок, коли наймач пошкодив найнятий автомобіль, внаслідок чого наймо-
давець не тільки змушений витратити кошти на ремонт автомобіля, а й не
отримав прибутку, який мав би від перевезення пасажирів, якби не було пра-
вопорушення.

У цивільно-правовому зобов’язанні з боку кредитора або боржника можуть
діяти дві або більше осіб. Залежно від розподілу прав та обов’язків між суб’єк-
тами зобов’язання із множинністю осіб розрізняють часткові (пайові), солі-
дарні та додаткові (субсидіарні) зобов’язання. Відповідальність за порушення
цих зобов’язань теж буває частковою, солідарною або субсидіарною. За
Цивільним кодексом України широкого застосування набуває повне відшкоду-
вання збитків.

При частковій відповідальності кожна із зобов’язаних осіб відшкодовує
збитки і сплачує неустойку пропорційно до розміру своєї частки спільного
боргу [6, c.227].

При порушенні солідарного зобов’язання настає солідарна відповідаль-
ність, при якій кредитор може вимагати сплати неустойки або відшкодування
збитків як від усіх боржників разом, так і з кожного з них окремо. Якщо одна
з цих осіб відшкодовує потерпілому збитки, то вона має право зворотньої
вимоги (регресу) до кожного з решти боржників у рівній частці. Інше може
бути встановлене законом чи договором [1].
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Субсидіарна (додаткова) відповідальність настає тоді, коли існують основ-
не і додаткове до нього зобов’язання і одне і друге порушені.

Слід також мати на увазі, що відповідно до ч. 2 ст. 619 ЦК України, до
пред’явлення вимоги особі, що несе субсидіарну відповідальність, кредитор
повинен пред’явити вимогу до основного боржника [9, c.288].

Цивільно-правова відповідальність є негативним для порушника наслідком
вчиненого ним правопорушення. Юридичною підставою для такої відпові-
дальності є закон, а фактичною – склад цивільного правопорушення. Саме
склад цивільного правопорушення породжує правовідносини між правопо-
рушником і потерпілим та створює певні претензії потерпілого та обов’язки
порушника відшкодовувати шкоду, заподіяну протиправними діями [2].

Цивільно-правова відповідальність настає за наявності таких умов:
1) протиправність поведінки (дії чи бездіяльності) особи;
2) шкідливого результату такої поведінки (шкоди);
3) причинового зв’язку між протиправною поведінкою і шкодою;
4) вини особи, яка заподіяла шкоду.
Перші три умови є об’єктивними, а четверта – вина – є суб’єктивною під-

ставою цивільно-правової відповідальності.
Протиправною визнається поведінка, яка порушує норму права, незалежно

від того, чи знав правопорушник про протиправність своєї поведінки (перед-
бачається порушення закону або договору боржником). Протиправна поведін-
ка набуває вираження у вигляді не тільки протиправної дії, а й бездіяльності.
Наприклад, прострочення боржника або прострочення кредитора.

Шкода може бути майновою (пов’язана з відповідними матеріальними
витратами) або моральною, яка полягає у втратах немайнового характеру внас-
лідок моральних і фізичних страждань потерпілого. [12, с. 282]

Причинний зв’язок між протиправною поведінкою і збитками чи іншими
негативними наслідками, що настали для потерпілої сторони – зв’язок, що
об’єктивно існує між поведінкою боржника і наслідком, який настав. У тих
випадках, коди наслідок є проявом випадкового, незакономірного збігу певних
обставин, серед яких поведінка боржника не є істотною, причинний зв’язок
відсутній. Не вважається таким випадком, зокрема, недодержання своїх
обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних
для виконання зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

Вина – це певне психічне ставлення особи до своєї неправомірної поведін-
ки та її наслідків. У кримінальному праві діє презумпція невинуватості, а в
цивільному – презумпція винуватості боржника. Відсутність вини в цивільно-
му праві доводиться особою, яка порушила зобов’язання. Боржник буде вва-
жатися винним доти, доки не доведе свою невинуватість. Особа є невинува-
тою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного
виконання зобов’язання. В цивільному праві форма вини, як правило, не впли-
ває на розмір відповідальності [8, c.367].

Якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язання зумовлено
умислом або необережністю кредитора, боржник звільняється від відповідаль-
ності, якщо інше не встановлено законом. Іноді невиконання зобов’язання є
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наслідком винної поведінки обох сторін (змішана вина). Тоді суд відповідно до
ступеня вини кожної із сторін зменшує розмір відповідальності боржника.
Відповідальність боржника може бути зменшена також у тому разі, коли кре-
дитор навмисно або з необережності сприяє збільшенню розміру збитків, зав-
даних порушенням зобов’язання, або не вжив заходів до їх зменшення (ст. 616
ЦК України). У Цивільному кодексі України також зазначено, що особа, яка
порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе,
що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Але не
вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків контрагентом
боржника, відсутність на ринку необхідних товарів, відсутність у нього коштів
(ст. 617 ЦК України) [4].

Для покладення на правопорушника цивільної відповідальності у формі
відшкодування збитків необхідний повний склад цивільного правопорушення.
Для стягнення ж неустойки або втрати завдатку кредиторові досить довести,
що поведінка боржника є протиправною, а вина його припускається, коли він
не довів відсутності своєї вини в порушенні зобов’язання. Тут має місце
неповний, «урізаний» склад правопорушення.

Проте у випадках, прямо передбачених законом, навіть за наявності усіх
ознак вчиненого правопорушення, особа не несе відповідальності. Так, відпо-
відно до ст. 177 Кодексу торговельного мореплавства України, перевізник не
відповідає за втрату, нестачу або пошкодження вантажу, якщо доведе, що вони
сталися внаслідок дії або упущень капітана, інших осіб суднового екіпажу і
лоцмана у судноводіння або керуванні судном (навігаційні помилки).
Підставами звільнення від цивільно-правової відповідальності є випадок і
непереборна сила [3].

З огляду на мету даної статті, слід окремо зупинитись на питаннях цивіль-
но-правової відповідальності в сфері здійснення космічної діяльності. Звісно,
порушення в зазначеній сфері можуть породжувати не тільки цивільну, але і
господарську, адміністративну, або кримінальну відповідальність. 

Як вже вище зазначалось, найбільш вживаним видом відповідальності є
відшкодування збитків. У сфері космічної діяльності, через її специфічність,
відповідальність, як правило, є договірною. Але, автор в жодному разі не від-
кидає можливість виникнення позадоговірної відповідальності в цій сфері. 

Окремої уваги заслуговує питання цивільно-правової відповідальності в
правоводношенні іпотеки космічних об’єктів. Як відомо, іпотека є різновидом
договору застави.  В даному випадку заставляється космічний об’єкт. 

За договором іпотеки може виникнути специфічний вид цивільно-правової
відповідальності – втрата права на заставлене майно. Цей вид відповідальнос-
ті не зазначений в Цивільному кодексі України напряму, але враховуючи дис-
позитивність цивільного права, можна вважати перелік видів цивільно-право-
вої відповідальності невичерпним. 

Повертаючись до питання втрати права на заставлене майно, можна зазна-
чити наступне. Цей вид відповідальності може наступати лише в контексті
договору застави (в тому числі іпотеки). Передбачається повна втрата прав на
заставлене майно іпотекодавцем і перехід цих прав до нового власника речі –
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іпотекодержателя. Іпотекодержатель, за рахунок заставленого майна, задо-
вольняє свої вимоги до боржника. У випадку, якщо після задоволення всіх
вимог кредитора частина майна залишилась, то вона має бути повернена бор-
жнику за первісним зобов’язанням пропорційно до виконаної частини
зобов’язання [4].
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Храпач С. В. Окремі питання цивільно-правової відповідальності в сфері здій-
снення космічної діяльності

На основі аналізу відповідних норм цивільного права України, законодавства про
космічну діяльність та наукових джерел визначаються загальні положення та особли-
вості цивільно-правової відповідальності. Дається коротка характеристика основних
видів відповідальності за цивільним законодавством. Окрема увага приділяється відпо-
відальності за порушення цивільних-правових зобов’язань в сфері космічної діяльнос-
ті. Акцентується увага на питанні цивільно-правової відповідальності за договором іпо-
теки космічних об’єктів. 

Ключові слова:відповідальність, цивільно-правова відповідальність,  космічний
об’єкт, космічна діяльність, іпотека, правове регулювання, договір.

Храпач С. В. Отдельные вопросы гражданско-правовой ответственности в
сфере осуществления космической деятельности

На основе анализа соответствующих норм гражданского права Украины, законода-
тельства о космической деятельности и научных источников определяются общие поло-
жения и особенности гражданско-правовой ответственности. Дается краткая характе-
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ристика основных видов ответственности по гражданскому законодательству. Особое
внимание уделяется ответственности за нарушение гражданских правовых обязательств
в сфере космической деятельности. Акцентируется внимание на вопросе гражданско-
правовой ответственности по договору ипотеки космических объектов.

Ключевые слова: ответственность, гражданско-правовая ответственность, космиче-
ский объект, космическая деятельность, ипотека, правовое регулирование, договор.

Khrapach Stanislav. Single issues of civil liability in the field of space activities
In the article “Selected issues of civil liability in the implementation of space activities”

covers the main aspects related to, first of all, the general provisions on liability in civil law.
The analysis of the current legislation of Ukraine regarding liability.

The article reveals the grounds for the emergence of civil liability. These grounds include
breach of an obligation or a certain absolute rights of another person. Also deals with the lia-
bility as such, and basic forms of civil liability. The latter include: damages, payment of a
penalty, loss of deposit, confiscation of property, compensation for moral (non-property) dam-
age, and the like. Analyzes the forms are the main types of liability, and any additional.

A detailed description of contractual liability. Thus, the general conditions described the
onset of this type of liability, its subtypes and their description. Also disclosed is the issue of
liability with multiple parties. A brief description of equity (share), solidarity and additional
(subsidiary) liability.

In addition, the article details discloses a tort. The structure of the offense includes wrong-
fulness of an act (action or inaction) of a person; harmful result of this behavior (harm); causal
link between the wrongful conduct and the harm; wine person who caused the harm. For each
of the elements of the offense provides a brief description, and identifies instances where cer-
tain elements are optional.

Separately, in an article highlighted issues of civil liability in the field of space activities.
The author notes diversity of this area, and notes that in addition to civil liability may occur
also other types of legal liability. For example, criminal, administrative, or economic.

Also focuses on the issue of liability in the context of legal mortgage space object. Under
the contract of mortgage may be a specific type of civil liability - the loss of rights to the mort-
gaged property. This type of liability is not specified in the Civil Code of Ukraine directly, but
given the optionality of civil law, can be considered a list of civil liability inexhaustible.

Key words: responsibility, civil liability, space object, space, mortgages, legal regulation,
contract.

УДК 342.7
Я. К. ТОВПЕКО,

аспірантка

ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕС-
КО), членом якої є Україна, прийнявши на засіданні Генеральної конференції,
що зібралася в Парижі на 28-у сесію 16 листопада 1995 р., важливий для захис-
ту прав і свобод людини і громадянина документ – Декларацію принципів
толерантності, проголосила визначальну сентенцію: «Толерантність – це
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єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й політична та пра-
вова потреба. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє
переходу від культури війни до культури миру» [1]. Відсутність толерантного
клімату в суспільстві призводитиме до виникнення осередків соціальної
напруженості, проявів міжетнічних, міжрелігійних конфліктів тощо.
Важливіть реалізації принципу толерантності в суспільстві підкреслюється
тим, що даний принцип не тільки є людською чеснотою, а й пронизує право. 

Ідея толерантності була предметом наукових досліджень філософів, таких
як: Арістотель, Геракліт, Перікл, Платон, Сократ, Фукідід та ін. На сьогодні
різні аспекти даної категорії досліджуються не тільки вченими-правознавця-
ми, а й політологами, філософами, соціологами, педагогами тощо. Сучасним
дослідженням поняття, сутності та значення принципу толерантності присвя-
чено роботи таких учених, як: О. Батанов, Є. Зеленов, Н. Колесніченко,
М. Козюбра, І. Кресіна, Ю. Малинка, М. Морарь, О. Орловська, М. Попович,
П. Рабінович, М. Хайруддінов, В. Ханстантинов та ін. Незважаючи на інтерес
науковців до даного питання, можна констатувати брак досліджень, безпосе-
редньо присвячених проблемам реалізації принципу толерантності щодо сек-
суальних меншин та його значення для забезпечення прав та свобод людини і
громадянина. 

Метою статті є дослідження реалізації і значення принципу толерантності
в контексті прав та свобод людини і громадянина та виявлення проблемних
питань реалізації даного принципу щодо такої вразливої категорії населення,
як сексуальні меншини. Дослідження такого феномену, як толерантність має
не лише теоретико-пізнавальне, а й практичне значення, виходячи з її незамін-
ної ролі в моделі громадянського суспільства та правової держави. 

Соціальна толерантність (від лат. tolerantia – терпіння, витривалість) – це
соціологічний термін, який означає усвідомлення та надання іншим їх права
жити відповідно до власного світогляду та служити цінностям їх самобутньої
культури. Соціальна толерантність означає прийняття, правильне розуміння та
повагу інших культур, способів самовираження та прояву людської індивіду-
альності, в тому числі в етнонаціональній та конфесіональній сфері, сфері ґен-
дерних та міжстатевих відносин [2, с. 8]. Як зазначає І. Моран, «основою толе-
рантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та
визнання прав і свобод іншої людини» [3, с. 89]. Саме тому толерантне ста-
новлення розглядається як соціальна цінність, яка забезпечує права людини,
свободу і безпеку. Толерантність є альтернативою однодумності, монідеології,
авторитарного мислення. 

Слід підкреслити зв’язок толерантності з демократією. Як зазначає
Г. Козирєв, чим більше клітин суспільного організму живляться цінностями
толерантності, тим сприятливішими стають умови для її прояву як принципу
відносин між людьми, як соціальної цінності, як морального ідеалу [4, с. 32]. 

Часто в юридичній літературі термін «принципи терпимості» вживається як
синонім «принципів толерантності». Чи є поняття «толерантність» і «терпи-
мість» тотожними? Ще у 1993 р. британський філософ Майкл Дамміт висунув
аргумент: «Англійське слово «tolerance», мабуть, не дуже добре підходить для
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позначення тієї чесноти, яку намагається позначити, оскільки містить у собі
можливість сплутування зі словом «toleration»… Терпимість йде від вищого до
нижчого; індивідууми, котрі одержали перевагу через кращу освіту чи оточен-
ня, терпляче поводяться з тими, хто знає менше. Толерантність, на відміну від
терпимості, поважає іншого як рівного, і відчуває гордість через те, що не ста-
виться до нього зверхньо; тому цю чесноту з меншою ймовірністю омани нази-
вають повагою до іншого…» [5]. На думку А. Асмолова, слово «терпимість»
означає здатність, уміння терпіти, миритися з чужою думкою, бути поблажли-
вим до вчинків інших людей, воно асоціюється з пасивним прийняттям ото-
чуючої нас дійсності, здатністю «підставити другу щоку», тоді як толерантні
установи проявляють себе активною життєвою позицією, що передбачає захист
прав будь-якої людини і ставлення до проявів нетерпимості як до неприпусти-
мих [6]. Ми погоджуємось з даною позицією, а також визнаємо хибним вико-
ристання термінів «толерантність» і «терпимість» як синонімів. 

Як соціальний феномен, толерантність притаманна процесам соціальної
взаємодії, які мають характер міжкультурного контактування, й охоплює все
коло стосунків: від міжособистісних (побутових) до соціально-правових [7,
с. 134]. Більше того, толерантність невід’ємно пов’язана з самою концепцією
прав людини. У сучасному розумінні толерантність передбачає визнання та
вшанування прав і свобод людини, які є, по суті, її правовим мірилом. Цей
взаємозв’язок закріплений у багатьох міжнародних актах. Так, у преамбулі
Загальної декларації прав людини зазначається, що визнання гідності, яка
властива всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав, є осно-
вою свободи, справедливості та загального миру, і зневажання та нехтування
правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість люд-
ства [8]. Аналогічний підхід міститься і в Декларації принципів толерантнос-
ті, положення якої визначають, що толерантність – це обов’язок сприяти
утвердженню прав людини, плюралізму (у тому числі культурному плюраліз-
му), демократії та правопорядку; толерантність – це поняття, що означає від-
мову від догматизму й абсолютизму, утвердження норм, закріплених у міжна-
родно-правових актах у галузі прав людини. 

У Загальній декларації прав людини проголошується, що кожна людина
має право на свободу думки, совісті та віросповідання (ст. 18), на свободу
переконань і на їхнє вільне висловлювання (ст. 19) і що освіта повинна сприя-
ти взаєморозумінню, толерантності та дружбі між усіма народами, расовими і
релігійними групами (ст. 26). Високу роль толерантності в суспільстві під-
тверджує і положення Статуту Організації Об’єднаних Націй, згідно з яким
«Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості врятувати прийдешні
покоління від лиха війни ... знову утвердити віру в основні права людини, в
гідність та цінність людської особистості і з цією метою виявляти толеран-
тність і жити разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди».

Щодо значення толерантності свою позицію висловив Європейський суд з
прав людини у рішенні по справі «Швидка проти України», стверджуючи, що
без плюралізму, толерантності й широкомислення немає демократичного сус-
пільства [9].
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Україна ратифікувала майже всі основні правозахисні документи міжна-
родного значення і повністю визнала юрисдикцію Європейського суду з прав
людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Конституція
України, закріпивши положення, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності
та правах, об’єктивно передбачає наявність законодавства, яке закріплює пере-
лік прав і свобод людини і громадянина без встановлення привілеїв чи обме-
жень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пере-
конань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками, а також наявність механізму
його реалізації. При цьому важливу роль відіграє не тільки законодавче закріп-
лення і декларування владою прав і свобод, а й реалізація принципу поваги
прав людини, з яким тісно пов’язаний принцип толерантності. 

Важливо зазначити, що толерантність – це не поступка, поблажливість чи
потурання. Толерантність – це передусім активна позиція, що формується на
основі визнання універсальних прав та свобод людини [10, с. 14].
Толерантність повинні виявляти кожна людина, групи людей та держави.
Ефективність державної та суспільної діяльності багато в чому залежить від
реального дотримання принципів толерантної поведінки в різних сферах
життя. 

Незважаючи на численні заяви і декларації, виступи державних діячів, все
ж проблемі толерантності приділяється недостатньо уваги. Зокрема, за даними
результатів соціологічного дослідження «Нетолерантна діяльність та організа-
ції в Україні», проведеного в 2008 р. Харківським інститутом соціальних
досліджень за сприяння Міністерства внутрішніх справ України, сьогодні в
Україні існує тенденція до формування перехідних форм від вуличного
насильства до поступової організації, при збереженні основних ідеологічних
мотивів діяльності. В умовах правової невизначеності щодо всього, що сто-
сується злочинів на ґрунті расової та національної ворожнечі, пропаганди
расової нетерпимості і розпалення міжнаціональної ворожнечі, грань між
діяльністю напівлегальних громадських організацій націонал-соціалістського
характеру і деяких організацій, що зараховують себе до менш радикального
націоналістичного руху, дедалі більше стирається. Також аналіз засвідчив, що
як об’єкти ненависті можуть виступати самі українці, найчастіше виділяють
представників сексуальних меншин. Нетрадиційна сексуальна орієнтація опи-
сується як ненормальність, невиліковне захворювання, людей з яким необхід-
но ізолювати [11]. Загальна нетолерантність української спільноти та вчинен-
ня злочинів на ґрунті ненависті є чи не найбільш істотним викликом грома-
дянському суспільству на найближчі роки.

Глибинно причини нетолерантності українського суспільства дослідив
видатний філософ М. Попович, дійшовши висновку, що дані проблеми не
стільки є проблемами для певних уразливих груп населення, як для самих
українців – бо принижують їх самих. Тобто спроби перекласти власні невдачі
та негаразди на інші верстви суспільства є свідченням того, що власними сила-
ми їх не подолати [12]. Якщо толерантність передбачає пошану прав і свобод
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людини та сприяє становленню демократії, то в нетолерантному суспільстві
породжуються конфліктогенні відносини, дискримінація, соціальна напруже-
ність, прояви екстремізму. В результаті нетолерантний клімат шкодить як
недомінуючим (уразливим) соціальним групам, так і суспільству загалом. 

Для толерантного клімату в українському суспільстві запроваджено проект
«Міжнародний день толерантності», розробляються навчальні та освітні про-
грами з толерантності та протидії дискримінації. Альтернативна доповідь
щодо виконання Україною Міжнародної конвенції ООН про ліквідацію усіх
форм расової дискримінації 2011 р. містить рекомендації Української
Гельсінської спілки з прав людини щодо зміни суспільного ставлення до про-
блеми дискримінації, а саме пропонуються впровадження в систему шкільної
освіти програми з толерантності та прав людини разом з відповідною підго-
товкою вчителів і можливістю незалежного моніторингу викладання цих дис-
циплін громадськістю; навчання працівників правоохоронних органів з толе-
рантності та прав людини; систематичне навчання працівників правоохорон-
них органів щодо питання розслідування правопорушень, заснованих на дис-
кримінації; систематична організація навчання суддів та адвокатів з питань
дискримінації [13]. 

Також порівняно прогресивним кроком в Україні стало представлення
Стратегії розвитку органів внутрішніх справ, запропонованої громадськими
організаціями. У першому пункті другої частини Стратегії розвитку органів
внутрішніх справ під назвою «Вимоги суспільства до поліції» йдеться про те,
що одним із пріоритетів роботи МВС в Україні має бути «служіння як потребам
окремих громадян, так і суспільним групам… Від поліції очікується високий
рівень толерантності до вразливих груп населення, які потребують підвищеної
уваги та додаткового захисту своїх прав з боку поліції» [14]. До уразливих груп
населення правозахисники відносять представників етнічних меншин, мігран-
тів та шукачів притулку, людей з фізичними або психічними вадами, представ-
ників сексуальних меншин, людей похилого віку та дітей. За зазначеною
Стратегією поліція повинна захищати права людини, особливо ті, які є необ-
хідними для вільної політичної діяльності в демократичному суспільстві. 

Проте як свідчить практика рівень правової підтримки розвитку толеран-
тності з боку держави в Україні є досить низьким. В Україні досить складно
відбуваються трансформаційні процеси, одним з наслідків яких мала б стати
толерантність у суспільстві. У зв’язку з цим доцільними видаються дії, спря-
мовані на подолання правового нігілізму, формування високої загальної та пра-
вової культури населення тощо. Також необхідним вбачається проведення
низки процедур у політико-державній діяльності. Зокрема, як зазначає
В. Ханстантинов, утвердження толерантності передбачає формування таких
правових засад, які б, по-перше,законодавчо забезпечували індивідуальні
права і свободи людини, по-друге, підтримували та сприяли б реалізації спе-
цифічних інтересів недомінуючих соціальних груп (демографічних, етнічних,
мовних, інших, які традиційно сприймаються як меншини), у зв’язку з належ-
ністю до яких проблематизується здійснення людиною частини її прав і сво-
бод, і, по-третє, які б встановлювали відповідальність і посилювали боротьбу
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з проявами дискримінації, ксенофобії, різного роду нетерпимості [15, с. 15].
Щодо так званих недомінуючих соціальних груп доречно віднести до їх пере-
ліку у тому числі й сексуальні меншини як уразливу групу населення, що в
сучасних реаліях часто зазнає дискримінації.

Таким чином, попри те, що вимога толерантності є одним з основополож-
них принципів міжнародного права, соціальна напруженість, дискримінація,
порушення прав людини мають певною мірою місце в кожній державі світу, в
тому числі в Україні. Нестача політичної волі, недосконалість законодавства,
відсутність відповідної стратегії і конкретних дій з боку держави та відсут-
ність достатньої підтримки громадських організацій і населення через низь-
кий рівень правової культури є тими факторами, що гальмують становлення і
розвиток толерантності в суспільстві. Будучи нерозривно пов’язаною з модел-
лю правової соціальної держави та вшануванням прав і свобод людини і гро-
мадянина, толерантність є об’єктивною потребою сучасного українського сус-
пільства. Розбудова демократії неможлива без поваги до людини і її прав.
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Товпеко Я. К. Значення принципу толерантності для реалізації прав та свобод
людини і громадянина

У статті досліджуються поняття і значення толерантності в контексті реалізації прав
та свобод людини і громадянина. Визначається взаємозв’язок між толерантністю, пра-
вом, повагою прав людини, демократією. Акцентується увага на важливості утверджен-
ня толерантності в українському суспільстві як антиподу дискримінації, соціальній
напрузі, екстремізму. 

Ключові слова: толерантність, права людини, демократія, сексуальні меншини, соці-
альна напруга, свобода, ЮНЕСКО.

Товпеко Я. К. Значение принципа толерантности для реализации прав и свобод
человека и гражданина

В статье исследуются определение и значение толерантности в контексте реализа-
ции прав и свобод человека и гражданина. Определяется взаимосвязь между толеран-
тностью, правом, уважением прав человека, демократией. Акцентируется внимание на
важности утверждения толерантности в украинском обществе как антипод дискрими-
нации, социальной напряженности, экстремизму. 

Ключевые слова: толерантность, права человека, демократия, сексуальные мень-
шинства, социальное напряжение, свобода, ЮНЕСКО.

Tovpeko Y. K. The role of the principle of tolerance for realization of rights and free-
doms of man and citizen

In the article are investigated the concept and role of the principle of tolerance in the con-
text of realization of rights and freedoms of man and citizen. Despite the interest of scientists
to this matter, there is a lack of studies directly on the problems of the principle of tolerance
for sexual minorities and its importance for the rights and freedoms of man and citizen in gen-
eral.

The aim of the article is to study the implementation and importance of the principle of
tolerance and identify issues of realization of this principle for such vulnerable populations,
such as sexual minorities. The study of the phenomenon of tolerance has not only epistemo-
logical and practical significance, given its irreplaceable role in the model of civil society and
the rule of law. Social tolerance is a sociological term which means awareness and sharing the
right to live according to the own vision and values and to serve the original culture. Social
tolerance means acceptance, a correct understanding of and respect for other cultures, ways of
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expression and manifestation of human individuality, including ethno-national and confessio-
nal spheres, the sphere of gender relations. 

Tolerance is not only a moral obligation but also a political and legal requirement.
Tolerance is what makes peace possible, contributes the transformation from a culture of war
to a culture of peace. Importance of implementation of the principle of tolerance is emphasi-
zed by the fact that tolerance is not only a human virtue but also permeates right. The con-
nection is set between tolerance, law, respect for human rights, democracy. Tolerant attitude
is viewed as a social value which provides human rights, freedom and security. 

It is important to note that tolerance is not an indulgence. Tolerance - is primarily an active
attitude prompted by recognition of universal human rights and freedoms of man and citizen.
Tolerance should be exercised by individuals, groups and the state. The effectiveness of pub-
lic and social activity largely depends on the actual observance of the principles of tolerant
behavior in different spheres of life. 

However, practice shows that the level of legal support for the development of tolerance
from the government and society in Ukraine is rather low. In Ukraine transformation process,
the consequence of which would be tolerance, is being quite complicated. In this regard, it is
important to take action to overcome the legal nihilism in the Ukrainian society. There also
should be seen a number of procedures in political and public activities.

In the article the attention also is paid to the importance of maintenance of tolerance in
Ukrainian society as an antipode of discrimination, social tensions, extremism. It is proclai-
med that the lack of tolerance in the society might cause cells manifestations of ethnic, religi-
ous conflicts etc. Regarding to the importance of tolerance European Court of Human Rights
proclaimed his position in the decision in the case «Shvydka v Ukraine», where the emphasis
was placed on the fact that without pluralism and tolerance there is no democracy.

Thus, despite the fact that the requirement of tolerance is one of the fundamental princi-
ples of international law, discrimination, human right violations take place in every country of
the world, including Ukraine. Lack of the political will and lack of appropriate strategies and
specific actions by the state and the lack of support of NGOs and the public because of the
low level of legal culture are factors that inhibit the formation and development of tolerance
in our society. 

Being closely related to the legal model of the welfare state and honoring the rights and
freedoms of man and citizen, tolerance is an objective necessity of modern Ukrainian society.
Building of democracy is impossible without respect for the human rights.

Key words: tolerance, human rights, democracy, sexual minorities, social tensions, free-
dom, UNESCO.

УДК 351.753.3(477)
Л. О. ФЕЩЕНКО,

кандидат юридичних наук

КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАН-
НЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Останні події в суспільно-політичному житті нашої держави загострили
дискусію прихильників та противників ідеї вільного обігу зброї. З одного боку,
на тлі військових дій посилились настрої щодо закріплення права громадян
України на вільне володіння зброєю, оскільки невід’ємним правом кожного є
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право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від про-
типравних посягань (ст. 27 Конституції України). Це право конкретизоване в
інших законодавчих актах, зокрема, в Кримінальному кодексі України і
Кодексі України про адміністративні правопорушення через інститут необхід-
ної оборони (ст. 36 КК України та ст. 19 КУпАП) та інститут крайньої необ-
хідності (ст. 39 КК України та ст. 18 КУпАП). З другого боку, особливо це сто-
сується позиції правоохоронних органів, існують обґрунтовані побоювання у
зв’язку із небезпекою використання зброї в кримінальних цілях або через від-
сутність навичок володіння нею, що негативно вплине на забезпечення гро-
мадської безпеки. Утім, на сьогодні експерти оцінюють, що кількість незаре-
єстрованої зброї на руках у населення України становить понад 3,5 млн оди-
ниць. Отже, назріла гостра необхідність легалізації цієї зброї, встановлення
контролю за її власниками, забезпечення режиму її надійного зберігання,
закріплення правил і умов її використання тощо. Адже дотримання всіма влас-
никами зброї правил дозвільної системи є невід’ємною складовою забезпечен-
ня громадської безпеки. Все вищевказане актуалізує необхідність законодав-
чого врегулювання обігу вогнепальної зброї в Україні. 

У сучасній українській юридичній науці проблеми законодавчого закріп-
лення права громадян на зброю та правові механізми його реалізації дослід-
жували О. Бокій, С. Параниця, О. Харитонов та ін. Зважаючи, що протягом
2014 р. народні депутати України подали одразу декілька законопроектів,
спрямованих на регламентацію суспільних відносин у сфері обігу зброї, існує
необхідність ретельного дослідження цих законодавчих ініціатив на предмет їх
відповідності чинному українському законодавству та традиційним науковим
підходам.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про вогнепальну
зброю цивільного призначення» (реєстраційний № 1135 від 01.12.2014) [1],
поданий народним депутатом С. Капліним. У частині першій ст. 20 цього зако-
нопроекту встановлюється, що «кожна фізична особа, яка досягла 18 років та
володіє повною цивільною дієздатністю, має право придбати зброю у встанов-
леному цим законом порядку…». Це суперечить нормам Постанови Верховної
Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня
1992 р., відповідно до яких право власності на вогнепальну гладкоствольну
мисливську зброю надається особам, які досягли 21-річного віку, а на вогне-
пальну мисливську нарізну зброю надається лише особам, які досягли 25-річ-
ного віку. У перехідних та прикінцевих положеннях запропонованого законоп-
роекту не передбачено внесення змін до цієї Постанови.

У документі міститься, на наш погляд, невдале формулювання поняття
«самозахисту». Під самозахистом розуміється застосування зброї, яке повин-
но відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно поруше-
не, та наслідкам, що спричинені цим суспільно-небезпечним протиправним
посяганням (частина третя ст. 11 законопроекту). Це визначення, по-перше, не
враховує положення чинних норм КК України, КУпАП та ЦК України про
необхідну оборону, крайню необхідність та самозахист цивільних прав. По-
друге, метою використання зброї якраз і є запобігання шкідливим наслідкам,
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які можуть бути спричинені правопорушенням. Натомість, у визначенні йдеть-
ся про наслідки, які вже настали. Виникають риторичні запитання: у чому тоді
полягає самозахист і яка мета застосування зброї після настання наслідків? А
якщо наслідком була смерть особи?

У частині четвертій ст. 11 законопроекту передбачається застосування
зброї для самозахисту лише у разі незаконного проникнення до житла особи,
в якому вона проживає постійно, переважно або тимчасово. Однак проник-
нення можливе також і до інших місць перебування особи: на місце роботи
(наприклад, магазин) чи до власного автотранспортного засобу? Чи можна в
такому випадку використовувати для самозахисту власну зброю? Питання
залишається відкритим.

Викликає зауваження положення частини восьмої ст. 5 законопроекту, яким
передбачено, що органи державної пенітенціарної служби забезпечують ство-
рення та функціонування державного реєстру осіб, які мають судимості за
умисні насильницькі злочини, за злочини проти громадської безпеки або інші,
пов’язані з незаконним обігом зброї. Наразі в Україні систематизація, збір,
накопичення та актуалізація інформаційних обліків, що утворилися в процесі
діяльності ОВС, формування централізованих інформаційних ресурсів, у тому
числі щодо засуджених осіб, належить до компетенції Департаменту інформа-
ційно-аналітичного забезпечення МВС України, а саме – відділу доступу до
персональних даних управління спеціальних перевірок та довідкового обліку.
Така інформація надається МВС України на запит у разі необхідності (при
вступі на державну службу, отриманні паспорта громадянина України для виїз-
ду за кордон, при наданні дозволу на право власності на зброю тощо). Немає
потреби створювати реєстр, який дублюватиме вже існуючий, у тому числі з
погляду раціонального використання державних ресурсів.

У ст. 15 законопроекту вказано, що власник зброї має право зберігати
зброю у місці свого проживання (постійного, тимчасового чи переважного).
Натомість ст. 34 законопроекту передбачає, що власник зброї (фізична чи юри-
дична особа) повинен зберігати її у безпечному місці, яке унеможливлює
доступ до неї інших осіб (у тому числі дітей) за місцем свого проживання
(реєстрації) чи місцем перебування (знаходження). Ці положення потребують
узгодження. Відповідно до Закону України «Про свободу пересування та віль-
ний вибір місця проживання в Україні» [2] місце проживання і місце перебу-
вання не є синонімами, не тотожні, тому з метою уникнення неоднозначного
тлумачення положення щодо місця зберігання зброї необхідно допрацювати.

Не можемо схвалити також положення законопроекту, відповідно до якого
вся діяльність, пов’язана із перевіркою особи, яка хоче придбати зброю, офор-
мленням реєстраційної справи покупця зброї, контролем за відчуженням зброї,
буде провадитись суб’єктом господарювання, який здійснює продаж зброї
(ст. 18 законопроекту). Відповідно до чинного законодавства ці питання нале-
жать до компетенції дозвільної служби МВС України. Ризиковано, на нашу
думку, віддавати такий важливий аспект забезпечення громадської безпеки до
сфери компетенції фізичних чи юридичних осіб приватного права, які реалізу-
ють лише господарську компетенцію.
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10 грудня 2014 р. до Верховної Ради України групою депутатів поданий
проект Закону «Про цивільну зброю і боєприпаси» (реєстраційний 
№ 1135-1) [3]. Варто звернути увагу, що ст. 17 законопроекту встановлює, що
дозвіл на зброю другої категорії можуть отримати в порядку, встановленому
Законом, громадяни України, які досягли 18-річного віку. Дозвіл на зброю тре-
тьої та четвертої категорії можуть отримати в порядку, встановленому
Законом, громадяни України, які досягли 21-річного віку. Це положення також
суперечить нормам Постанови Верховної ради України «Про право власності
на окремі види майна» від 17 червня 1992 р., відповідно до яких право влас-
ності на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю надається особам, які
досягли 21-річного віку, а на вогнепальну мисливську нарізну зброю надаєть-
ся лише особам, які досягли 25-річного віку. У прикінцевих положеннях запро-
понованого законопроекту не передбачено внесення змін до згаданої
Постанови.

У тексті законопроекту використовуються словосполучення «суб’єкти під-
приємницької діяльності», «суб’єкти господарювання», «суб’єкти господар-
ської діяльності». Це не тотожні поняття, тому для уникнення неоднозначного
тлумачення закону необхідно вживати один термін. 

У ст. 18 законопроекту закріплюються підстави для відмови у видачі дозво-
лів на зброю, формулювання деяких з них є нечітке та таке, що допускає
неоднозначне тлумачення. Так, п. 4 вказаної статті передбачає підставу «наяв-
ність відомостей про неодноразове притягнення до відповідальності за пору-
шення особою правил обігу зброї». Постає питання: що таке «неодноразо-
вість» (2, 3 чи більше?) та який вид юридичної відповідальності має на увазі
законодавець – адміністративну чи кримінальну?

Так само п. 5 згаданої статті містить вказівку на неодноразовість пору -
шення громадського порядку. Ці положення потребують конкретизації та уточ -
нення.

У п. 9 ст. 18 законопроекту передбачається така підстава для відмови у
видачі дозволів на зброю, як наявність рішення суду, яке набрало законної
сили, про довічне позбавлення особи права володіти зброєю. Проте ні КУпАП,
ні КК України не передбачає такого виду покарання чи адміністративного стяг-
нення, як довічне позбавлення особи права володіти зброєю. Втім, у прикін-
цевих положеннях законопроекту передбачено доповнення КУпАП стат-
тею 174-1 «Порушення встановлених вимог щодо обігу цивільної зброї та
боєприпасів», у санкції якої є довічне позбавлення права володіти зброєю. Але
в такому випадку необхідно вносити зміни до ст. 24 КУпАП «Види адміні-
стративних стягнень». 

Крім того, необхідно було також у КУпАП передбачити, до компетенції
якого органу належатиме розгляд справи про адміністративне правопорушен-
ня, передбачене запропонованою статтею.

Варто звернути увагу на ще один законопроект щодо використання зброї
громадянами України. Йдеться про проект Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону» (щодо використання зброї) [4].
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Зважаючи на необхідність дотримуватись у законотворчості правила «від
загального до конкретного», вважаємо, що спершу необхідно прийняти закон,
який встановлює уніфіковані підходи до обігу зброї в Україні та загальні заса-
ди її придбання, зберігання та використання громадянами. 

Серйозним недоліком запропонованого законопроекту є те, що він не міс-
тить визначення поняття «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя», що є, на
нашу думку, вкрай важливим для унеможливлення зловживання в цій сфері. 

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про участь громадян в охороні громад-
ського порядку і державного кордону» [5] членами громадських формувань з
охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути громадяни
України, які досягли 18-річного віку. У разі прийняття запропонованих змін
такі громадяни отримають право на користування вогнепальною зброєю. Це
суперечитиме нормам уже згаданої Постанови Верховної Ради України «Про
право власності на окремі види майна», відповідно до яких право власності на
вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю надається особам, які досягли
21-річного віку, а на вогнепальну мисливську нарізну зброю – лише особам,
які досягли 25-річного віку.

Із запропонованих змін до ст. 14 Закону України «Про участь громадян в
охороні громадського порядку і державного кордону» не зрозумілим є питан-
ня, хто забезпечує громадське формування з охорони громадського порядку і
державного кордону вогнепальною і холодною зброю, порядок її обліку, збері-
гання тощо. Крім того, відповідно до правил дозвільної системи дозвіл на
право власності на зброю є персоніфікованим, із зазначенням виду зброї. Тому
невиправданим є надання права членам громадських формувань з охорони
громадського порядку застосовувати «видані цими об’єднаннями спеціальні
засоби, холодну та вогнепальну зброю». 

Посвідчення члена громадського формування видають органи місцевого
самоврядування. Чи належить до їх компетенції відмітка в посвідченні, що
власнику посвідчення дозволено зберігання і носіння вогнепальної зброї? Чи
це буде загальний дозвіл на носіння зброї, який видається дозвільною служ-
бою МВС України? Ці питання не врегульовані.

У ст. 12 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону» передбачається, що члени громадських фор-
мувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть брати
участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону після про-
ходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах внутрішніх
справ, підрозділах Державної прикордонної служби України і одержання в
органі місцевого самоврядування посвідчення члена громадського формуван-
ня. Навчання з приводу матеріально-технічної частини вогнепальної зброї,
правил поводження з нею, надання медичної підготовки діючим законом не
передбачено. Проте ці знання є вкрай важливими для забезпечення вимог гро-
мадської безпеки. Не врегульовані також питання із запровадження періодич-
ної перевірки знань з цих питань.

Запропоновані зміни фактично є аналогічними до положень ст. 12, 15,
Закону України «Про міліцію» [6]. Логічно було б у такому разі передбачити
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також гарантії особистої безпеки членів громадських формувань з охорони
громадського порядку і державного кордону за аналогією зі ст. 15-1 Закону
України «Про міліцію». 

Вважаємо прийняття цих законопроектів передчасним. Поспіх із ухвален-
ням такого важливого законодавчого акта, який регламентував би загальні
засади обігу зброї в Україні, є недоцільним. Адже цей закон має стати суттє-
вим кроком у становленні громадянського суспільства, наповнити реальним
змістом конституційні положення про гарантії захисту життя, здоров’я, прав і
свобод громадян, їх власності, бути вагомим чинником забезпечення громад-
ської безпеки. 
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Фещенко Л. О. Критичний погляд на законопроекти щодо врегулювання обігу
зброї в Україні

У статті наголошується на необхідності законодавчого врегулювання загальних засад
обігу зброї в Україні, правил її придбання, зберігання та використання громадянами.
Здійснено аналіз законопроектів «Про вогнепальну зброю цивільного призначення»,
«Про цивільну зброю і боєприпаси», «Про внесення змін до Закону України «Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (щодо використання
зброї). Акцентується увага на невідповідності законопроектів чинним нормативним
актам (Кримінальному кодексу України, Кодексу України про адміністративні проступ-
ки, Постанові Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна») в
частині поняття самозахисту та віку, з якого дозволяється придбання вогнепальної зброї.
Зроблено висновок про недоцільність прийняття зазначених законопроектів.

Ключові слова: законопроект, вогнепальна зброя, холодна зброя, самозахист, гро-
мадська безпека.

Фещенко Л. А. Критический взгляд на законопроекты об урегулировании обо-
рота оружия в Украине

В статье обращается внимание на необходимость законодательного урегулирования
общих принципов оборота оружия в Украине, правил его приобретения, хранения и
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применения. Проанализированы законопроекты «Об огнестрельном оружии граждан-
ского назначения», «О гражданском оружии и боеприпасах», «О внесении изменений в
Закон Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государствен-
ной границы» (об использовании оружия). Автор выявляет несоответствие законопро-
ектов действующим нормативным актам (Уголовному кодексу, Кодексу Украины об
административных правонарушениях, Постановлению Верховной Рады Украины «О
праве собственности на отдельные виды имущества») в части понятия самозащиты и
возраста, с которого разрешено приобретать оружие. Сформулирован вывод о нецеле-
сообразности принятия указанных законопроектов.

Ключевые слова: законопроект, огнестрельное оружие, холодное оружие, самоза-
щита, общественная безопасность.

Feschenko Lesya. A critical look at the bills on the settlement of arms trafficking in
Ukraine

Recent developments in the social and political life of our country sharpened the debate
supporters and opponents of the idea of free circulation of weapons. On the one hand, against
hostilities intensified the mood to consolidate citizens’ rights to freedom of Ukraine weapon,
because everyone has an inalienable right to defend their lives and health, life and health of
others from unlawful acts (Art. 27 Constitution of Ukraine). This right is concretized in other
legislation, including the Criminal Code of Ukraine and the Code of Ukraine on
Administrative Offences through the institution of self-defense (Art. 36 of the Criminal Code
of Ukraine and Art. 19 CAO) and the Institute of emergency (Art. 39 of the Criminal Code of
Ukraine and Art. 18 CAO). On the other, especially for law enforcement agencies, there are
well-founded fear due to the risk of criminal use of weapons purposes or lack of skills of her
that adversely affect public safety. However, today, experts estimate that the number of unreg-
istered weapons in the hands of Ukraine’s population of over 3,5 million units. Consequently,
there is an urgent need for the legalization of weapons, control over the owners, ensuring reli-
able mode of storage consolidation rules and conditions of use and so on. After that all the
owners of weapons rules permit system is an integral part of public safety. All of the forego-
ing the necessity for legislative regulation of firearms in Ukraine.

In modern Ukrainian legal science problems of the law on the right of citizens to arms and
legal mechanisms for its implementation examined A. Bokiy, S. Paranytsya, A. Kharitonov
and others. But given that over 2014 people’s deputies of Ukraine submitted multiple bills
aimed at regulating the social relations in the sphere of arms, there is need for careful study
of these legislative initiatives for compliance with applicable Ukrainian legislation and tradi-
tional scientific approaches.

An analysis of the bills «About Firearms civil purposes», «About civil arms and ammu-
nition», «About changes to the Law of Ukraine “About the citizens participation in the pro-
tection of public order and the state border”» (the use of weapons) made by author.

The author accents attention on the bills impropriety with the valid legislation (Criminal
Code, the Code of Administrative Offences, Resolution of the Supreme Council of Ukraine
«About ownership of certain types of property») in part of the definition of self-defense and
the age from which permitted to purchase weapons.

Summarizing the above, we consider the adoption of the bills «About Firearms civil pur-
poses», «About civil arms and ammunition», «About changes to the Law of Ukraine “About
the citizens participation in the protection of public order and the state border”» (the use of
weapons) it premature.

Haste the adoption of this important piece of legislation regulating the general principles
of arms trafficking in Ukraine is impractical. After all, the law has become an essential step in
the development of civil society, to put real meaning of constitutional provisions guarantee
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protection of life, health, rights and freedoms of citizens, their property, be an important fac-
tor in ensuring public safety.

Key words: bill, firearms, edged weapons, self-defense, public safety.

УДК 347.122 + 340.111.5
А. О. ШТАНЬКО,

кандидат юридичних наук

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ 
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПАРАДИГМИ ІНСТИТУТУ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Проблема співвідношення понять охорони та захисту, власне, як і її
розв’язання, стала предметом наукових досліджень представників різних галу-
зей знань – теорії держави і права, конституційного, цивільного, трудового
права тощо. Вивчення юридичної літератури свідчить, що різним аспектам
зазначених понять, у тому числі й їх співвідношенню, присвятили увагу, зок-
рема, Т. Дерюгіна, І. Дзера, М. Вітрук, М. Малеін, О. Малько, М. Матузов,
Т. Підлубна, Я. П’янова, З. Ромовська, С. Сабікєнов, Г. Свєрдлик, О. Сергєєв,
О. Скакун, В. Субочєв, Е. Страунінг, Н. Сухова, В. Терьохін, Ю. Толстой,
Н. Уздімаєва, М. Ус, Я. Шевченко, А. Шерієв та інші науковці. Однак, зважаю-
чи на відсутність єдиного погляду як на зміст і обсяг понять охорони та захис-
ту, так і на їх співвідношення, а також у зв’язку з активізацією процесів онов-
лення та збагачення теоретичних і методологічних засад інституту цивільно-
правового захисту, виникла необхідність у перегляді усталених поглядів та
узагальненні сучасних підходів до співвідношення зазначених понять у кон-
тексті розвитку парадигми цього правового інституту. 

З огляду на викладене мета статті полягає в аналізі доктринальних підхо-
дів до розуміння і співвідношення понять охорони та захисту, узагальненні
результатів наукових пошуків і формуванні власного бачення щодо окресленої
проблеми. 

Оскільки теорія держави і права є фундаментальною міждисциплінар-
ною [26, с. 24] юридичною наукою, яка являє собою, зокрема, і синтетичну
систему наукових знань про засадові типові юридичні поняття та категорії,
через які розкриваються об’єктивні властивості праводержавних явищ і про-
цесів, а також враховуючи, що висновки цієї науки, її загальнотеоретичні поло-
ження є основою для вирішення спеціальних питань галузевих наук [27, с. 3,
22], вважаємо за доцільне розпочати дослідження цієї проблеми через призму
вивчення стану її розробки у теорії держави та права. 

Як зазначають О. Малько і Н. Сухова, за результатами проведеного ними
всебічного аналізу відповідної наукової літератури [20, с. 14], у роботах з тео-
рії держави і права неодноразово ставилося завдання щодо визначення обсягу
і розмежування понять охорони й захисту права, і найчастіше це стосувалося
прав та свобод людини і громадянина [2; 5; 10; 15; 31; 3]. Однак єдиної пози-
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ції, роблять висновок учені, й дотепер не вироблено [20, с. 14]: вони або ото-
тожнюються [17, с. 264; 2, с. 95; 21, с. 61], або наділяються самостійним зміс-
том [5, с. 111; 32, с. 11–15], або аналізуються як форми забезпечення прав і сво-
бод особистості [35, с. 39], або охорона розглядається через три її складові:
регулятивний, забезпечувальний і захисний вплив [11, с. 25–36].

Проте, на думку цих учених, серед наведених позицій актуальною на сьо-
годні (і автор цієї статті її поділяє) вбачається та з них, згідно з якою тісний
взаємозв’язок зазначених категорій не робить їх однопорядковими. Їхнє роз-
межування проводиться на підставі наявності правопорушення або «правової
аномалії» [16, с. 130–131], тобто до вчинення правопорушення має місце охо-
рона прав і свобод, після нього – захист. Охорона передбачає переважно здійс-
нення контрольно-наглядової функції, захист же – активне втручання органів
держави у процес реалізації прав і свобод. Нагальна потреба у здійсненні
захисту права з’являється лише після вчинення порушення або за наявності
реальної загрози виникнення такого порушення [20, с. 16; 24, с. 11]. 

На розвиток останніх двох положень необхідно спинитися на поглядах
С. Сабікєнова, який у 70-х роках минулого століття, проводячи відповідне роз-
межування, використовував терміни «статика» і «динаміка». Так, на його
думку, поняття охорони у юридичному значенні – це позитивний, статичний
стан норм права, спрямованих безпосередньо на убезпечення здійснення
суб’єктивних прав і законних інтересів громадян від можливих порушень. При
цьому охорона прав та інтересів громадян здійснюється поза конкретними
правовідносинами, водночас захист уже порушених прав завжди відбувається
у межах конкретних деліктних правовідносин, виникнення яких є небажаним
з погляду інтересів як людини, так і держави [23, с. 53; 22, с. 61–68]. 

Конкретизуючи погляди вченого, Н. Уздімаєва пояснює, що динамічність
відповідним нормам надається вже у зв’язку із вчиненням конкретних право-
порушень, виникнення яких небажане з погляду інтересів і людини, і держави,
та в умовах учинення яких (або у разі загрози їх вчинення) особа вдається до
використання правозахисних засобів. Як підсумок, резюмує науковець, стати-
ка – трансформована характеристика охорони прав, динаміка – їх захисту [33,
с. 204].

Висловлюється також думка, що охорона прав і свобод виконує регуля -
тивно-статистичну функцію, тобто є свого роду забезпеченням у статичному
аспекті, захист же, передбачаючи примусовий спосіб здійснення права (сто-
совно зобов’язаної особи), виконує регулятивно-динамічну функцію, яка вияв-
ляється як забезпечення прав і свобод у динамічному аспекті [1, с. 11].

Досліджуючи проблеми юридичного забезпечення прав, свобод і законних
інтересів, О. Малько, В. Субочєв та А. Шерієв не зовсім погоджуються з попе-
редньою думкою та зауважують, що навряд чи варто ототожнювати захист,
який справедливо пов’язується багатьма спеціалістами із порушенням прав
(свобод і законних інтересів) або загрозою їх порушенню, з певним динаміч-
ним аспектом як існування даних свобод та інтересів, так і забезпечувальних
механізмів, що гарантують реалізацію цих свобод та інтересів у правовому
просторі держави. Якщо розмірковувати від протилежного, як зазначають
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учені, використання суб’єктом свого права або здійснення законного інте -
ресу – статика, виникнення ж перешкод на шляху реалізації прав чи інтересів,
які потребують втручання компетентних органів та відповідної правозастосов-
ної діяльності, – динаміка. Учені доходять висновку, що перешкоди як фактор
навряд чи можна покласти в основу розмежування функцій на динамічні та
статичні. Інститут юридичного забезпечення прав, свобод і законних інтересів
охоплює певну сферу правового життя суспільства, гарантуючи (щоправда,
різну за ступенем) ефективність використання відповідних юридичних засо-
бів [14, с. 31–32].

На думку С. Сабікєнова, наявні й інші відмінні ознаки між охороною та
захистом: а) якщо охорона прав здійснюється за допомогою як правових, так і
неправових форм діяльності органів державної влади та місцевого самовряду-
вання, а також громадських організацій, то захист – лише через правові форми
діяльності компетентних органів або уповноважених осіб; б) якщо заходи охо-
рони права можуть бути розосереджені у правових та інших соціальних нор-
мах, то захист права припускає наявність і дію конкретних засобів та способів
захисту, які встановлюються державою і закріплюються винятково у правових
нормах [23, с. 53; 22, с. 61–68]. 

Розглядаючи далі співвідношення понять охорони та захисту, вважаємо за
доцільне повернутися до розкриття суті обстоюваної О. Мальком і Н. Суховою
точки зору на це питання, наведеної на початку статті. Так, в її обґрунтування
вчені вкладають такі аргументи. Охоронна діяльність пов’язана зі здійсненням
заходів, що забезпечують раціональне використання і збереження будь-чого.
Розпочинається вона уже із закріплення у нормах права певного положення
суб’єкта або речі, порядку використання якого-небудь об’єкта або предмета,
способу здійснення прав і обов’язків. Мета правової охорони – попередження
і недопущення можливих порушень. Наведене вказує на правильність думки
про те, що охорона за обсягом і кількістю засобів досягнення зазначеної мети
є ширшою, ніж захист, а захист – це момент охорони [20, с. 16–17].
Е. Страунінг також акцентує увагу на тому, що «захист прав» являє собою
вужче поняття порівняно з поняттям «охорона прав», оскільки друге з них
охоплює всю сукупність заходів, що забезпечують нормальний перебіг реалі-
зації прав [29, с. 94]. 

Викладений зазначеними вченими погляд на співвідношення понять охо-
рони і захисту концептуально ґрунтується на точці зору, висловленій свого
часу М. Матузовим, яка, як свідчить сьогодення наукової думки, мала історич-
ну перспективу. Проводячи межу між правовим забезпеченням прав і законних
інтересів, учений вважає, що охорона і захист суб’єктивного права й охороню-
ваного законом інтересу – не одне й те саме: охороняються вони постійно, а
захищаються лише тоді, коли порушуються. Захист є моментом охорони, одні-
єю із її форм. Ці поняття не тотожні [16, с. 131]. «Оскільки захист – це при-
ватна форма охорони, фокусування охоронюваного правового режиму на конк-
ретних випадках порушень або посягань на ті об’єкти, які становлять предмет
юридичного забезпечення», – вважають О. Малько, В. Субочєв та
А. Шерієв [14, с. 31].
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Захист як одну із форм охорони права визначає і В. Терьохін. На його
думку, захист здійснюється при порушенні (реальній загрозі порушення) або
оспорюванні прав і свобод. У свою чергу, їх охорона розпочинається із вста-
новлення загального конституційного правового режиму прав і
свобод [30, с. 9]. 

М. Вітрук, висловлюючи подібне до сприйняття М. Матузовим розуміння
різниці між охороною і захистом, зауважує, що найбільш правильним є розме-
жування правової охорони та правового захисту за складом. Захист правового
статусу, його елементів становить частину охорони, правозахисна діяльність є
складовою правоохоронної діяльності та завершує досягнення її кінцевої
мети. Зміст правової охорони, правоохоронної діяльності, як зазначає вчений,
охоплює профілактику і припинення правопорушень, здійснення інших право-
забезпечувальних заходів при виявленні та визначенні їх складу, встановлення
правопорушників у процесуальному порядку, визначеному законом з боку дер-
жави та її органів і посадових осіб. У правозахисній же діяльності активну
роль відіграє власне носій права, який володіє правом на захист порушеного
права. З огляду на це М. Вітрук розуміє під правовим захистом широке понят-
тя, що охоплює самозахист права, тобто здійснення фактичних дій, спрямова-
них на усунення перешкод у реалізації прав, свобод і законних інтересів у
межах, встановлених законом, а також використання особистістю заходів
захисту, ініціювання особистістю обов’язкової за законом діяльності компе-
тентних органів та посадових осіб з метою застосування ними відповідних
заходів державного примусу для усунення перешкод у здійсненні прав і
обов’язків; відновлення порушеного правового стану, відшкодування завдано-
го збитку або належної компенсації, а також справедливу відплату (кару, пока-
рання) за вчинене правопорушення [4, с. 363–365]. 

Водночас необхідно наголосити, що правова охорона і правовий захист
можуть розглядатися як забезпечувальні правові механізми. Зокрема, правова
охорона як такий механізм складається із сукупності гарантованих державою
стимулюючих і обмежуючих засобів, що дають змогу будь-якому учаснику
правовідносин користуватися певним соціальним благом та реалізовувати своє
суб’єктивне право, а також забезпечувати об’єктивне право і здійснення його
охоронної функції. Захист, будучи частиною охорони і пов’язаним із наявніс-
тю певної правової аномалії, передбачає засоби і способи відновлення пору-
шеного становища. Відтак, правовий захист – забезпечувальний правовий
механізм, що охоплює діяльність компетентних осіб чи органів, систему юри-
дичних заходів, що сприяють реалізації прав і використанню благ в умовах,
коли перші порушуються, оспорюються або існує реальна загроза такого пору-
шення, забезпечують поновлення прав, задоволення вимог зобов’язаною осо-
бою, ліквідацію перешкод користування благом [20, с. 17].

Охорона і захист надзвичайно близькі споріднені інститути забезпечуваль-
ного механізму існування прав, свобод та законних інтересів, Однак вони
мають і відмінні особливості, які полягають у специфіці їх особливих право-
вих режимів [14, с. 33].
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Узагальнюючи викладені точки зору теоретиків права щодо окресленого
питання та надаючи пріоритет результатам дослідження, зважаючи на його
мету і предмет, що розкривають поняття захисту у його співвідношенні з
поняттям охорони, можна дійти таких висновків: охорона і захист споріднені,
однак не тотожні правові категорії; «охорона» – поняття ширше за обсягом,
ніж «захист», адже охоплює всю сукупність заходів, що забезпечують нор-
мальний перебіг реалізації прав; захист розглядається як момент, форма охо-
рони, динамічна її функція, правозахисна діяльність, яка є складовою право -
охоронної діяльності, а також як інститут забезпечувального механізму існу-
вання прав, свобод та законних інтересів, що має особливий правовий режим;
захист виникає лише після вчинення порушення або за наявності виникнення
реальної загрози такого порушення та полягає в усуненні перешкод у здійс-
ненні прав і обов’язків і відновленні прав у разі їх порушення та здійснюється
винятково правовими засобами.

Разом із тим варто зауважити, що наявний у юридичній науці ступінь
їхнього розмежування призводить до розгляду їх як окремих самостійних пра-
вових понять та явищ на рівні правовідносин і функцій права [26, с. 236–237,
385; 37, с. 37–40]. Однак це питання окремого дослідження.

Певною мірою подібними до існуючих точок зору в теорії держави та права
є погляди вчених-цивілістів на співвідношення понять охорони і захисту, від-
повідно до яких: а) це різні, але схожі поняття; б) це різні назви одного й того
ж явища; в) поняття «охорона» ширше, ніж поняття «захист»; г) навпаки,
поняття «захист» охоплює за своїм обсягом поняття «охорона прав» [34,
с. 45–46]. Незважаючи на відсутність єдиної точки зору щодо наведеного, все
ж таки ширшим за обсягом, на думку більшості науковців, є поняття охорони,
ніж поняття захисту, які співвідносяться як ціле та частина (однак і за такого
розуміння поняття «охорона» існують певні протиріччя, про що йтиметься
нижче. – А. Ш.).

На підтвердження того, що поняття охорони та захисту співвідносяться як
ціле та частина, вказує М. Малеїн: охорона прав є ширшим поняттям, оскіль-
ки містить усі юридичні правила з приводу певного блага, а під захистом права
розуміються заходи, передбачені в законі для тих випадків, коли право вже
порушено [12; 13, с. 17–34]. На думку Г. Свєрдлика та Е. Страунінга, поняття
«захист цивільних прав» – вужче порівняно з поняттям охорони цивільних
прав, оскільки останнє охоплює усю сукупність заходів, що забезпечують нор-
мальний хід реалізації права. Захист цивільних прав, зазначають науковці, є
ніщо інше, як передбачені законом заходи охорони цивільних прав у випадку
їх порушення або реальної загрози такого порушення. Зміст поняття охорони
ширший від змісту поняття захисту ще й тому, що включає в себе дії і держав-
них, і інших органів, і самої управомоченої особи [25, с. 6–7]. 

Ю. Толстой і О. Сергєєв, виходячи з того, що захист прав є вужчим понят-
тям і охоплюється поняттям «охорона прав», розкривають останнє у широко-
му та вузькому значеннях. Так, охорона права в широкому значенні включає
заходи не тільки правового, а й економічного, політичного, організаційного та
іншого характеру, спрямовані на створення необхідних умов для здійснення
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суб’єктивних прав. До власне правових заходів охорони відносять усі заходи,
за допомогою яких забезпечується як розвиток правовідносин у їх нормально-
му, непорушеному стані (наприклад, закріплення цивільної право- та дієздат-
ності, установлення юридичних обов’язків тощо), так і відновлення поруше-
них або оспорюваних прав та інтересів. У вузькому значенні «охорона» вклю-
чає лише передбачені законом заходи, спрямовані на відновлення або визнан-
ня прав на захист у випадку їх порушення чи оспорювання [6, с. 240]. Тут
варто зауважити, що деякими науковцями критично сприймається вживання
поняття «охорона прав» у широкому і вузькому значеннях, оскільки такий при-
йом необґрунтовано подвоює його сутність [28, с. 124].

Я. Шевченко, визнаючи правову охорону та правовий захист як ціле і час-
тину, зазначає, що поняття охорони поряд із заходами економічного, політич-
ного, ідеологічного характеру, що забезпечують нормальне регулювання сус-
пільних відносин, попередження правопорушень, усунення причин, що їх
породжують (регулятивні норми), охоплює також і заходи, спрямовані на
поновлення чи визнання прав у разі їх порушення чи оспорювання, а саме:
захист (охоронні норми) [36, с. 130]. Подібної точки зору дотримується і
I. Дзера [9, с. 11–12].

Характеризуючи складові правової охорони, Я. Шевченко зазначає, що охо-
рона та захист як напрями не протиставляються, а доповнюють один одного у
правоохоронній діяльності, і кожен із них має власну мету. Окрім заходів
захисту, ще одним напрямом правової охорони вчена називає заходи відпові-
дальності. Обидва ці напрями правової охорони одночасно є окремими міжга-
лузевими правоохоронними інститутами, які наразі формуються. При цьому
Я. Шевченко вказує на їх суттєву відмінність. Хоча примус і визнається їх
спільною платформою, проте своєрідно застосовується в кожному з них [18,
с. 6, 12–32]. 

На думку Т. Дерюгіної, поняття охорони, захисту і відповідальності спів-
відносяться, відповідно, як ціле і частини. «Правова охорона» як поняття най-
більш повне за змістом охоплює такі елементи: заходи, спрямовані на попе-
редження правопорушень; заходи, спрямовані на усунення причин порушень
права; заходи захисту права, що охоплюють поряд з іншими заходами й захо-
ди відповідальності [8, с. 27]. Необґрунтованість вилучення заходів захисту із
заходів правової охорони вчена пояснює тим, що вони мають однакову основ-
ну мету – не допустити порушення прав, свобод і законних інтересів. Вони, як
зазначає Т. Дерюгіна, мають й інші цілі, які у кінцевому результаті сприяють
здійсненню основної мети. Так, захист переслідує також цілі компенсації чи
відновлення порушеного права, притягнення до відповідальності порушника
(каральна функція) тощо. Під захистом цивільних прав вчена розуміє застосу-
вання передбачених законом юридичних засобів, які використовуються суб’єк-
тами у випадку порушення або оспорювання цивільних прав. При цьому
захист цивільних прав є одним із заходів охорони цивільних прав, оскільки
остання охоплює сукупність усіх заходів, що забезпечують процес реалізації
права. Доки право не порушено, закон охороняє його від посягань, встанов-
люючи межі здійснення, обмеження права у вигляді заборон, зобов’язань шля-
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хом встановлення загальної моделі поведінки, закладені у принципи права
тощо. Щойно право порушується, починає діяти захист права, який здійсню-
ється за допомогою: звернення до компетентних державних або громадських
органів з вимогою застосувати до правопорушника заходи державно-примусо-
вого характеру; застосування заходів оперативного впливу (юридичні засоби,
які застосовуються до правопорушника самою управомоченою особою без
звернення до компетентних органів за захистом права); самозахисту права [7,
с. 86]. 

Необхідно зазначати, що в сучасній цивілістиці простежується тенденція
до чіткого розмежування понять охорони і захисту [34, с. 46]. Так, як зауважує
Я. П’янова, охорона і захист є різноплановими, різноплощинними категоріями.
Охорона – категорія етапу нормального існування суб’єктивного права, при-
чому категорія, що належить до явищ об’єктивного права, яким регулюються
ті можливості, що надаються суб’єктам як учасникам конкретних правовідно-
син. Захист – категорія суб’єктивного права в порушеному стані. Це міра мож-
ливої поведінки особи, права якої порушені, яку вона обирає з тих можливос-
тей, що їй надаються об’єктивним правом. На думку науковця, про охорону
прав слід говорити як про правовий засіб, що попереджає порушення, а про
захист – як про такий, що настає після порушення і спрямований на віднов-
лення відповідного суб’єктивного права [19, с. 4, 7]. Вважається, що в основі
правової охорони лежить принцип забезпечення непорушності та здійснення
цивільних прав, тоді як захист спрямований на відновлення конкретного
суб’єктивного права та усунення перешкод до його реалізації. Інакше кажучи,
під охороною розуміються дії щодо забезпечення і закріплення прав та пре-
вентивні заходи запобігання посяганням на суб’єктивні права. У свою чергу,
захист полягає в правовому реагуванні на конкретне порушення, тобто настає
після нього і має на меті відновлення відповідного суб’єктивного права. Це
досягається за допомогою реалізації уповноваженим суб’єктом належного
йому права на захист [34, с. 46].

Крім того, Я. П’янова, розмежовуючи регулятивні, охоронні правовідноси-
ни та правовідносини, які виникають при реалізації особою свого права на
захист, зазначає: якщо охорона передує захисту і ще не пов’язана з порушен-
ням суб’єктивного права, то логічно припустити, що в охоронних правовідно-
синах відбувається попередження порушень прав та інтересів приватних осіб,
недопущення цих порушень. Тому неправильно називати правовідносини,
пов’язані з захистом цивільних прав, охоронними. Вони різняться за суб’єк-
тним складом, адже на відміну від охоронних і регулятивних правовідносин,
які більшою мірою абсолютні, хоча в них визначено лише одну сторону, у від-
носинах, що виникають під час захисту порушеного права, ці суб’єкти чітко
визначені, оскільки не можна захищати право взагалі й невідомо від кого [19,
с. 7–8].

Отож, як убачається з викладеного, співвідношення понять охорони й
захисту представниками теорії держави і права та цивільного права здійсню-
ється переважно на однакових засадах. Однак при визнанні охорони ширшою
за обсягом ніж захист, ці поняття не є однопорядковими, оскільки вирізняють-
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ся метою, способами (засобами) здійснення, а також режимом функціонуван-
ня. Їхнє розмежування проводиться і на рівні правовідносин та функцій права.
До того ж, як свідчить проведене дослідження, на сьогодні серед цивілістів
немає єдності думок щодо елементів змісту охорони.
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Штанько А. О. Співвідношення понять охорони та захисту в контексті розвит-
ку парадигми інституту цивільно-правового захисту

Проаналізовано доктринальні підходи до розуміння і співвідношення понять охоро-
ни та захисту в контексті розвитку парадигми інституту цивільно-правового захисту.
Узагальнено результати наукових пошуків до розв’язання зазначеної проблеми.
З’ясовано, що за відсутності єдиної точки зору на співвідношення цих понять у юрис-
пруденції переважною є позиція, згідно з якою поняття «охорона» вбачається ширшим
за обсягом, ніж поняття «захист». Встановлено, що і за такого розуміння поняття «охо-
рона» існують певні протиріччя.

Ключові слова: охорона, захист, інститут цивільно-правового захисту.

Штанько А. А. Соотношение понятий охраны и защиты в контексте развития
парадигмы института гражданско-правовой защиты

Проанализированы доктринальные подходы к пониманию и соотношению понятий
охраны и защиты в контексте развития парадигмы института гражданско-правовой
защиты. Обобщены результаты научных изысканий к решению указанной проблемы.
Выяснено, что при отсутствии единой точки зрения на соотношение указанных понятий
в юриспруденции предпочтительной является позиция, согласно которой понятие
«охрана» усматривается шире по объему, чем понятие «защита». Установлено, что и при
таком понимании понятия «охрана» существуют определенные противоречия. 

Ключевые слова: охрана, защита, институт гражданско-правовой защиты.

Shtanko Artyom. Correlation between the notions of protection and  defense in the
context of development of the paradigm of civil law protection institute

Given the diverging opinions on the contents and scope of the protection and defense
notions as well as on their correlation, and also in view of the intensified processes aimed at
updating and enriching the theoretical and methodological bases of the civil law protection
institute, the article re-considers the long-standing views on the correlation of the mentioned
notions in the context of the said legal institute’s paradigm development and summarizes cur-
rent approaches relevant to this issue. 

Since the theory of state and law is a fundamental cross-disciplinary legal science being,
inter alia, a synthetic system of scientific knowledge about the benchmark and standard legal
notions and categories which disclose objective properties of phenomena and processes of the
state law domain, and also since the conclusions arrived at by this science and its general the-
oretical bases constitute the foundation for resolving specific issues of branch sciences, the
scientific research focused on finding a solution of the issue outlined above started with the
study of the current comprehension of this issue in the theory of state and law. 

With reference to the findings obtained by other authors who studied this issue, the arti-
cle demonstrates that the task of determining the scope and demarcating the notions of rights
protection and defense has repeatedly come into the focus of works dedicated to the theory of
state and law, most frequently with regard to human and civil rights and freedoms. It is empha-
sized that despite all efforts no uniform position is currently available: these notions are either
seen as identical or are ascribed autonomous meanings, or are analyzed as the forms of assur-
ing individual rights and freedoms, or protection is viewed at through the prism of its three
components: regulatory, enforcement and protective influence.

525РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



While summarizing the cited opinions of law theorists on the described issue, the priori-
ty was given to the research finding which, subject to the research objective and subject-mat-
ter, disclose the notion of protection in the context of its correlation with the notion of defense,
and on this basis the following conclusion is made: protection and defense are kindred but not
identical categories of law; «protection» is the notion with a wider scope than «defense»
because it encompasses the totality of measures ensuring the appropriate process of rights
implementation; defense is seen as a moment, a form of protection, its dynamic function and
human rights advocacy activity which is a component of law protection activities, and also as
the institute of the mechanism which ensures the existence of rights, freedoms and legitimate
interests and has a special legal regime; defense comes into being only after an offence is com-
mitted or a real danger of such an offence arises, the objective of defense is to remove factors
impeding the exercise of rights and obligations and to restore infringed rights, and defense is
implemented solely through legal means.

At the same time, the article indicates that the extent to which these notions are delimited
in the legal science now results in these notions being viewed at as separate autonomous legal
notions and phenomena at the level of legal relations and functions of law. However, this issue
needs to be further investigated.

The article reveals that to a certain extent the views similar to the views on the protection-
defense correlation, which exist in the state and law theory, are shared by civil law scholars
which suggest that: а) these notions are different but share some similarity; b) these are dif-
ferent names for one and the same phenomenon; c) the notion «protection» is wider than the
notion «defense»; d) on the contrary, the scope of the notion «defense» comprises the notion
«protection of rights». It is established that despite unavailability of a uniform view on the
above-mentioned, the majority of scholars tend to believe that the notion of protection is wider
in scope than the notion of defense and these notions correlate as a part and a whole. However,
the author maintains that even the interpretation of the notion «protection» in such a manner
does not allow certain contradictions being avoided.

As a summary, the article makes a conclusion that representatives of the state and law the-
ory and the civil law theory correlate the protection and defense notions largely on a similar
basis. But if protection is seen as having a wider scope than defense, these notions no longer
belong to one and the same order, because they have different goals, manner (means) of imple-
mentation and the operational regime. Delimitation of these notions is also made at the level
of legal relations and functions of law. Besides, findings of the study show that today civil law
scholars do not have a common opinion on the elements comprising the meaning of protec-
tion.

Key words: protection, defense, civil law protection institute.

УДК 340.1
В. М. ГОЛОВЧУК,

аспірант

НЕТИПОВІ НОРМИ ПРАВА: НАУКОВІ ПІДХОДИ 
ДО РОЗУМІННЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Динамічне державотворення, що впродовж останніх двох десятиліть відбу-
вається в Україні, характеризується складністю та суперечливістю. Сьогодні є
всі підстави стверджувати, що набуття Україною рис демократичної, соціаль-
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ної, правової держави є набагато складнішим, ніж передбачалося. Тому
подальше вдосконалення правової системи та підвищення ефективності пра-
вового регулювання суспільних відносин залишається одним із першочерго-
вих завдань. Важливим кроком на шляху до його розв’язання є ґрунтовне
науково-теоретичне дослідження механізму правового регулювання в аспекті
таких його елементів, як типові та нетипові норми права та їх взаємодія.

С. Алексєєв, аналізуючи елементний склад механізму правового регулю-
вання, підкреслює, що юридичні норми виконують роль головного правового
засобу, за допомогою якого здійснюється регламентація суспільних відносин.
На думку вченого, правові норми являють собою юридичну основу регулю-
вання, з якої у правовій сфері «все розпочинається». Завдяки їм вводиться в
дію той або інший режим, нормативно спрямовується поведінка учасників сус-
пільних відносин відповідно до закладеної в нормах ідеальної моделі такої
поведінки. У нормах права також «передбачаються» всі ті наступні юридичні
засоби, що складають інші елементи правового регулювання. При цьому від
виду правових норм залежить увесь порядок, лад правового регулювання [1].

Спеціалізація норм права у механізмі правового регулювання – це важли-
вий об’єктивний критерій диференціації системи права. На відміну від інших
концептуальних підходів здійснення класифікації норм права за їх функціо-
нальним призначенням (спеціалізацією) у правовому регулюванні дає змогу:
по-перше, вирішити важливе теоретико-практичне завдання – уточнити та ско-
ригувати поняття юридичної норми при збереженні вихідної (інструменталь-
ної) інтерпретації права; по-друге, продемонструвати різноманітність право-
вих норм, котрі відіграють неоднакову роль у правовому регулюванні; по-
третє, зайве не деталізувати множину основних (правоустановчих і правоохо-
ронних) юридичних норм; по-четверте, дослідити найбільш типові норми
права, що функціонують у всіх галузях системи права та отримали свою зов-
нішню об’єктивацію переважно в кожному нормативно-правовому акті або
іншому формально-юридичному джерелі права.

Така позиція набула підтримки та розвитку в більшості сучасних дослід-
жень із загальної теорії права, які містять тезу про те, що норма права – осно-
ва, стрижень, «двигун», «генератор» процесу правового регулювання.

Метою цієї публікації є аналіз наукових підходів до визначення нетипових
норм права, обґрунтування на цій основі власного бачення даної категорії,
характеристика функціонального призначення нетипових норм права.

Саме з норм права, що спрямовані на впорядкування певних відносин, роз-
починається вплив права на суспільні відносини. Якість правового регулюван-
ня залежить від того, наскільки юридичні норми правильно враховують зако-
номірності суспільних відносин, що впорядковуються, наскільки високий
рівень загальної та правової культури суб’єктів вітчизняного законодавчого
корпусу [2, с. 8–13].

Проте не всі норми права займають у механізмі правового регулювання
однакове місце. Кожний рівень процесу правового регулювання має власне
значення, виконуючи специфічні функції. Якість виконуваних функцій впли-
ває на роботу інших елементів і на результат функціонування правового регу-
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лювання у цілому. Тому важливе значення в процесі вивчення норм права
набуває проблема їх функцій, оскільки функція розкриває сутність, сутнісну
залежність явища [3]. На жаль, у юридичній науці відсутній єдиний підхід до
розуміння функцій норм права [2, с. 8–13].

Зокрема, С. Алексєєв переконує, що поділ спеціально-юридичних функцій
права на регулятивні й охоронні зумовлює існування двох основних видів
юридичних норм – регулятивних та охоронних. Від цих норм у розвинутих
системах права, продовжує дослідник, виокремлюються нетипові норми права
і тому загальна класифікація юридичних норм доповнюється третьою лан-
кою [4].

Погоджуючись у цілому з таким підходом, слід наголосити на його диску-
сійності в частині найменування регулятивної функції права та, відповідно,
регулятивних норм. На цьому вже тривалий час акцентується увага окремих
фахівців [5, с. 31–42]. Річ у тому, що поняття «регулювання» ширше за обся-
гом поняття «охорона» [6], адже охорона – один із способів регулювання.
Правоохоронні норми, як і «регулятивні», будучи елементом правового регу-
лювання, зорієнтовані на впорядкування найбільш важливих суспільних від-
носин, тобто регулятивність (від лат. rēgulа – норма) – це родова, сутнісна
властивість права й усіх без винятку його норм. 

Враховуючи викладене, варто зауважити, що кожна норма права в процесі
правового регулювання, виконуючи генеральну регулятивну функцію, спеціа-
лізується на здійсненні однієї з основних функцій права, в результаті чого
виокремлюються дві основні групи норм права: правоустановчі (ця назва отри-
мала підтримку серед сучасних правознавців – О. Мелехіна, А. Полякова,
О. Тимошина та ін.) та правоохоронні, до яких у процесі правового регулю-
вання приєднується особливий вид юридичних норм – нетипові норми права.

Звідси простежується функціонально-логічна схема: механізм правового
регулювання як система юридичних засобів → спеціалізація правових норм у
механізмі правового регулювання → правоустановчі норми права ↔
правоохоронні норми права ↔ нетипові норми права. Результат комплексного
вивчення цього зв’язку понять у юридичній науці – створення реальних пере-
думов для ефективного регулювання (гармонізації, впорядкування) суспільних
відносин на практиці [7, с. 61–69]. З огляду на це особливої актуальності набу-
ває питання всебічного осмислення юридичної природи, статусу нетипових
норм права, котрі, без перебільшення, є terra incognita сучасного правознав-
ства. Очевидно, що ситуація, коли одні вчені-юристи визнають і виокремлю-
ють як самостійний вид нетипові норми права, а інші – заперечують цей факт,
не може залишатися невирішеною нескінченно довго. Адже це негативно
впливає як на престиж сучасної юридичної науки, так і на правотворчу та пра-
вореалізаційну практику.

Пізнавальні можливості, «енергія» поняття правового регулювання ство-
рюють умови для дослідження норм права через призму їх спеціалізації, з
обов’язковим урахуванням проаналізованих підходів до інтерпретації право-
вого регулювання та юридичних норм. 
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Таким чином, аналіз юридичних норм під кутом зору їхньої спеціалізації у
процесі правового регулювання дає змогу уявити систему права через діалек-
тичний взаємозв’язок правоустановчих, правоохоронних і нетипових норм
права. З одного боку, всі норми права внаслідок спеціалізації виконують фун-
кції, що не збігаються із функціями права в цілому, а з другого – всі вони тією
чи іншою мірою беруть участь у реалізації сутнісної, генетичної функції
права, а саме – регулятивної. При цьому два основних види норм права (пра-
воустановчі та правоохоронні) призначені для встановлення позитивних прав і
обов’язків та їх охорони від порушень. У свою чергу, нетипові норми права як
особливий вид безпосередньо спеціально-юридичних функцій права не здійс-
нюють.

Варто зауважити, що об’єднання елементів за подібністю (типові та нети-
пові норми права) – ефективний спосіб функціональної диференціації цілого
(системи права). Основне завдання системного підходу в процесі осмислення
певного об’єкта – це поділ цілого на частини. Об’єкт може бути диференційо-
ваний на довільні компоненти на підставі багатьох критеріїв, завдання дослід-
ника полягає в тому, щоб оптимально зменшити перелік цих критеріїв. Це зав-
дання раціонально та доречно вирішувати шляхом поділу системи права на
основні та спеціалізовані юридичні норми [8].

В. Хропанюк, ґрунтуючись на вихідних міркуваннях С. Алексєєва, вважає,
що нетипові юридичні норми, на відміну від регулятивних та охоронних,
мають допоміжний характер, оскільки не містять конкретних правил поведін-
ки. Під час регламентування суспільних відносин ці норми права як би під-
ключаються до регулятивних та охоронних, утворюючи з ними єдиний регуля-
тор [8]. Подібну позицію підтримують також інші дослідники, зокрема
С. Бобровник, Я. Гайворонська, Т. Самусенко, О. Мелехін, О. Мурашин,
М. Шарце та ін.

У свою чергу, О. Черданцев задзначає, що цей різновид норм регулює не
психофізичну поведінку суб’єктів, а ставлення до інших норм, приписуючи, як
потрібно розуміти інші норми, терміни, які в них містяться, й які норми слід
застосовувати в тих чи інших випадках [9]. На думку В. Протасова, нетипові
норми безпосередньо не регулюють поведінку, допомагаючи у цьому іншим
нормам через системні зв’язки [10].

Водночас В. Ткаченко та І. Яковюк наголошують на тому, що існування
нетипових норм зумовлено специфікою самого права. У зв’язку з цим вони
володіють самостійним значенням у регулюванні суспільних відносин. На від-
міну від класичного правила поведінки нетипові норми права: а) виконують
субсидіарну (додаткову) функцію у правовому регулюванні суспільних відно-
син; б) позбавлені традиційної логічної структури, що характерна для норм
права як класичного припису; в) виступають як зразок, еталон поведінки, зміст
якого визначається змістом виконуваної функції (так, норми, що закріплюють
принцип законності, орієнтують суб’єктів на здійснення правомірної поведін-
ки) [11]. Подібні міркування з цього приводу висловлюють такі фахівці, як
Ю. [12].
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Аналізуючи окремі аспекти юридичної природи нетипових норм права,
І. Фаршатов констатує, що з погляду генетичної природи ці норми є «похідни-
ми» від регулятивних та охоронних норм як результат їхньої спеціалізації та
конкретизації (а також диференціації) з урахуванням потреб суспільного
життя. Вони дають змогу охопити регулятивним впливом інші, принципово
нові види суспільних відносин, але в межах загального обсягу дії регулятив-
них та охоронних норм. 

На підставі цього можливо зазначити про подвійно-суперечливий характер
нетипових норм права: з одного боку, вони є похідними від регулятивних та
охоронних норм, тобто у принципі породжені ними у процесі спеціалізації, з
другого – у процесі правового регулювання знову «приєднуються» до них,
утворюючи єдиний блок у правовому полі. Крім того, оскільки нетипові норми
права не мають самостійного регулятивного значення, є додатковими за харак-
тером, приєднуються до регулятивних та охоронних, то доцільніше їх назива-
ти «нетипово-регулятивними» та «нетипово-охоронними» нормами права [13,
с. 22–28]. На нашу думку, навряд чи можна погодитися з такою точкою зору,
оскільки за такого підходу увага занадто акцентується на другорядності нети-
пових норм права стосовно основних юридичних норм. Вважаємо, що дореч-
ніше вести мову про спільну кумулятивну дію, наявність тісних функціональ-
них зв’язків між нетиповими та правоустановчими нормами права й відповід-
но між нетиповими та правоохоронними нормами, що виникають у процесі
правового регулювання.

Відмінність нетипових правових норм від типових можна з’ясувати через
специфічні, видові ознаки, тобто відмінні риси для предметів, узагальнених у
понятті. Це такі особливі властивості („генетичний код”), що притаманні
виключно цьому виду норм права або найбільш рельєфно виражені в ньому.
До переліку видових (специфічних) ознак нетипових норм права слід віднести
такі.

1. Нетипові норми права функціонально спрямовані, з одного боку, на суб-
сидіарне (допоміжне) впорядкування суспільних відносин (зовнішній напрям
дії), а з другого – на забезпечення, підтримку єдності (інтегративності, ціліс-
ності) та одноманітності (уніфікованості) дії механізму правового регулюван-
ня (внутрішній напрям дії). Як наслідок, ці правові норми виконують такі
особливі (видові) функції – субсидіарно-регулятивну, інтеграційну й уніфіка-
ційну. Водночас необхідно зазначити, що важливою рисою кожної норми
права як елемента механізму правового регулювання, іманентною її природі, є
регулятивний характер. Однак щодо сутності нетипових норм права в останнє
судження слід внести істотні корективи. Це зумовлено тим, що у змісті нети-
пових норм переважають інтелектуально-когнітивні елементи над імператив-
ними. Тож даний різновид норм права не володіє безпосередніми регулятив-
ними властивостями, а бере участь у правовому впорядкуванні опосередкова-
но, утворюючи в поєднанні з основними видами норм (правоустановчими та
правоохоронними) єдиний регулятор, тобто нетипові юридичні норми є субси-
діарними (від лат. subsidium – підтримка, допомога) правилами. Водночас
зауважимо, що термін «субсидіарний» не можна інтерпретувати виключно з
позиції другорядності або нетиповості. 
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Посилюючи аргументацію зазначеного твердження, наведемо думку відо-
мого сучасного німецького філософа О. Гьофе про те, що субсидіарність, най-
більш важливий з усіх соціальних філософських принципів, який полягає в
тому, що будь-яка й кожна соціальна дія є за сутністю своєю та за природою
субсидіарною; вона повинна підтримувати органи соціального тіла та ніколи
не ламати або поглинати їх [14].

Поряд із тим нетипові норми права одночасно зорієнтовані на інтеграцію й
уніфікацію юридичних засобів правового регулювання, що становить інший
аспект їх функціональної природи. Окрім того, в узагальненій формі необхід-
но зазначити, що нетипові юридичні норми посилюють нормативні властивос-
ті об’єктивного права додатковими відтінками, імпульсами; надають йому ком-
позиційну завершеність, універсальність, гнучкість і динамізм. У цьому вияв-
ляється внутрішня суперечливість природи нетипових норм права, яка полягає
в тому, що останні, з одного боку, є безпосереднім результатом спеціалізації
юридичних норм у механізм правового регулювання, а з другого – функціо-
нально зорієнтовані на протилежні процеси: інтеграцію й уніфікацію останніх,
а також інших юридичних засобів, під час правового регулювання. У свою
чергу, це дає змогу резюмувати, що спеціалізація, інтеграція й уніфікація – не
взаємовиключні, а взаємодоповнюючі тенденції інтенсивного генезису сучас-
ного права. З цього приводу Т. Кашаніна зазначає, що як би у відповідь не під-
вищувався рівень нетиповості правових норм паралельно рухаються процеси
їх інтеграції й уніфікації, котрі також зростають [15].

2. Нетипові норми права характеризуються підвищеним ступенем загаль-
ності, порівняно з іншими юридичними нормами. У фаховій літературі наго-
лошується на тому, що загальність (нормативність) – важлива властивість
норм права, яка, відображаючись у певних формах, набуває соціальної ціннос-
ті та може дорівнювати масштабам свободи. Найбільш високий (максималь-
ний) рівень нормативності як ознака нетипових юридичних норм зводиться до
такого: а) неконкретність адресата (неперсоніфікованість – перманентна влас-
тивість права); б) поширеність на невизначену кількість випадків (неоднок-
ратність, невичерпність); в) спрямованість на впорядкування гранично широ-
кого (максимального) кола, спектра суспільних відносин; г) наскрізний діапа-
зон дії, тобто вони в абстрактній, найбільш концентрованій формі визначають
зміст усіх інших юридичних норм; ґ) їх правові положення набувають подаль-
шого логічного розвитку в основних нормах права. Перші два аспекти цієї
риси нетипових норм притаманні всім нормам права, а три інші – лише юри-
дичним нормам.

3. Нетипові норми права реалізуються опосередковано, тобто через фун-
кціональні зв’язки з основними (правоустановчими та правоохоронними) пра-
вовими нормами. У наукових джерелах з цього приводу висловлюються різні
міркування. Зокрема, О. Скакун переконує, що реалізація загальних установ-
лень – це втілення в життя цих установлень, які містяться в преамбулах зако-
нів, статтях, що фіксують загальні завдання і принципи права та правової дійс-
ності. Вплив права на суспільні відносини в результаті реалізації його загаль-
них установлень, завдань і принципів може бути чималим, але він позбавлений
юридичної специфіки та скоріше має ідейний, моральний характер [16]. 
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4. Змістово-функціональні ознаки нетипових норм права зумовлюють
особливе місце останніх у структурі певного формально-юридичного джерела
права, насамперед нормативно-правового акта. Так, С. Алексєєв зазначає, що
нетипові юридичні норми є виразом нормативних узагальнень у праві, котрі
надають системі нової якості, є показником рівня її інтелектуального, «кон-
структивного» змісту. Втім, якщо спробувати розподілити нетипові норми по
конкретних правових інститутах, то це зумовить не просте переміщення нор-
мативних положень, а в більшості випадків усунення їх максимально-загаль-
ного характеру та відповідно збіднення змісту права, втрату ним якостей, які
притаманні розвинутій правовій системі [1, с. 283].

На підставі викладеного можна дійти висновку, що нетипові норми права,
зберігаючи всі риси правових, охоплюють конкретизуючі ознаки, що надають
можливість відрізняти їх від основних видів норм права. Отже, нетипові
норми права – це обов’язкові, формально визначені, цілісні, логічно заверше-
ні правила підвищеного рівня загальності, що відповідають визнаній у сус-
пільстві мірі свободи, рівності та справедливості, встановлені чи санкціонова-
ні та гарантовані державою або іншим уповноваженим суб’єктом правотвор-
чості з метою субсидіарного впорядкування суспільних відносин і забезпечен-
ня єдності (інтегративності) та одноманітності (уніфікованості) дії механізму
правового регулювання.
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Головчук В. М. Нетипові норми права: наукові підходи до розуміння та фун-
кціональне призначення

Важливим кроком на шляху вдосконалення правової системи та підвищення ефек-
тивності правового регулювання суспільних відносин є ґрунтовне науково-теоретичне
дослідження механізму правового регулювання в аспекті таких його елементів, як нети-
пові норми права. Метою цієї публікації є аналіз наукових підходів до визначення нети-
пових норм права, обґрунтування на цій основі власного бачення цієї категорії, харак-
теристика функціонального призначення нетипових норм права.

Аналіз юридичних норм під кутом зору їхньої спеціалізації у процесі правового
регулювання дає змогу уявити систему права через діалектичний взаємозв’язок право-
установчих, правоохоронних і нетипових норм права. Варто зауважити, що об’єднання
елементів за подібністю (типові та нетипові норми права) – ефективний спосіб фун-
кціональної диференціації цілого (системи права).

У статті розкрито та проаналізовано загальні та специфічні ознаки типових та нети-
пових норм права, що дало можливість сформулювати визначення нетипових норм
права. З’ясовано, що нетипові норми права, зберігаючи всі риси правових норм, охоп-
люють конкретизуючі ознаки, що надають можливість відрізняти їх від основних видів
норм. Встановлено, що для нетипових норм права здебільшого є властивою опосеред-
кована форма реалізації, яка характеризується певними відмінностями залежно від
конкретного виду цих юридичних норм.

Ключові слова: норма права, нетипові норми права, механізм правового регулюван-
ня, видові ознаки норм, взаємодія типових та нетипових норм права. 

Головчук В. Н. Нетипичные нормы права: научные подходы к пониманию и
функциональное назначение

Важным шагом на пути совершенствования правовой системы и повышения эффек-
тивности правового регулирования общественных отношений является глубокое
научно-теоретическое исследование механизма правового регулирования в аспекте
таких его элементов, как нетипичные нормы права. Целью этой публикации является
анализ научных подходов к определению нетипичных норм права, обоснование на этой
основе собственного видения этой категории, характеристика функционального
назначения нетипичных норм права.

Анализ юридических норм с точки зрения их специализации в процессе правового
регулирования позволяет представить систему права через диалектическую взаимо-
связь правоустанавливающих, правоохранительных и нетипичных норм права. Стоит
заметить, что объединение элементов по сходству (типичные и нетипичные нормы
права) – эффективный способ функциональной дифференциации целого (системы
права).

В статье раскрыты и проанализированы общие и специфические признаки типич-
ных и нетипичных норм права, что позволило сформулировать определение нетипич-
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ных норм. Выяснено, что нетипичные нормы права, сохраняя все черты правовых норм,
охватывающих конкретизирующие признаки, которые дают возможность отличать их
от основных видов норм права. Установлено, что для нетипичных норм права в основ-
ном является свойственной опосредованная форма реализации, которая характеризу-
ется определенными различиями в зависимости от конкретного вида этих юридических
норм.

Ключевые слова: норма права, нетипичные нормы права, механизм правового регу-
лирования, видовые признаки норм, взаимодействие типичных и нетипичных норм
права.

Golovchyk V. Atypical norm of law: scientific approaches to understanding and fun-
ctionality

An important step towards improving the legal framework and the efficiency of legal reg-
ulation of social relations is sound scientific and theoretical study of the mechanism of regu-
lation in terms of its elements as the custom of the law. The purpose of this publication is to
analyze scientific approaches to defining custom of the law, the justification of the basis of its
own vision of this category of atypical characteristic functional purpose of the law. It is the
law aimed at streamlining any relationship starts right impact on social relations. The quality
of regulation depends on how legal rules properly take into account the patterns of social rela-
tions that are ordered, how high the level of general and legal culture of the national legisla-
tive body.

Analyzing the elemental composition of the mechanism of regulation may be emphasized
that legal rules act as chief legal means through which the regulation of social relations. Law
are the legal basis for regulation of the legal field in which «everything begins». Thanks to
them, put in place a particular mode of normative directed behavior of social relations in
accordance with the rules laid down in the ideal model such behavior. In the rule of law and
«assumed» all of the following legal tools that make other elements of regulation. This type
of law depends on all order system of legal regulation.

Special importance is the question of a comprehensive understanding of the nature of the
legal status of atypical law that is without exaggeration terra incognita of modern jurispru-
dence. Obviously, the situation where some legal scholars recognize and distinguish as a sep-
arate type of custom law, and others – deny this fact cannot remain unresolved indefinitely.
It’s a negative impact on the prestige of modern jurisprudence and law-making and the prac-
tice realizable.

Analysis of legal norms from the perspective of their specialization in the regulation can
imagine a system of law through dialectical relationship statutory right, law and custom of the
law. On the one hand, the rule of law as a result of specialization of the functions that do not
coincide with the functions of law in general, and on the other – all of them in one way or
another involved in the implementation of essential, genetic functions of law – namely regu-
latory. At the same time two main types of law (statutory right and law) designed to establish
positive rights and obligations and their protection from infringement. In turn, the custom of
the law as a special kind of direct specially-law legal functions do not perform.

It should be noted that the similarity clustering (typical and atypical law) – an effective
way of functional differentiation the whole (legal system). The main objective of the system
approach in the understanding of a particular object – a division of the whole into parts. An
object can be differentiated into arbitrary the components on the basis of many criteria, the
task of the researcher is to optimally reduce the list of criteria. This task is rational and approp-
riate to solve the system by splitting the right to basic and specialized legal rules.

The difference between atypical from typical law might find out through specific, generic
features, that distinctive features for items summarized in the concept. These are special pro-
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perties («genetic code»), which are typical only to this type of law or most vividly expressed
in it.

The article reveals and analyzes general and specific characteristics of typical and atypi-
cal law that made it possible to formulate a definition of custom law. It was found that the cus-
tom of the law while maintaining all the features of legal provisions covering specifying fea-
tures that make it possible to distinguish them from the main types of law. Established that for
custom law is largely mediated usual form of implementation, which is characterized by cer-
tain differences depending on the specific type of legal norms.

Custom legal rules, as opposed to regulatory and security standards are ancillary because
it does not contain specific rules of conduct. During the regulation of social relations such as
the law would connect to regulatory and security, forming with them a single regulator. this
kind of rules governing the behavior of subjects not psychophysical and relationship to other
rules attributing how to understand other provisions, the terms they contain, and what rules
should apply in certain cases. Custom rules do not directly regulate behavior, helping others
do the same standards through systematic relations. Existence of atypical due to specific rules
of law. In this regard, they have value in the regulation of social relations.

The list of species (specific) features custom of the law include the following:
Custom designed functional rule of law, on the one hand, the subsidiary ordering of social

relations, and the other – on software support Unity and uniformity of the mechanism of reg-
ulation (internal direction action). As a result, these legal provisions have the following spe-
cific (species) function – regulatory and integration. This kind of law has no direct regulatory
properties, and is involved in the legal ordering indirectly, forming in conjunction with
the main types of standards the only regulator that is unusual legal rules are vicarious regula-
tions. 

However, the custom of the law simultaneously focused on integration and unification of
legal remedies regulation, which is another aspect of their functional nature. In addition, in
aggregate form should be noted that atypical legal norms reinforce normative properties of
objective law additional shades pulses; give it a compositional completeness, versatility, fle-
xibility and dynamism. This reflects the inner contradiction atypical nature of the law, which
is the last, on the one hand, is a direct result of specialization of legal norms in the mechanism
of regulation, and the other – functionally oriented in opposite processes. 

Custom rule of law characterized by a high degree of generality, comparing with other
legal norms. In the specialist literature emphasizes that universality (normative) – an impor-
tant property law, which, Reflected in certain forms, acquires social value and can be equal to
the scale of freedom. The highest (maximum) level of normativity as a sign of unusual legal
norms comes down to this: a) the vagueness of the recipient; b) the prevalence of an indefi-
nite number of cases; c) focus on streamlining extremely wide (maximum) range, the spec-
trum of social relations; d) crosscutting range of actions that are in the abstract, the most con-
centrated form to the content of all other legal norms; e) their legal provisions are a logical
further development of a major rule of law. The first two aspects of this unusual features com-
mon to all the rules of law, and the other three – only to legal norms.

Custom rule of law implemented indirectly, through functional relationships with key
laws. In scientific sources on the subject expressed different considerations. In particular, sci-
entists argue that the implementation of the general statutes – is the implementation of these
precepts contained in the preamble laws articles that capture the general objectives and prin-
ciples of law and legal reality. The impact of law on public relations as a result of its general
precepts, principles and objectives can be considerable, but it lacks a legal specifics and has
more ideological, moral character. 

Content-functional characteristics atypical of the law stipulate a special place in the struc-
ture of certain recent formal legal sources of law, especially legal act. Custom legal rules are
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an expression of the right normative generalizations that provide a new system quality is a
measure of the intellectual, «constructive» content. However, if you try to distribute custom
rules for specific legal institution, it would entail not a simple movement regulations, and in
most cases eliminate them as much as possible, and in accordance with general impoverish-
ment of content rights, his loss of qualities that are inherent in a developed legal system.

Based on the foregoing may conclude that the custom of the law, keeping all the features
of legal provisions covering specifying features that make it possible to distinguish them from
the main types of law. Thus, atypical rule of law – is required, formally defined, coherent, logi-
cally complete rules of elevated levels of generality that meet recognized in society as free-
dom, equality and justice, established or authorized and guaranteed by the state or other aut-
horized entity for the purpose of law-making subsidiary regulation of public relations and pro-
viding Unity and uniformity of the mechanism of regulation.

Key words: norm of law, atypical norm of law, regulation mechanism, specific signs
norms, cooperation typical and atypical norm of the law.

УДК 340.1
А. П. ГОНЧАРУК,

аспірант

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Держава і суспільство є фундаментальними категоріями в людському бутті.
Вони виступають об’єктивованим втіленням соціальних гарантій, стабільнос-
ті способу життя, необхідних для людини знань. Соціальна система як дина-
мічний та самодостатній механізм забезпечення необхідних індивідові умов
для життя функціонує відповідно до єдиних стійких зв’язків між особою та
оточуючим її середовищем. Саме суб’єкт, тобто людина, є активним, дієвим
елементом цієї системи, що приводить її до руху, стимулює її за допомогою
універсального набору символів та знаків, що складають алгоритм взаємодії
людини та суспільства. Іншими словами, особа, суспільство та держава мають
розмовляти однією мовою і такою мовою є право. 

Сучасна наука, у тому числі й юриспруденція, піднесла феномен особис-
тості на рівень найвищої цінності суспільства. У межах психологічних, право-
вих і соціальних наук здійснюються різнопланові дослідження людини в кон-
тексті її місця в суспільстві, людини як індивіда та людини як суб’єкта права.
І очевидно, що серед різноманіття форм взаємодії особи та держави найбіль-
ший науковий інтерес викликає правова поведінка. Адже якщо розглядати
право як мову, то поведінка – це процес спілкування. І для досягнення найви-
щих результатів такий процес має відповідати встановленим стандартам, бути
сприйнятливим для його сторін та відповідно до встановлених норм. 

Соціальне призначення правової поведінки та її функції як напрями впли-
ву на суспільні відносини оформились у самостійний напрям теоретико-пра-
вового пізнання на стику 70–80-х років ХХ ст. Розпочавшись із працями видат-
них правників В. Кудрявцева «Правова поведінка: норма і патологія» [1, с. 45]
та В. Оксамитного «Правомірна поведінка особи» [2, с. 7], наукове осмислен-
ня феномену правової поведінки залишається пріоритетним напрямом дослід-

536 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



ження і донині. Наразі актуальними є питання філософського аспекту правової
поведінки, на чому акцентує увагу О. Омельчук [3, c. 282], її ціннісних аспек-
тів, які стали об’єктом дослідження Ю. Козенко [4, с. 8] та пізнання соціаль-
них, психологічних та правових факторів становлення правової поведінки. 

На нашу думку, вектор сучасного пізнання досліджуваної категорії обме-
жується усталеним сприйняттям правової поведінки як поєднання правового,
психологічного та соціального аспектів. Жодним чином не заперечуючи істин-
ності такого розуміння, вважаємо, що докорінне осмислення правової поведін-
ки має враховувати й її характер комунікативного феномену, який забезпечує
зв’язок між особою та суспільним середовищем. Визначене зумовлює метою
цієї статті характеристику комунікативного аспекту правової поведінки з пози-
цій антрополого-комунікативного методу та семіотики права.

Антрополого-комунікативний підхід полягає у взаємозв’язку індивіда та
соціуму. Він заснований на синтезі індивідуального та соціального аспектів
права. Індивідуальне пізнається за допомогою антропоголічного аспекту, що
розкриває внутрішню сторону правової комунікації шляхом відображення орі-
єнтаційної та духовної складової суб’єктів, а соціальне – комунікативного
аспекту, що дає усвідомлення про зовнішні взаємовідносини суб’єктів, тобто
відображає зовнішню сторону правової комунікації [5, с. 29–34]. 

Пізнання змістовності правової поведінки, на нашу думку, потребує її ана-
лізу як системи символів і знаків, як форми правової комунікації, що є пред-
метом пізнання семіотики права. Семіотика права визначається як філософ-
сько-правова парадигма, що є поєднанням філософських, загальнотеоретич-
них і метатеоретичних основ вивчення права як системи знаків і знакових
утворень соціальної дійсності із залученням для цього наявних знань із мовоз-
навства, логіки, психології, соціології та інших наук з метою пояснення меха-
нізмів їх виникнення та функціонування у суспільстві [6, с. 9].

Людина завжди прагне до задоволення бажаних потреб та інтересів, що
викликає надзвичайне різноманіття способів реалізації поведінки у формі
вчинків і дій. Саме зв’язок поведінки та досягнення поставленої мети покла-
дається в основу визначення моделі поведінки індивіда. Як стверджує
Т. Гарасимів, джерело поведінки людини – потреби. Неодмінними детермінан-
тами її є мотиви та цілі, що зумовлюються соціально історичною практикою.
Попри порівняну тривалість, певну послідовність і сталість учинків, їх узгод-
женість між собою засвідчує лінію поведінки особи. У цьому, як правило,
виявляються мотиви, що ними керується людина, маючи певні цілі у своїй
діяльності [7, с. 146].

Поведінка людини є сукупністю окремих дій (чи бездіяльності), яка харак-
теризується вольовим аспектом, є системною і зумовлена певною потребою чи
метою. Водночас вона є вищим рівнем взаємодії цілісного організму з довкіл-
лям, вона здійснюється як єдність психічних – спонукальних, регулювальних
та відображуючих чинників, що наближають або віддаляють організм від пев-
них об’єктів, а також перетворюють їх [8, c. 52]. За класичною теорією соці-
альної дії М. Вебера, дії кожної окремої людини спрямовані на задоволення
своїх потреб та інтересів і перебувають у взаємодії і взаємозалежності від дій
і вчинків інших членів суспільства.
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У різноманітті людських потреб та інтересів головними та життєво важли-
вими є ті, що підпадають під сферу правового забезпечення. Основним резуль-
татом правового впливу на суспільні й особисті відносини, вважає
В. Кудрявцев, «має бути досягнення відповідності між фактичною поведінкою
сторін і тими правами і обов’язками, які закріплені за ними за допомогою пра-
вових норм. Забезпечуючи таку відповідність, право сприяє повсюдному
поширенню належної поведінки, що відповідає його нормативним вимогам.
Встановлені й підтримані за допомогою спеціальних юридичних засобів пев-
ного типу поведінки людей, організованого і спрямованого до суспільно зна-
чущих цілей, одне з найважливіших призначень права в суспільстві» [9,
с. 22–42].

На нашу думку, в загальному розумінні правова поведінка є однією з форм
поведінки людини і визначається як логічно упорядкована сукупність соціаль-
но значущих, нормативно врегульованих дій суб’єктів права, що зумовлені
психологічними, правовими та соціальними факторами і зумовлюють юри-
дичні наслідки. У запропонованому визначенні нас передусім цікавлять озна-
ки нормативної урегульованості та наявність юридичних наслідків, які най-
повніше відображають правовий елемент поведінки. Правове закріплення
стандартів поведінки є, окрім іншого, зв’язком між дією особи та юридичним
механізмом, що закладений у правову норму та активується за відповідних дій
суб’єкта. А юридичним наслідком найчастіше виступає той результат, який
особа бажає, або свідомо допускає його появу. Враховуючи постулати теорії
соціальної дії, цілком обґрунтованим буде висновок, що юридичні наслідки
для особи кореспондують відповідним інтересам інших осіб чи всього сус-
пільства. Здійснюючи юридично значущу дію, особа повідомляє усіх зацікав-
лених осіб про зміст своєї поведінки та можливі її наслідки.

Отже, ми можемо стверджувати про характер правової поведінки як кому-
нікативного інструменту, що забезпечує досягнення поставленої цілі за допо-
могою нормативно закріпленого юридичного механізму, який запускається в
результаті юридично значущих дій суб’єкта і встановлює зв’язок між суб’єк-
том та іншими зацікавленими сторонами. 

Сутність права свідчить про його покликання на врегулювання дій осіб як
членів соціуму, стосовно інших, тобто воно встановлює правила взаємного
зв’язку між суб’єктами, робить їх дії зрозумілими один для одного. Кожний
правовий факт, юридично значуща дія нерозривно пов’язані з певним інфор-
маційним наповненням, смислом, що асоціюється з певним образом. Зв’язок
між образом та смислом є характерним для символу, який у загальному розу-
мінні визначається як «знак, що пере дає абстрактні поняття у конкретній
формі [10, с. 544]. У поведінці відбувається трансформація стимулів у внут-
рішні концепти, а останні – у знаки і символи; але при цьому досвід тільки тоді
переходить у сферу загальної культури, коли він осмислений, означений, пред-
ставлений і нормований у семіотичному полі [11, с. 12, 16].

П. Шалагінов відзначав правовий символ як створений або санкціонований
державою умовний знак, ціннісне утворення, що виражає певний юридично
значущий зміст, та охоронюваний державою [12, с. 18]. А О. Балинська пропо-
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нує близьку за змістом категорію правового знаку як емпіричного матеріаль-
ного носія інформації, який суб’єкти правовідносин сприймають на чуттєвому
рівні у процесі правової комунікації як відтворення, уособлення якогось об’єк-
та (предмета, дії, події, явища та ін.) і його правових ознак і властивостей, що
проявляються у взаємодії та співвідношенні з іншими такими ж
об’єктами [6, c. 10].

У сприйнятті правових символів недоречно обмежуватись формальним
образом правового об’єкта, як, наприклад, норма права. Вважаємо, що право-
ва поведінка як сукупність правових діянь також є одним з видів правових
символів. Будь-яка правова дія має щонайменше два аспекти – матеріальний,
тобто власні дії людини, та змістовний, що полягає у відповідності дій право-
вому припису. Тобто, виконуючи певні фізичні дії, індивід відповідно до вста-
новленої процедури заявляє усім зацікавленим особам про застосування пев-
ної норми права. Таким чином, передбаченість дії правом надає їй ознак пра-
вового символу, а, відповідно, правова поведінка як узгоджена система дій є
сукупністю символів.

Комунікативність права зумовлюється необхідністю збалансування пере-
хрещення та конфлікту інтересів, що потребує вирішення шляхом правового
посередництва. Адже розвиток будь-якого сучасного суспільства неможливий
без розгалуженої сис теми комунікації. Саме через цю систему передається
інформація від комунікатора до аудиторії й навпаки, за допомогою різноманіт-
них форм і засобів повідомляється про події, факти, зміни в житті тощо [10,
с. 544]. І, в нашому випадку, правова поведінка виконує роль засобу комуніка-
ції: правові дії особи є символами, що виконують комунікативну функцію між
особистістю, суспільством та державою як основними суб’єктами в соціальній
системі. 

Комунікативний зміст правової поведінки полягає в такому. Як стверджує
О. Балинська, право є символічним ретранслятором та інформаційною модел-
лю поведінки людини, знаковим об’єктом, що матеріалізований у текст, який у
процесі реалізації замінює об’єкт-оригінал, зберігаючи найважливіші для
цього процесу типові ознаки цього оригіналу. Право є також однією з комуні-
кативних моделей правової дійсності, в якій описано впорядкований тип від-
носин соціальних суб’єктів у межах єдиного інформаційного простору [6,
c. 191–204]. Право є знаковою комунікативною моделлю;у ньому змодельова-
но основні зразки правової поведінки соціального суб’єкта, варіанти між-
суб’єктних та суб’єкт-об’єктних соціальних (зокрема правових) відносин, а
також спроектовано саму правову дійсність у межах певного заданого норма-
тивно-регулятивного поля [6, c. 365].

Водночас право є основою поведінки, адже шляхом правової активності
людини відбувається інтерпретація правових положень, реалізація на практи-
ці закріплених у законі схем. Правові символи як елементи правової поведін-
ки формують у суспільстві загальноприйнятні знакові образи людини, її
потреб та намірів, надають учасникам правовідносин інформацію про варіан-
ти бажаної, дозволеної та забороненої поведінки. На нашу думку, ефективне
застосування правової символіки сприяє підвищенню рівня розвитку право-
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відносин, адже суб’єкти сприймають правовий зміст не лише за допомогою
органів чуття, однак і інтуїтивно, через набуті знання та досвід. Зокрема, для
інших суб’єктів закладені в правову поведінку символи можуть нести інфор-
мацію про подальші дії особи, мати превентивний зміст, спонукати до корес-
пондуючих дій тощо. При цьому сам правовий символ залишається абстрак-
тною концепцією, що передає модель бажаного, дозволеного і забороненого
через визначення чітких стандартів і критеріїв поведінки. 

Дослідження комунікативного аспекту є необхідним елементом цілісної
доктринальної концепції правової поведінки і окреслює нові перспективи
наукового пізнання. Адже діяльність людини в суспільстві не може розгляда-
тись відособлено від інших суб’єктів, що підтверджується наявністю соціаль-
них зв’язків і діалектичної взаємної зумовленості всіх соціальних явищ та про-
цесів.

Науковий аналіз комунікативного аспекту правової поведінки зумовлює
такі висновки.

Одним із соціально важливих аспектів правової поведінки є її символічний
характер, що полягає у застосуванні визнаних суспільством і державою право-
вих символів, що утворюють інформаційний та структурно-організаційний
зв’язок між особистістю, суспільством та державою як основними суб’єктами
в соціальній системі. Зв’язок між суб’єктом та суспільством через правові сим-
воли визначається правовою комунікацією.

Правова поведінка виконує роль комунікативного інструменту між індиві-
дом і суспільством, що забезпечує досягнення поставленої цілі за допомогою
нормативно закріпленого юридичного механізму, який запускається в резуль-
таті юридично значущих дій суб’єкта і встановлює зв’язок між суб’єктом та
іншими зацікавленими сторонами. 
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Гончарук А. П. Комунікативний аспект правової поведінки
У статті розглядається феномен правової поведінки індивіда як засіб комунікації

між особою та соціальним середовищем. Звертається увага на проблему узгодженості
інтересів суб’єктів та права як засобу їх збалансування. Запропоновано підхід до аналі-
зу правової поведінки як системи правових символів та знаків. Сформульовано визна-
чення правової поведінки як комунікативного інструменту, що встановлює зв’язок між
суб’єктом та іншими зацікавленими сторонами. Доведено, що сприйняття правових
символів сприяє якості правової взаємодії в суспільстві. Визначено роль комунікатив-
ного аспекту в загальній концепції правової поведінки.

Ключові слова: правова поведінка, комунікативність, символ, семіотика права.

Гончарук А. П. Коммуникативный аспект правового поведения
В статье рассматривается феномен правового поведения индивида как средства ком-

муникации между индивидом и социальной средой. Акцентируется внимание на про-
блеме согласованности интересов субъектов и права как средства их сбалансирования.
Предложен подход к анализу правового поведения как системы правовых символов зна-
ков. Сформулировано определение правового поведения как коммуникативного инстру-
мента, устанавливающего связь между субъектом и другими заинтересованными сторо-
нами. Доказано, что восприятие правовых символов способствует качеству правового
взаимодействия в обществе. Определена роль коммуникативного аспекта в общей кон-
цепции правового поведения.

Ключевые слова: правовое поведение, коммуникабельность, символ, семиотика
права.

Goncharuk A. Communicative aspect of legal behavior
The article deals with the phenomenon of legal behavior of the individual as a means of

communication between the individual and the social environment.
Established that in modern knowledge of legal behavior must consider its communicative

nature, which is to provide a connection between the individuals and the social environment.
Research methodology of communicative aspect of behavior involves anthropological-

communicative approach and the foundations of semiotics of law. Anthropological-communi-
cative approach is the relationship of the individual and society. It is based on the synthesis of
individual and social aspects of the law. Semiotics of law provides analysis of legal conduct
as a system of symbols and signs, as a form of legal communication.

The definition of legal behavior as logically ordered set of socially relevant actions of
entities, which are caused by psychological, legal and social factors and entail legal consequ-
ences. In this definition we primarily interested in regulatory signs and the presence of legal
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consequences, that represent the legal element of behavior. Legal consolidation of standards
of behavior is a way of communication between actions of entities and legal action mecha-
nism, that is incorporated in the law and is activated by the response on it. A legal consequ-
ences of acts most often the result that the person wants or knowingly allows his appearance.
Through legally significant effect, the person shall notify all interested parties of the content
of their behavior and its possible consequences.

Legal behavior is a communicative tool that achieves the goal using fixed normative legal
mechanism that is triggered as a result of legal activity subject and establishes a relationship
between the subject and other stakeholders.

The essence of the law indicates its vocation to regulate the actions of individuals as mem-
bers of society, that is it sets the rules of mutual connection between subjects, making their
actions understandable for each other. Each legal fact inextricably associated with a specific
content, meaning, associated with a particular image. In behavior occurs the transformation of
incentives in the internal concepts and then – in signs and symbols.

Legal behavior as a set of legal acts is also a type of legal characters. Doing some physi-
cal action individual according to established procedures declares all stakeholders on the
application of a rule of law.

Legal behavior serves as a means of communication: legal actions are symbols that per-
form communicative function between the individual, society and the state as the main actors
in the social system.

Law is significant communicative model; it models the main examples of social behavi-
or, including legal relations and legal reality within the framework of normative and regula-
tory sphere.

Legal characters as elements of the legal behavior generally accepted as iconic images of
people, their needs and purposes, give participants information about legal options of desired,
permitted and prohibited behavior.

For other legal entities, that are incorporated in the behavior of the characters, it can carry
information about the future actions, can obtain preventive character, induce corresponding
actions and more.

It is proved that the perception of the legal character contributes to the quality of legal
cooperation in society. Determined the role of the communicative aspect in the general con-
cept of legal behavior.

Research communicative aspect is essential in coherent doctrinal concept of legal beha-
vior and outlines new prospects of scientific knowledge

Key words: legal behavior, social communication, character, semiotics of law.
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ФОРМИ І МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ

Однією із складових механізму адміністративно-правового регулювання
нотаріату є форми та методи, які застосовуються для забезпечення його орга-
нізації та діяльності. На думку С. Алексєєва, спеціально-юридичний аспект
механізму правового регулювання охоплює весь комплекс засобів, весь юри-
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дичний інструментарій, який «працює» в процесі правового регулю -
вання [2, с. 12].

Реалізація завдань та функцій відповідних органів у сфері організації та
діяльності нотаріату, насамперед, здійснюється за допомогою певних форм
адміністративно-правого регулювання. Форма адміністративно-правового
регулювання нерозривно поєднана з управлінською діяльністю органів вико-
навчої влади. Відповідно, під формою адміністративно-правового регулюван-
ня організації та діяльності нотаріату слід розуміти зовнішній прояв управлін-
ської діяльності органів виконавчої влади у межах наданих їм повноважень,
яка здійснюється з метою організації діяльності даного інституту. Це однорід-
ні за своїм характером та правовою природою групи адміністративних дій, що
мають зовнішнє вираження.

Слід зазначити, що серед учених-адміністративістів немає одностайності
щодо класифікації форм адміністративно-правового регулювання. Але, попри
відсутність єдності поглядів щодо класифікації форм адміністративно-право-
вого регулювання, спільним є їх поділ на правові та неправові. Так, Д. Бахрах
зазначає, що, в першу чергу, форми адміністративної діяльності поділяються
на правові і неправові, а вже потім виділяються їх різновиди [3, с. 151].

Використання правових форм спричиняє виникнення конкретного юри-
дичного результату. Неправові форми адміністративно-правового регулювання
не мають безпосереднього юридичного значення, а тому і не спричиняють
виникнення юридичного результату. 

До основних правових форм державного управління Б. Авер’янов відно-
сить наступні:

видання правових актів управління (нормативного та індивідуального
характеру);

укладання адміністративних договорів (угод);
вчинення (здійснення) інших юридично значущих дій [4, с. 274].
Виходячи з вищенаведеного, необхідно визначити основні правові форми

адміністративно-правового регулювання організації та діяльності нотаріату.
Першочергово, слід звернути увагу на видання правових актів, за допомогою
яких здійснюється адміністративно-правове забезпечення організації та діяль-
ності даного інституту. Йдеться про загальне та спеціальне законодавство, в
тому числі адміністративно-правові акти. При цьому, важливо розрізняти
особливості адміністративно-правового забезпечення діяльності нотаріату, як
інституції та нотаріусів, як суб’єктів системи нотаріату, уповноважених дер-
жавою на вчинення нотаріальних дій.

Адміністративно-правове регулювання організації та діяльності нотаріату
здійснюється великим масивом нормативно-правових актів. При цьому необ-
хідно зазначити, що Закон України «Про нотаріат» є базовим актом забезпе-
чення адміністративно-правового регулювання даної сфери, який конкретизу-
ється підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема наказами
Міністерства юстиції України. Слушною є думка Н. В. Ільєвої, згідно якої
юридична природа адміністративно-правової норми в чинному законодавстві
про нотаріат полягає в тому, що в зазначеному Законі були закладені засади
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правового регулювання відносин, які складаються у зв’язку з реалізацією
уповноваженими органами публічно-владної діяльності у нотаріальній сфері.
Це проявляється у визначенні правил поведінки, прав та обов’язків учасників
вищезазначених правовідносин, а також юридичних наслідків невиконання чи
неналежного виконання відповідних владних розпоряджень держави [1, с. 24]. 

Таким чином, правове забезпечення організації та діяльності нотаріату в
України здійснюється нормативно-правовими актами – законами та підзакон-
ними актами. Основною проблемою нормативної бази сфери нотаріату є від-
сутність єдиного кодифікованого нормативно-правового акту, який би регулю-
вав як організаційні основи системи нотаріату, так і процесуальні. 

Ще однією формою адміністративно-правового регулювання організації та
діяльності нотаріату є видання індивідуальних актів управління, які стосують-
ся конкретних осіб, їхніх прав та обов’язків. Видання індивідуальних (ненор-
мативних, адміністративних) актів управління в сфері нотаріату є близьким до
нормативного, проте не є тотожним. Індивідуальні акти управління встанов-
люють, змінюють або припиняють конкретні адміністративно-нотаріальні пра-
вовідносини, звернені до конкретних суб’єктів у сфері нотаріату, їх дія припи-
няється після здійснення встановлених у них прав та обов’язків, однак для
них, так само, як і для нормативних актів характерним є владність та підза-
конність [5, с. 113]. До індивідуальних актів управління в сфері нотаріату від-
носяться: наказ про видачу чи анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю, наказ про призначення на посаду державного нота-
ріуса, наказ про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності і т. ін.

Іншою формою адміністративно-правового регулювання організації та
діяльності нотаріату є укладання адміністративних договорів. На думку
К. Афанасьєва, серед правових форм державного управління однією з пер-
спективних вважається договірна форма регулювання адміністративних пра-
вовідносин [6, с. 8–9]. На жаль, у сфері нотаріату адміністративні договори
використовуються не часто. Як приклад можна привести Угоду про співпрацю
між Міністерством юстиції України та Українською нотаріальною палатою,
яка була укладена 06 листопада 1997 р. 

Вчинення (здійснення) інших юридично значущих дій, як форма адмініс-
тративно-правового регулювання нотаріату, полягає у здійсненні уповноваже-
ними органами влади різних реєстраційних заходів. Зокрема, реєстрація при-
ватної нотаріальної діяльності, яка здійснюється відповідно до Положення про
порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватно-
го нотаріуса від 22 березня 2011 р. 

Іншою групою форм адміністративно-правового регулювання організації
та діяльності нотаріату є неправові. До них належать різного роду організа-
ційні дії та матеріально-технічне забезпечення нотаріальної діяльності. Ці
форми передбачені нормативно-правовими актами, використовуються постій-
но та систематично з метою забезпечення якісного виконання нотаріусами
покладених на них завдань.

До організаційних дій у сфері нотаріату належать проведення навчань за
професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами тема-
тичних короткострокових семінарів Центром перепідготовки та підвищення
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кваліфікації працівників юстиції та Нотаріальною палатою України відповід-
но до п. 4 Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів держав-
них нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приват-
них нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
28 серпня 2014 р. № 1422/5; видання методичної літератури; організація та
проведення гарячих ліній з питань діяльності нотаріату; інформування насе-
лення про роботу установ нотаріату; створення електронних баз даних, зокре-
ма, Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру спеціальних бланків нотарі-
альних документів; Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та ін.

Змістом матеріально-технічних дій у сфері організації та діяльності нота-
ріату є забезпечення нотаріусів всіма необхідними ресурсами для здійснення
професійної діяльності. Зокрема, комп’ютерною технікою, роботою електрон-
них баз даних; канцелярією, необхідною для належного ведення нотаріально-
го діловодства та ін. При цьому, матеріально-технічне забезпечення державних
нотаріусів, як працівників державних нотаріальних контор, здійснюється за
рахунок державного бюджету, тоді як приватні нотаріуси фінансують свою
діяльність самостійно. 

Ще одним важливим елементом механізму адміністративно-правового
регулювання організації та діяльності нотаріату є методи. Слід зазначити, що
серед науковців, які досліджують форми і методи державного управління,
немає єдиної думки, щодо первинності того чи іншого поняття. При аналізі їх
співвідношення одні визначають первинною саме форму управління [7, с. 123;
8, с. 188], інші – методи [9, с. 4]. Г. Гулєвська, пропонує форму і метод дер-
жавного регулювання нотаріату розглядати як певне співвідношення двох
взаємопов’язаних сторін процесу управління, оскільки виділити одну з них
неможливо [5, с. 116]. 

Методами адміністративно-правового регулювання організації та діяльнос-
ті нотаріату є способи здійснення владно-організуючого впливу органів вико-
навчої влади загалом, і відповідних органів юстиції, зокрема, в межах їх
повноважень на суб’єкти системи нотаріату. 

Щодо класифікації методів державного управління, серед науковців поши-
реною є думка їх поділу на імперативні і диспозитивні, які є основними мето-
дами правового регулювання. Вибір конкретного методу управління має ґрун-
туватися на специфіці самого об’єкта управління, на конкретних умовах, які б
забезпечували його належне функціонування. У сфері адміністративно-право-
вого регулювання організації та діяльності нотаріату імперативний і диспози-
тивний методи реалізуються шляхом використання приписів; встановлення
заборон; надання дозволів.

У разі використання імперативного методу, органи управління нотаріатом
встановлюють правила поведінки, які виконують об’єкти управління – нота-
ріуси. Імперативний метод передбачає встановлення певних вимог до робочо-
го місця приватного нотаріуса, які закріплені у ст. 25 Закону України «Про
нотаріат» та Положенні про вимоги до робочого місця (контори) приватного
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нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності,
затвердженого Наказом Міністерства юстиції України.

Окрім того, використання імперативного методу в процесі адміністратив-
но-правового регулювання нотаріату передбачає також встановлення різного
роду обмежень у даній сфері. Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про
нотаріат» встановлено, що не може бути нотаріусом особа, яка має судимість,
обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одер-
жання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої виго-
ди для себе чи інших осіб.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю,
бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі
або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних
осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової
і творчої діяльності. 

Дозвіл, як метод адміністративно-правового забезпечення організації та
діяльності нотаріату, полягає у встановлені нормами права юридичних дозво-
лів на вчинення тих чи інших дій, або утриматися від їх вчинення. Зокрема,
нотаріусу дозволено приймати на роботу найманих працівників та укладати з
ними трудову угоду, зокрема, помічників приватних нотаріусів. Окрім того,
хоча відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону України «Про нотаріат», нотаріус не може
суміщати свою роботу із здійсненням підприємницької діяльності, адвокат-
ської діяльності і т. ін., проте йому надано дозвіл займатися викладацькою,
науковою або творчою діяльність.

Диспозитивний метод в адміністративно-правовому регулюванні організа-
ції та діяльності нотаріату, який ще називають методом координації, на відмі-
ну від імперативного метода, передбачає юридичну рівність учасників право-
відносин. Диспозитивний метод в адміністративному праві застосовується для
встановлення правового статусу, для визначення повноважень у сфері держав-
ного управління нотаріатом. 

На нашу думку, слід погодитись з думкою М. Долинської, відповідно до
якої диспозитивний метод адміністративно-правового регулювання організації
та діяльності нотаріату полягає в тому, що:

1) особа, яка отримала свідоцтво про право на зайняття нотаріальною
діяльністю самостійно може визначити чи працювати в державній нотаріаль-
ній конторі чи займатися приватною нотаріальною діяльністю; нотаріальний
округ, в якому здійснювати свою нотаріальну діяльність та ін.;

2) наявна юридична рівність сторін - учасників нотаріального процесу;
3) ініціатива сторін при встановленні правовідносин щодо вчинення нота-

ріальних дій;
4) можливий вибір учасниками нотаріального процесу варіанту поведінки,

яка не суперечить чинному законодавству [10, с. 192].
Окрім основних методів адміністративно-правового регулювання організа-

ції та діяльності нотаріату виділяють ще й додаткові, зокрема, методи переко-
нання, заохочення, примусу.
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Переконання, як метод адміністративно-правого регулювання організації
та діяльності нотаріату, полягає у здійсненні комплексу виховних та роз’ясню-
вальних заходів, які виконуються органами виконавчої влади для стимулюван-
ня та розвитку свідомості суб’єктів вчинення нотаріальних дій. Цей метод
застосовується з метою підвищення організованості та дисципліни нотаріусів
та профілактики правопорушень. Переконання реалізовуються шляхом роз’яс-
нення, виховання, заохочення, навчання, обговорення, пропаганди кращих
прикладів [4, с. 286–297; 11, с. 98]. У контексті організаційно-правового регу-
лювання діяльності нотаріату цей метод реалізується шляхом проведення
нарад, семінарів, узагальнення нотаріальної практики, створення гарячих
ліній, для надання роз’яснень населенню, гарячої лінії з метою виявлення
випадків порушення прав та інтересів самих нотаріусів і т. ін. 

Заохочення, як метод адміністративно-правового регулювання організації
та діяльності нотаріату полягає в правовому впливі, що спонукає суб’єктів до
вчинення певних дій, корисних з точки зору суспільства і держави, шляхом
створення заінтересованості в отриманні додаткових благ. На думку
О. Кисельової, вплив за допомогою заохочення направлено на збільшення у
суб’єкта інтересу в здійсненні яких-небудь конкретних вчинків і отримання
матеріального та морального схвалення, у той час як переконання – це спосіб
формування у відповідних осіб певної свідомості, звички добровільного вико-
нання встановленої поведінки [12]. До заохочень у сфері нотаріату відносять:
преміювання державних нотаріусів; нагородження приватних та державних
нотаріусів та ін.

Поряд із методами переконання та заохочення, органами виконавчої влади
у разі необхідності може бути використано і метод примусу. При цьому, задля
запобігання правопорушенням, використання даного методу є не лише правом
компетентних органів, але й їхнім обов’язком. В науковій літературі виділяють
два види примусу: дисциплінарний та адміністративний. Проте не виключене
застосування матеріального та кримінального примусу. Виходячи з цього, при-
мус щодо нотаріусів здійснюється шляхом застосування заходів юридичної
відповідальності.

Таким чином, зазначені методи адміністративно-правового регулювання
організації та діяльності нотаріату у своїй сукупності є способами реалізації
органами виконавчої влади своїх владно-розпорядчих повноважень, спрямова-
них на належне та ефективне функціонування системи нотаріату, які здійсню-
ються у відповідних формах.
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Білько К. Ф. Форми і методи адміністративно-правового регулювання органі-
зації та діяльності нотаріату

У статті проаналізовано основні форми та методи адміністративно-правового регу-
лювання організації та діяльності нотаріату в Україні. Основними формами адміністра-
тивно-правового регулювання організації та діяльності нотаріату є: видання правових
актів управління (нормативного та індивідуального характеру); укладання адміністра-
тивних договорів (угод); вчинення (здійснення) інших юридично значущих дій. У сфері
адміністративно-правового регулювання організації та діяльності нотаріату основними
є імперативний і диспозитивний методи. Окрім основних методів адміністративно-пра-
вового регулювання організації та діяльності нотаріату виділяють ще й додаткові, зок-
рема, методи переконання, заохочення, примусу.

Ключові слова: форми, методи, правові форми, неправові форми, імперативний
метод, диспозитивний метод.

Билько К. Ф. Формы и методы административно-правового регулирования
организации и деятельности нотариата

В статье проанализированы основные формы и методы административно-правового
регулирования организации и деятельности нотариата в Украине. Основными формами
административно-правового регулирования организации и деятельности нотариата
являются: издание правовых актов управления (нормативного и индивидуального харак-
тера); заключение административных договоров (соглашений); совершение (осуществ-
ления) других юридически значимых действий. В сфере административно-правового
регулирования организации и деятельности нотариата основными являются императив-
ный и диспозитивный методы. Кроме основных методов административно-правового
регулирования организации и деятельности нотариата выделяют еще и дополнительные,
в частности, методы убеждения, поощрения, принуждения.
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Ключевые слова: формы, методы, правовые формы, неправовые формы, императив-
ный метод, диспозитивный метод.

Bilko K. F. Forms and methods of administrative regulation and organization of
notaries

The article analyzes the basic forms and methods of administrative regulation and orga-
nization of notaries in Ukraine. Under the form of administrative regulation and organization
of notaries should understand the outward manifestation of the management of the executive
authorities within their powers exercised to organize activities of this institution. The main
forms of administrative and legal regulation of notaries and activities are: publishing mana-
gement regulations (normative and individual character); concluding administrative contracts
(agreements); commitment (implementation) other legal activity.

Legal regulation of the organization and activities of notaries in Ukraine is carried out by
regulations – laws and regulations. The main problem regulatory scope of Notaries is no sin-
gle codified legal act regulating organizational principles as notaries and procedural. The indi-
vidual acts in the field of management of notaries include: order of issuance or revocation of
certificate of employment notary, order the appointment of a notary public, the order of regis-
tration of private notarial activities and so on. Al. Unfortunately, the Notaries in administrati-
ve contracts are used infrequently. As an example, the Agreement on Cooperation between the
Ministry of Justice of Ukraine and Ukrainian Chamber of Notaries, signed 11.06.1997 year.
Making (implementation) other legal activity as a form of administrative and legal regulation
of notaries, is the implementation by the authorities of different registration activities.

By administratvyno illegal forms of legal regulation and organization of notaries are vari-
ous kinds of organizational performance and logistical support notarial activities. These forms
are provided for by regulations, used constantly and systematically to ensure quality perfor-
mance notaries tasks assigned to them. Methods of administrative regulation and organizati-
on of notaries are ways to implement the power-organizing influence of executive power in
general, and relevant judicial authorities, in particular within their authority on the subjects of
notaries. In the area of administrative regulation and organization of notaries is the main impe-
rative and dispositive methods.

If you use the imperative method controls Notary establish rules of conduct that perform
facilities management - notaries. Imperative method involves setting specific requirements for
workplace private notary, enshrined in Art. 25 of the Law of Ukraine “On Notary» and the
Regulation of the requirements for the workplace (office) private notary and supervising the
organization of notarial activities approved by the Ministry of Justice of Ukraine. In addition
to the basic methods of administrative regulation and organization of notaries emit more and
more, including methods of persuasion, encouragement, enforcement. Imperative method
involves setting specific requirements for workplace private notary. Use the imperative met-
hod in the administrative and legal regulation of notarial activities also includes establishing
various kinds of restrictions in this area. Permits are methods of administrative and legal sup-
port and organization of the notary, is established by the law permits legal to commit certain
actions or refrain from committing them. In particular, the notary is allowed to hire employees
and put them employment contract, including assistants private notaries. Discretionary met-
hod in administrative and legal regulation and organization of notaries who are called by coor-
dination, unlike the imperative method involves legal equality of participants in relationships.
In addition to the basic methods of administrative regulation and organization of notaries emit
more and more, including methods of persuasion, encouragement, enforcement.

Key words: forms, methods, legal forms, non-legal form, the imperative method disposi-
tive method.
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здобувач

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ 
ОФІЦІЙНОГО НОРМАТИВНОГО ТЛУМАЧЕННЯ У ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Проблема нормативного тлумачення є однією з найбільш актуальних у
сучасній юридичній науці. Це обумовлено не лише відсутністю комплексних
досліджень у вітчизняній правовій доктрині, але й необхідністю практичного
удосконалення правотлумачної діяльності, що здійснюється уповноваженими
компетентними суб’єктами. Зазначимо, що з огляду на стрімкий розвиток зако-
нодавства, проникнення прецедентних засад у вітчизняну правову систему,
визначення пріоритетних напрямів розвитку й забезпечення механізму реалі-
зації права, на особливу увагу заслуговує проблематика видів нормативного
тлумачення. Більшість науковців, досліджуючи проблеми співвідношення
видів нормативного тлумачення, розглядали питання їх класифікації відповід-
но до певних критеріїв. У сучасній правовій літературі не існує єдиного підхо-
ду щодо класифікації нормативного тлумачення. Оскільки у навчальній літе-
ратурі вже багато років усталеною є точка зору, що нормативне тлумачення
поділяється на автентичне та легальне, а у науковій літературі все частіше 
зустрічаються позиції, що така класифікація не відповідає сучасним умовам
розвитку правової системи. Дослідженням окремих класифікаційних критері-
їв нормативного тлумачення займались С. Алексєєв, М. Вопленко, Д. Гав -
рилов, О. Капліна, Д. Михайлович, В. Нерсесянц, М. Новіков, С. Прийма,
О. Смірнов, Ю. Тодика та ін. Проте, комплексному аналізу питання класифіка-
ції нормативного тлумачення не піддавалось. Класифікація існує і діє на під-
ставі всіх критеріїв й охоплює найістотніші їх різновиди. Тому вона є однією з
форм систематизації знань про нормативне тлумачення в цілому. Дискусій -
ність існуючих у юридичній науці поглядів стосовно виділення окремих видів
офіційного нормативного тлумачення зумовлює необхідність дослідження
даного питання.

Метою цієї статті є розробка цілісної класифікації видів нормативного тлу-
мачення в теорії права на основі таких критеріїв, які будуть мати важливе зна-
чення для з’ясування сутності та значення його видів.

Офіційне нормативне тлумачення є найважливішим видом тлумачення
права. Це пов’язано з тим, що саме воно вносить ясність і однаковість у розу-
міння правових норм усіма суб’єктами. 

Аналіз юридичної літератури доводить, що більшість науковців офіційне
нормативне тлумачення, залежно від суб’єктів, поділяють на: автентичне і
легальне (делеговане). При автентичному тлумаченні зміст норми права
роз’яснює той суб’єкт, який її видав. Легальне (делеговане) тлумачення права
є загальнообов’язковим, а тлумачення здійснює орган, який цю норму не вста-
новлював, але відповідним чином на це уповноважений. На думку
М. Молибоги, легальне тлумачення, у свою чергу, поділяється на: відомче, що
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здійснюється керівництвом центральної установи будь-якого відомства і його
сила обмежується сферою дії цієї установи; міжвідомче (офіціозне) – із сфе-
рою розповсюдження на інші відомства [1, с. 10]. Варто наголосити, що думка
про виділення офіціозного тлумачення, як різновиду легального, не знайшла
підтримки серед науковців. Так, на думку М. Вопленко [2, с. 15] та
О. Капліної [3, с. 57] офіціозне тлумачення не слід ототожнювати з офіційним,
це є різновид неофіційного тлумачення права, оскільки не є формально
обов’язковим, а суб’єкт, що здійснює офіціозне тлумачення, виражає власну
точку зору. Тому ототожнювати цей вид тлумачення з міжвідомчим – помил-
ково. Офіціозне тлумачення норм права здійснюється компетентними суб’єк-
тами під час виступів по телебаченню, на радіо, у пресі, і передбачає донесен-
ня суб’єктивної точки зору щодо розуміння норм права. У результаті офіціоз-
ного тлумачення не приймається акт тлумачення, що є характерною ознакою
офіційного тлумачення. 

С. Прийма офіційне тлумачення поділяє на нормативне і індивідуальне,
залежно від того, яку природу (нормативну або індивідуальну) має акт, що під-
лягає інтерпретації, а нормативне тлумачення – на абстрактне та казуальне,
залежно від того, що породжує необхідність тлумачення – з’ясування змісту
відповідної норми права чи вирішення конкретної справи; залежно від того,
які правові акти уповноважений тлумачити суб’єкт інтерпретації «свої чи
чужі» – на автентичне і делеговане [4, с. 9]. 

Д. Михайлович серед основних видів офіційного тлумачення виділяє
наступні:

– залежно від суб’єкта тлумачення – автентичне і делеговане;
– за ступенем впливу на суспільні відносини – нормативне і казуальне;
– за юридичним механізмом набуття юридичної сили – таке, що має потре-

бу чи не має потреби в затвердженні;
– за юридичною силою – остаточне та неостаточне;
– залежно від часових меж повноважень по офіційному тлумаченню –

постійне і тимчасове;
– за суб’єктним складом – індивідуальне, колегіальне і спільне;
– залежно від того, за чиєю ініціативою воно здійснюється – здійснюване

за власною ініціативою та зовнішньо ініційоване;
– за функціональною ознакою – таке, що має самостійне значення або вико-

нує службову функцію;
– залежно від того, наскільки явно воно має зовнішній прояв – відкрите і

приховане (латентне);
– за відношенням до інтерпретованого нормативно-правового акта – внут-

рішнє і зовнішнє;
– залежно від того, здійснюється воно до чи після набуття юридичної сили

інтерпретованого акта – попереднє та наступне;
– за змістом, або за характером питань, що підлягають встановленню –

матеріальне і процесуальне;
– залежно від наслідків – роз’яснююче, підтверджуюче, виправляюче та

скасовуюче;
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– залежно від кількості норм, що тлумачаться – тлумачення окремої норми
та комплексне тлумачення [5, с. 12].

О. Смірнов та А. Манукян офіційне тлумачення поділяють на легальне і
судове. Легальне тлумачення завжди є нормативним, тобто загальнообов’язко-
вим, однак межі цієї загальнообов’язковості можуть бути різними: якщо автен-
тичне тлумачення є обов’язковим для усіх суб’єктів правовідносин, то легаль-
не тлумачення уповноважених органів влади є обов’язковим у межах спеці-
альної компетенції цих органів. Судове тлумачення здійснює суд і видає його
у формі рішень, вироків, ухвал постанов за результатами розгляду конкретних
юридичних справ [6, с. 19–20]. На нашу думку, така класифікація є дискусій-
ною, оскільки виникає питання до якого з цих видів тлумачення учені відно-
сять роз’яснення Конституційного суду – легального чи судового? 

В. Нерсесянц офіційне нормативне тлумачення поділяє на автентичне
(коли роз’яснення дає орган, що видав нормативно-правовий акт), і неавтен-
тичне (коли роз’яснення дають інші компетентні органи влади обов’язком яких
є втілення приписів правових норм у життя), тобто – уряд, міністерства та інші
органи виконавчої влади [7, с. 453–454]. На перший погляд така класифікація
здається простою і зрозумілою, проте знову виникає питання щодо місця
роз’яснень Конституційного суду у цій класифікації. Водночас учений, під-
тримуючи загальноприйняту класифікацію тлумачення залежно від сфери дії
актів – на нормативне і казуальне, наголошує, що нормативне тлумачення
дається на основі глибокого вивчення та узагальнення юридичної практики, є
більш авторитетним порівняно з казуальним тлумаченням, тому цілком
обґрунтовано відносить роз’яснення Конституційного суду до офіційного нор-
мативного тлумачення. Разом з тим В. Нерсесянц наголошує, що ці види тлу-
мачення тісно пов’язані між собою, оскільки мають спільний об’єкт – правові
норми, а причиною їх появи є юридична практика [7, с. 460]. 

На нашу думку, зазначені твердження є дещо поверховими, оскільки юри-
дична практика включає комплекс юридично значущих дій, зокрема, поперед-
ження, припинення та розслідування правопорушень, притягнення до юри-
дичної відповідальності, виконання покарань, підготовку та прийняття норма-
тивно-правових актів, здійснення правовиховної та науково-дослідницької
діяльності, реєстрацію та статистичний облік правових явищ тощо. Тому в
результаті саме практичної діяльності частіше за все виявляються прогалини у
законодавстві, необхідність уточнення чи додаткового роз’яснення дефініцій
та норм права, що потребує здійснення тлумачення як офіційного, так і неофі-
ційного [7, с. 460]. 

Як зазначає О. Капліна, правотлумачна практика є видом юридичної прак-
тики і становить собою єдність правотлумачної діяльності, спрямованої на
з’ясування змісту норми права з метою її правильного застосування [8, с. 30].
Більшість учених усвідомлюючи, що чітке й правильне застосування норм
права, винесення законних і обґрунтованих правових рішень неможливе без
належного тлумачення норми, виділяють правозастосовне тлумачення. 

У юридичній літературі існує думка російського дослідника Б. Морозова,
про те, що нормативне тлумачення є різновидом правозастосовного тлумачен-
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ня [9, с. 128]. З цим складно погодитись з огляду на те, що нормативне тлума-
чення може здійснюватись і за межами правозастосовного процесу. Це під-
тверджується можливістю здійснювати нормативне тлумачення суб’єктами
правотворчості, зокрема, законодавчими та виконавчими органами влади. 

Така розбіжність у поглядах пояснюється тим, що назріла необхідність
виділення чіткої ролі саме судових органів влади у здійсненні нормативного
тлумачення. Тому вчені й звертають увагу на судове та/або правозастосовне
тлумачення. 

З огляду на це, заслуговує на увагу класифікація запропонована
С. Алексєєвим, який до нормативного тлумачення відносить: автентичне тлу-
мачення (дається тим самим органом, що й видав норму права), легальне тлу-
мачення (дається компетентним уповноваженим органом щодо нормативно-
правових актів, які видані іншими органами) і правозастосовне нормативне
тлумачення (роз’яснення змісту норм права органами правосуддя) [10, с. 113].
Дана позиція підтримується і сучасними вітчизняними науковцями, зокрема,
М. Цвіком [11, с. 53] та С. Шевчуком [12, с. 268]. 

Здійснювати автентичне тлумачення може лише той орган, який видав нор-
мативно-правовий акт (наприклад, Верховна Рада України, Президент
України, Кабінет Міністрів України та ін.). Отже, суб’єктів автентичного тлу-
мачення чимало. Стосовно делегованого тлумачення, то суб’єктний склад
даного виду тлумачення теж чисельний. Тому виділення у якості критерію роз-
межування нормативного тлумачення на автентичне і делеговане – суб’єкта, не
відповідає сутності цих видів. На нашу думку, таким критерієм може бути
характер правотлумачної компетенції. Автентичне тлумачення здійснюється
суб’єктами в межах власної компетенції, а делеговане – у порядку реалізації
делегованих повноважень.

Д. Гаврилов пропонує класифікувати нормативне тлумачення за наступни-
ми критеріями: 1) за правовим статусом органів державної влади, що здійсню-
ють нормативне тлумачення на: законодавче, адміністративне і судове; 2) за
складом суб’єктів на: індивідуальне і колективне [13, с. 9]. Стосовно першого
критерію, то вважаємо, що було б доцільно доповнити дану класифікацію ще
таким суб’єктом як органи місцевого самоврядування, які не лише з’ясовують
зміст нормативно-правових актів, а й роз’яснюють муніципальні правові акти.
Відносно другого критерію, то, на нашу думку, точніше говорити не про склад
суб’єктів, а про їх кількість. Дослідник наголошує, що нормативне тлумачен-
ня може здійснюватись у процесі реалізації права та правозастосування (пра-
возастосовне). Проте, критерій такого поділу не називає. Вважаємо, що таким
критерієм може бути сфера виникнення нормативного тлумачення. 

Варто зазначити, що у юридичній науці вчені виділять спосіб як один із
критеріїв розмежування видів тлумачення. На думку Б. Морозова, спосіб тлу-
мачення – це метод пізнання змісту, сенсу і духу закону [9, с. 80]. О. Капліна
визначає спосіб тлумачення як сукупність відносно відокремлених прийомів і
правил, за допомогою яких суб’єкт, що тлумачить норму права, розкриває її
сенс з метою правильного й однакового її розуміння і застосування [8, с. 19].
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Вважаємо, що уповноважені суб’єкти, здійснюючи нормативне тлумачення,
використовують граматичний (філологічний), логічний, систематичний, істо-
рико-політичний, телеологічний, функціональний, семантичний, спеціально-
юридичний способи тлумачення.

Ще одним критерієм розмежування нормативного тлумачення є його обсяг.
За обсягом нормативне тлумачення може бути: буквальне, поширювальне та
обмежувальне.

Отже, на підставі аналізу поглядів учених щодо класифікації нормативно-
го тлумачення можна стверджувати, що в науці спостерігається невизначеність
щодо критеріїв його розмежування. Підсумовуючи, ми можемо запропонувати
таку класифікацію нормативного тлумачення: за характером правотлумачної
компетенції – автентичне (здійснюється в межах власної компетенції) і деле-
говане (у порядку реалізації делегованих повноважень); за суб’єктами здійс-
нення – органів законодавчої, виконавчої, судової влади; за кількістю суб’єк-
тів – індивідуальне (наприклад, Президент України) та колективне (Конститу -
ційний Суд України); за сферою виникнення – правотворче, правозастосовне;
за кількістю норм, що тлумачаться – тлумачення окремої норми та комплексне
тлумачення; за способом тлумачення – граматичне, логічне, систематичне,
історико-політичне, телеологічне, функціональне, семантичне, спеціально-
юридичне; за обсягом – буквальне, поширювальне та обмежувальне.
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Костюк О. М. Теоретичні засади класифікації офіційного нормативного тлума-
чення у юридичній науці

У статті досліджено систему наукових підходів щодо проблеми класифікації 
нормативного тлумачення, багатоманітність яких дозволяє розкрити сутність його
видів. 

Проаналізовано критерії поділу нормативного тлумачення на автентичне і легальне.
Встановлено, що суб’єкт не може бути критерієм розмежування цих видів тлумачення.
Таким критерієм є характер правотлумачної компетенції. Залежно ж від суб’єкта, нор-
мативне тлумачення можуть здійснювати законодавчі, виконавчі, судові та муніципаль-
ні органи влади.

Ключові слова: нормативне тлумачення, класифікація, суб’єкти тлумачення, спосо-
би тлумачення.

Костюк О. Н. Теоретические основы классификации официального норматив-
ного толкования в юридической науке

В статье исследована система научных подходов к проблеме классификации норма-
тивного толкования, многообразие которых позволяет раскрыть сущность его видов.

Проанализированы критерии разделения нормативного толкования на аутентичес-
кое и легальное. Установлено, что субъект не может быть критерием разграничения
этих видов толкования. Таким критерием является характер правотолковательной 
компетенции. В зависимости же от субъекта, нормативное толкование могут осущес-
твлять законодательные, исполнительные, судебные и муниципальные органы власти.

Ключевые слова: нормативное толкование, классификация, субъекты толкования,
способы толкования.

Kostyuk O. M. Theoretical foundations ofs classification official interpretations of
legal science

The paper studies the system of scientific approaches to the problem of classification the
normative interpretation, the variety of which can reveal the essence of his species. In the aca-
demic literature for many years there is a view that the normative interpretation is divided into
an authentic and legally, and in the scientific literature – are increasingly common position
that such a classification does not correspond to modern conditions of the legal system.

Analyzed the criteria for dividing normative interpretation of authentic and legality.
Found that exercise can only authentic interpretation of the authority that issued a legal act
(for example, the Parliament of Ukraine, President of Ukraine, the Government of Ukraine
and others). So many subjects authentic interpretation. Relatively delegated interpretation, the
subject composition of this type of interpretation is also numerical. Therefore, the selection as
a criterion for distinguishing the normative interpretation of authentic and delegate – the sub-
ject does not correspond to the nature of these species.

It was found that the criterion for distinguishing the normative interpretation of authentic
and delegate – has character interpretation of competence. Authentic interpretation of the sub-
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jects carried out within its competence, and delegating – in the exercise of delegated 
authority.

The time has come the need for a clear role of the judicial authorities in the implementa-
tion of the normative interpretation. And stand out among the subjects of the legal interpreta-
tion of the executive and the judiciary does not appear to be correct. We believe that for the
legal status of public authorities normative interpretation is classified into: legislative, execu-
tive, judicial and municipal. Local governments are not only trying to find out the content of
legal acts, but also to clarify the municipal legal acts.

By the number of subjects is necessary to distinguish the individual (eg, the President) and
collective (the Constitutional Court of Ukraine) normative interpretation. 

In legal science scientists have identified a way – as one of the criteria for distinguishing
the types of interpretation. We believe that the authorized entities carrying out normative inter-
pretation, use a variety of ways. Accordingly, the method of normative interpretation should
distinguish on: grammatical, logical, systematic, historical and political, teleological, func-
tional, semantic, specially-legal.

In terms of normative interpretation could be: literal, expansive and restrictive. Based on
analysis of the views of scientists, the author suggested his own vision classification norma-
tive interpretation.

Key words: normative interpretation, classification, subject of interpretation, methods of
interpretation.

УДК 343.211
Ю. С. ТИМОЩУК,

здобувач

ПРИНЦИП ГУМАНІЗМУ 
В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

В українській юридичній науці, зважаючи на євроінтеграційний курс нашої
держави, існує потреба розробки нових підходів до побудови сучасної систе-
ми принципів із врахуванням специфіки кожної галузі права. Принципи кри-
мінального права – це вихідні фундаментальні, основоположні ідеї, які випли-
вають зі змісту правових норм, закріплених у кримінальному законі, і лежать
в основі побудови кримінального права. Чинне кримінальне право України
містить систему усталених принципів, зокрема, таких як: принцип відпові-
дальності особи за вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого
законом як злочин (законності); принцип особистої відповідальності; принцип
відповідальності за наявності вини; принцип індивідуалізації відповідальнос-
ті та покарання; принцип економії кримінальної репресії, і, звичайно, принцип
гуманізму. Гуманізм є одним із найважливіших кримінально-правових прин -
ципів, порушення якого здатне привести до багатьох негативних наслідків як
для системи правосуддя, так і в цілому для суспільства. 

У галузі кримінального права увага даному питанню приділялася в працях
Х. Алікперова, Р. Бабанли, М. Бажанова, В. Гацелюка, І. Гнатів, А. Гореліка,
І. Звечаровського, О. Кваші, М. Коржанського, О. Костенка, О. Котовича,
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Т. Лєснієвськи-Костарєвої, Ю. Ляпунова, П. Матишевського, І. Михалко,
А. Молодцова, В. Навроцького, О. Скакун, Н. Сторчак, О. Стулова,
В. Філімонова, П. Фріса, М. Хавронюка, С. Шапченка, С. Яценка та ін. Не
може бути науковим дослідження принципів будь-якої галузі права без вивчен-
ня відповідних праць вчених у галузі теорії права. Вагомий внесок у дослід-
ження принципів права здійснили такі вчені як В. Авер’янов, Н. Воронов,
О. Гранін, В. Горшеньов, В. Денисов, М. Козюбра, А. Колодій, В. Копєйчиков,
М. Коржанський, С. Лисенков, Н. Мироненко, Г. Мурашин, О. Мурашин,
Є. Назаренко, М. Орзіх, С. Погребняк, П. Рабінович, В. Сіренко, О. Сурилов,
О. Фрицький, М. Цвік, Ю. Шемшученко, Л. Юзьков та ін.

Разом з тим, ще М. Таганцев відзначав, що зо всіх галузей права найбільш
мінливим є право кримінальне: на поняттях про злочин і покарання з наочніс-
тю відображаються всі політичні і соціальні перевороти народного життя, і
чим швидше розвивається життя, тим швидше здійснюються ці рефор -
ми [1, с. 105]. Отже, усі останні політичні і соціальні перетворення життя
українців не можуть не позначитися на підходах до розуміння всієї системи
принципів кримінального права, у тому числі принципу гуманізму та його
місця у цій системі, що є метою цієї статті. 

«Конституція – юридична база кримінального законодавства, що має пер-
шочергове значення для його розвитку та вдосконалення» – це положення
давно набуло характеру непорушного та незаперечного постулату [2, с. 53].
І тому у Конституції України визначені, а у КК відображені принципи закон-
ності, винної відповідальності, особистої відповідальності, гуманізму тощо.
Принцип гуманізму піддається аналізу майже у всіх сучасних наукових працях
вітчизняних вчених, так чи інакше присвячених дослідженню принципів кри-
мінального права.

Ми визначаємо принципи кримінального права як систему похідних від
людської природи засад, що втілені в нормах кримінального закону, які відоб-
ражають зміст, завдання та закономірності розвитку кримінально-правового
регулювання суспільних відносин. Принципи права є категорією, якій прита-
манний системний, узагальнений, фундаментальний, універсальний характер.
Відповідно, всі складові цієї системи елементи (принципи), і гуманізм у тому
числі, повинні бути узгоджені між собою. Реалізація принципу гуманізму не
повинна суперечити ні принципу справедливості, ні принципу законності, ні
іншим засадам кримінального права України. 

Принцип гуманізму є самостійним і має своє вираження та реалізацію у
багатьох інститутах кримінального права України. Вчені констатують, що в
інституті звільнення від кримінального покарання та подальшого його відбу-
вання найбільшою мірою знайшли своє відображення принципи гуманізму і
економії заходів кримінального впливу, покладені в основу нової політики дер-
жави загалом та кримінального права зокрема [3, с. 410]. Разом з тим, кожний
елемент системи принципів має своє місце і своє призначення, тому не може
охоплювати функції інших елементів. На підставі цього не можна погодитись із
тезою про те, що «вираженням гуманізму є і такі принципи, як справедливість
покарання, індивідуалізація покарання» [4, с. 49]. Названі Г. Анашкіним прин -
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ципи є самостійними, не підмінюють один одного, проте під час своєї реаліза-
ції у нормах кримінального закону не повинні суперечити один одному.
Громадянин і держава повинні знаходитися в збалансованих відносинах на
основі поваги взаємних прав і відповідальності, гуманізму і справедливості, без
утиску прав людини, а й без свавілля чиновника чи приватної особи [5, с. 73].

Дослідники принципу гуманізму наголошують, що він досі є актуальним,
адже закон про кримінальну відповідальність регламентує найбільш суворі
заходи державного примусу. Сутність принципу гуманізму полягає в такому:
закон про кримінальну відповідальність забезпечує охорону людини, її життя
і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки як найвищої соціальної
цінності; особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, суд призначає
покарання, необхідне і достатнє для її виправлення і запобігання новим кри-
мінальним правопорушенням у випадках, передбачених цим Кодексом, допус-
кається звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання чи його
відбування, а також заміна покарання більш м’яким; покарання та інші кримі-
нально-правові заходи, що застосовуються до особи, не можуть мати своїм
змістом завдання фізичних страждань чи приниження людської гідності [6,
с. 72]. 

Принцип гуманізму, як відзначають вчені має два аспекти. Один звернено
до потерпілих від злочинів до суспільства й означає захист кримінальним пра-
вом інтересів, прав, свобод, життя, здоров’я, особистих благ громадян від зло-
чинних посягань. Відповідно широке розуміння принципу гуманізму ще
одним його аспектом передбачає захист людини засобами кримінального зако-
ну [7, с. 75–76]. Інший аспект принципу гуманізму звернений до осіб, які пору-
шили кримінальний закон [8, с. 20], оскільки саме кримінальне право, яке рег-
ламентує найбільш суворі заходи державного примусу, повинно відрізнятися
гуманним ставленням до злочинця [9, с. 64]. Відповідно вузьке розуміння при-
нципу гуманізму передбачає, що реалізація кримінально-правових норм має
відрізнятись гуманним ставленням до злочинця. 

Принцип гуманізму найбільш повно виявляється щодо злочинців, які не
досягли повноліття: до осіб, які на момент вчинення злочину не досягли вісім-
надцятирічного віку, не може бути застосовано довічне позбавлення волі (ч. 2
ст. 64); покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення
злочину вісімнадцятирічного віку, може бути призначено на строк від 6 міся-
ців до 10 років; до таких осіб у випадку вчинення ними злочину невеликої чи
середньої тяжкості суд може застосувати примусові заходи виховного характе-
ру (ст. 105); строк позбавлення волі цих осіб не може перевищувати десяти
років, лише за вчинення особливо тяжкого злочину, поєднаного з умисним
позбавленням життя людини – до 15 років.

Вчені включають до принципу гуманізму, зокрема такі складові: 1) забез-
печення прав людини кримінальним законодавством; 2) гуманізація кримі-
нально-правової політики держави (скорочення кола осіб, які підлягають кри-
мінальній відповідальності; обмеження заходів, які застосовуються до злочин-
ців, лише мінімально необхідними та достатніми для досягнення цілей їх
виправлення та превенції; розробка та впровадження альтернативних кримі-
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нальному покаранню заходів впливу на злочинця; заборона моделювання та
застосування будь-яких заходів впливу з метою спричинення фізичних або
психічних страждань; урахування всіх обставин, що мають відношення до
справи, що розглядається, для винесення справедливого вироку [10, с. 150].

С. Погребняк наголошує на формуванні, починаючи з другої половини
ХХ ст., стійкого переконання, що позитивне право має відповідати певним
моральним стандартам – справедливості, рівності, свободі, гуманізму та ін. Ці
засади знаходять своє відображення в конституціях і міжнародних актах, що
свідчить про своєрідну «конвергенцію» природного і позитивного права, зав-
дяки чому зникає підґрунтя для гострого конфлікту між цими школами право-
розуміння при оцінці правового характеру тих чи інших норм [11, с. 6]. Отже,
гуманізація права та правозастосування – це шлях до компромісу між проти-
лежними школами праворозуміння – позитивізмом і природним правом. 

Про важливість принципу гуманізму свідчить багато інших чинників. Слід
погодитись із думкою, що нехтування принципом гуманізму небезпечне спря-
муванням діяльності органів кримінальної юстиції лише в каральному
напрямку, порушенням прав громадян, дегуманізацією правоохоронної систе-
ми, що відбивається й на укладі суспільного життя (яскрава ілюстрація цього
– стан, що склався у 30–50-ті роки минулого століття в радянській системі пра-
восуддя) [12, с. 112–113]. Про це свідчать і вчені радянського періоду: «гуман-
не ставлення до злочинців повинно бути таким, яке не порушує інтересів
Радянської держави…» [13, с. 9]. 

З іншого боку, аналізуючи основні принципи кримінально-правової полі-
тики, вітчизняні вчені застерігають від надмірної гуманізації практики впливу
на злочинність, що загрожує кризою гуманності. Йдеться про те, що вплив на
злочинність повинен носити стабільний і поступальний характер. Якщо вчас-
но не ухвалювати послідовних (у т. ч. жорстких) заходів, то суспільство посту-
пове сповзе в кримінальну кризу – і тоді наджорсткий репресивний метод
починає видаватися усім єдиним засобом рятування [6, с. 63]. Подібну позицію
висловлює О. Житний. Вчений констатує, що принцип гуманізму не повинен
ставати надмірно пануючою ідеєю в будь-яких проявах кримінально-правової
політики, інакше з блага цей принцип перетворюється на необґрунтований
лібералізм, нівелює повагу до кримінального закону, знижує його профілак-
тичний і виховний потенціал та можливість впливати на суспільні відноси-
ни [8, с. 24]. Слід погодитись із цією тезою, зважаючи на криміногенну ситуа-
цію в Україні, значне зростання кількості особливо тяжких злочинів, зокрема
умисних вбивств, терористичних актів, поширення організованої озброєної
злочинності тощо. Сучасні дослідники принципів кримінального права кон-
статують набуття принципом гуманізму нового змісту. В. Гацелюк у своїй
дисертації 2004 р. наводить приклад про те, як військовослужбовця позбавили
громадянства Сполучених Штатів Америки за дезертирство під час війни. Суд
тоді підтвердив, що смерть була б належною карою за дезертирство, та все ж
визнав позбавлення громадянства «жорстоким та незвичним» [9, с. 66].
У 2014–1015 рр., коли на Сході України відбуваються військові дії, цей при-
клад набуває неабиякої актуальності. 

Таким чином, ми дійшли певних висновків.
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По-перше, у світлі загальної світової тенденції гуманізації системи кримі-
нальної юстиції одним із основних стратегічних напрямів протидії злочиннос-
ті в Україні є гуманізація кримінальної репресії. Гуманізація права та право-
застосування – це шлях до компромісу між позитивізмом і природним правом. 

По-друге, всі складові елементи системи (принципи), і гуманізм у тому
числі, повинні бути узгоджені між собою. Реалізація принципу гуманізму не
повинна суперечити ні принципу справедливості, ні принципу законності, ні
іншим засадам кримінального права України. Принцип гуманізму не може зай-
мати превалююче становище в системі принципів кримінального права, інак-
ше існуватиме значна небезпека втрати кримінальним законом свого охорон-
ного, попереджувального та виховного потенціалу.

По-третє, належна реалізація принципу гуманізму у правотворчій та пра-
возастосовній діяльності покликана трансформувати кримінальне право із
інструменту кримінальної репресії на засіб вирішення складних суспільних
проблем, насамперед, підвищення правової культури громадян до рівня, при-
таманного правовим демократичним державам.
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Тимощук Ю. С. Принцип гуманізму в системі принципів кримінальноо права
України

У статті обґрунтовано, що у світлі світової тенденції гуманізації системи кримі-
нальної юстиції одним із основних стратегічних напрямів протидії злочинності в
Україні є гуманізація кримінальної репресії. Реалізація принципу гуманізму не повинна
суперечити ні принципу справедливості, ні принципу законності, ні іншим засадам кри-
мінального права України. Принцип гуманізму не може займати превалююче станови-
ще в системі принципів кримінального права, інакше існуватиме значна небезпека втра-
ти кримінальним законом свого охоронного, попереджувального та виховного потен-
ціалу. Реалізація принципу гуманізму у правотворчій та правозастосовній діяльності
покликана трансформувати кримінальне право із інструменту кримінальної репресії на
засіб вирішення складних суспільних проблем, насамперед, підвищення правової куль-
тури громадян до рівня, притаманного правовим демократичним державам.

Ключові слова: принцип гуманізму, система принципів, кримінальна репресія,
законність, справедливість.

Тимощук Ю.С. Принцип гуманизма в системе принципов уголовного права
Украины

В статье обосновано, что в свете мировой тенденции гуманизации системы уголов-
ной юстиции одним из основных стратегических направлений противодействия пре-
ступности в Украине является гуманизация уголовной репрессии. Реализация принци-
па гуманизма не должна противоречить ни принципу справедливости, ни принципу
законности, ни другим принципам уголовного права Украины. Принцип гуманизма не
может занимать превалирующее положение в системе принципов уголовного права,
иначе существует значительная опасность потери уголовным законом своего охранно-
го, предупредительного и воспитательного потенциала. Реализация принципа гуманиз-
ма в правотворческой и правоприменительной деятельности призвана трансформиро-
вать уголовное право с инструмента уголовной репрессии в средство решения сложных
общественных проблем, прежде всего, повышения правовой культуры граждан до уров-
ня, присущего правовым демократическим государствам.

Ключевые слова: принцип гуманизма, система принципов, уголовная репрессия,
законность, справедливость.

Tymoshchuk Julia. PRINCIPLES OF HUMANITY IN THE PRINCIPLES OF CRI-
MINAL LAW UKRAINE

The paper emphasizes that in light of the global trend humanization of the criminal jus-
tice system as one of the main strategic lines of fighting crime in Ukraine is the humanization
of criminal repression. Constitution – the legal framework of criminal law that is of paramount
importance for its development and improvement, long assumed the immutable and indis-
putable postulate. And so in the Constitution of Ukraine and the Criminal reflected the prin-
ciples of legality, fault liability, personal liability, humanism and more. The principle of
humanism amenable to analysis in almost all modern scientific writings of local scientists,
anyway devoted to the study of the principles of criminal law.
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The principles of criminal law is defined as a system derived from the principles of human
nature embodied in the criminal law, which reflect the content, objectives and patterns of legal
regulation of social relations. The principles of law is the category which is inherent in the sys-
tem, generalized, fundamental, universal. Accordingly, all components of the system elements
(principles), including humanity, must be coordinated.

The principle of humanism is independent and has its expression and implementation in
many institutes of criminal law Ukraine. Scientists have concluded that the institute exemp-
tion from criminal punishment and its subsequent departure of most reflected the principles of
humanism and economy of criminal influence underlying the new policy in general and crim-
inal law in particular. However, each element of principles has its place and its purpose, so it
can cover the functions of other cells. All the principles are independent, not substitute each
other, but during its implementation in the criminal law should not contradict each other. The
citizen and the state should be in a balanced relationship based on mutual respect for the rights
and responsibilities of humanism and justice, without infringing on human rights, but without
the officials or private individuals.

The principle of humanity has two understanding. Broad understanding of the principle of
humanism provides protection by the means of criminal law and criminal law means protect-
ing the interests, rights, freedoms, life, health, personal wealth of citizens from criminal
attacks. Other, narrow understanding of the principle of humanism paid to persons who have
violated the criminal law, and suggests that the implementation of criminal law is different
humane treatment of the offender. Humanization of law enforcement and – a way to compro-
mise between opposing schools of thinking – positivism and natural law.

The article made the argument that inappropriate over-humanization practices impact on
crime crisis that threatens humanity. The impact on crime must wear a stable and progressive
nature. The principle of humanity should not be the dominant idea in the national penal poli-
cy, otherwise this principle is able to neutralize respect to criminal law and significantly
reduces its preventive and educational potential. This author explains complicated criminal
situation in Ukraine, including a significant increase in the number of serious crimes, murders,
acts of terrorism, the proliferation of organized armed crime, etc.

The principle of humanity should not affect the principle of justice or the principle of
legality, or other principles of criminal law Ukraine. The principle of humanity can not occu-
py the prevailing position in the principles of criminal law, or there will be a significant risk
of loss of the criminal law of their security, preventive and educational potential. The princi-
ple of humanism in law-making and enforcement of criminal law is designed to transform tool
of criminal repression means to solve complex social problems, especially improving the legal
culture of citizens to background levels of legal democratic state.

Key words: the principle of humanism, a system of principles, criminal repression,
legality, justice.
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Вопрос о получении правовой помощи является предметом регулирования
как внутригосударственного, так и международного права. В законодательстве
Азербайджанской Республики право на получение правовой помощи закреп-
лено в качестве отдельного права. Так, в соответствии со ст. 61 Конституции
Азербайджана, каждый обладает правом на получение квалифицированной
правовой помощи. В предусмотренных законом случаях правовая помощь ока-
зывается бесплатно, за счет государства [1].

В современных международных отношениях под правовой помощью, как
правило, подразумевается осуществление различных процессуальных дей-
ствий, предусмотренных законодательством государства, обратившегося за
такой помощью. К числу подобных процессуальных действий относятся
составление, направление и выдача документов, необходимых для осуществ-
ления гражданского процесса по вопросам семьи, брака и торговли, получение
материальных доказательств, допрос свидетелей, экспертов и других лиц.
Большинство процессуальных действий, охватываемых понятием правовой
помощи, связано с деятельностью суда. Эти процессуальные действия осу-
ществляются в форме судебных поручений. В современной международной
практике судебные поручения и другие виды правовой помощи в большинстве
случаев исполняются на основе международных соглашений, заключаемых
как на многосторонней, так и двусторонней основе. В качестве примеров
соглашений, заключенных на многосторонней основе, можно назвать
Гаагскую конвенцию 1965 г. «О вручении за границей судебных или внесудеб-
ных документов по гражданским или торговым делам», Гаагскую конвенцию
1970 г. «О получении за границей доказательств по гражданским или торговым
делам» и др. [2, с. 66–87]. Примерами региональных договоров и соглашений
можно отметить Минскую конвенцию 1993 г. «О правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», Кишиневскую
конвенцию 2002 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам».

Правовая помощь по международным договорам в основном охватывает
следующие вопросы: рассмотрение и разрешение письменных обращений
иностранцев; составление и отправка документов о регистрации актов граж-
данского состояния; выдача нотариусом и другими уполномоченными органа-
ми документов на основании обращений граждан; приведение в исполнение
судебных поручений о проведении обыска, выемки, экспертизы, а также судеб-
ных поручений о допросе сторон, третьих лиц, свидетелей и экспертов; при-
ведение в исполнение судебных поручений о представлении документов;
представление вещественных доказательств; осуществление розыскных мер;
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представление, по запросу нотариуса, копий документов по наследственным
делам; признание и приведение в исполнение судебных решений по граждан-
ским делам на основе заявлений заинтересованных лиц; обмен информаци-
ей [3].

Многосторонние международные договоры. Рассмотрим соответствую-
щие нормы международных договоров об оказании правовой помощи.
Принимая во внимание состав участников Гаагских конвенций 1965 и 1970 гг.,
следует отметить огромную сферу географического охвата этих документов об
оказании правовой помощи по гражданско-процессуальным правоотноше-
ниям. Положения Гаагской конвенции 1965 г. направлены на упрощение и
ускорение процедур представления документов, в том числе на разработку
компромиссных вариантов во взаимоотношениях стран с разными системами
права [4]. В соответствии со ст. 8 и 28 Гаагской конвенции 1965 г., если не ука-
зано иное, документы могут быть вручены по дипломатическим каналам,
через центральные органы, а также через органы, созданные специально для
этой цели [5]. Гаагская конвенция 1970 г., как и Гаагская конвенция 1965 г. [6],
определяет упрощенные процедуры и правила для осуществления соответ-
ствующими органами действий по приведению в исполнение судебных
поручений по гражданским и торговым делам, в частности процедуры и пра-
вила проведения допроса свидетелей, получения экспертных заключений, про-
ведения досмотра и др. Эти процедуры могут быть осуществлены по дипло-
матическим каналам. Однако в последнем случае, если документ, подлежащий
согласованию, относится к гражданам принимающего государства или треть-
их стран, то требуется специальное разрешение компетентных государствен-
ных органов страны, направившей дипломатическую миссию или консуль-
ство.

В соответствии со ст. 2 Минской Конвенции 1993 г. «О правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» граж-
дане договаривающихся государств на территории другого договаривающего-
ся государства, пользуются бесплатной правовой помощью на тех же усло-
виях, что и собственные граждане, если это предусмотрено законодатель-
ством. В соответствии со ст. 26 Гаагской конвенции 1954 г. по вопросам граж-
данского процесса, тюремное заключение за долги как средство исполнения
или как предупредительная мера по гражданским или торговым делам не
может быть применено к иностранцам, являющимся гражданами одного из
договаривающихся государств, в тех случаях, когда оно не применяется к
местным гражданам. Положения этой Конвенции не должны применяться в
качестве меры принудительного исполнения решений иностранных судов.

В качестве другого универсального соглашения в сфере оказания правовой
помощи можно назвать Конвенцию 1980 г. «О международном доступе к пра-
восудию» [7]. В этом документе, значительно обогатившем Гаагскую конвен-
цию 1954 г. в сфере гражданского процесса, закреплены важные изменения по
вопросам оказания правовой помощи. Например, ст. 9 Конвенции 1954 г. гла-
сит, что, судебные поручения передаются консулом запрашивающего госу-
дарства властям, указанным запрашиваемым государством. Договари -
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вающиеся государства вправе передавать судебные поручения по дипломати-
ческим каналам. Эти власти направляют консулу документ, удостоверяющий
исполнение судебного поручения или объясняющий причины, по которым
исполнение его не могло состояться. Аналогичные положения были закрепле-
ны также в Гаагской конвенции 1965 г. А в Конвенции 1980 г. закреплены
положения об учреждении специального (центрального) органа по соответ-
ствующим вопросам. Такие органы учреждаются на основе национального
законодательства государств – участников Конвенции и полностью независи-
мы от других государственных органов. Тем не менее, каждое государство
может пользоваться дипломатическими и консульскими каналами.

Вопросы, связанные с оказанием правовой помощи, отражены не только в
универсальных договорах, но и в международных договорах и соглашениях
регионального характера. 27 января 1977 г. в Страсбурге было подписано
Европейское соглашение о передаче заявлений о правовой помощи. В соответ-
ствии со ст. 1 этого Соглашения, любое лицо, постоянно проживающее на тер-
ритории одной из договаривающихся сторон и желающее обратиться за пра-
вовой помощью по поводу какого-либо гражданского, торгового или админи-
стративного вопроса в отношении права другой договаривающейся стороны,
может подать свое заявление в государстве, в котором оно постоянно прожи-
вает. Это государство направляет заявление в другое договаривающееся госу-
дарство. Договаривающиеся государства назначают центральный орган для
приема заявлений о правовой помощи и принятия мер по этим заявлениям,
приходящим от других договаривающихся государств. Федеративные госу-
дарства, или государства более чем с одной правовой системой, вправе назна-
чить более одного такого органа. Все документы, направляемые во исполнение
этой Конвенции, освобождаются от необходимости легализации или иной
соответствующей формализации. В целях упрощения оказания правовой
помощи договаривающиеся стороны будут обмениваться информацией о
своих законодательствах. Статья 4 «Оказание правовой помощи» Минской
конвенции 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам» гласит, что учреждения юстиции догова-
ривающихся сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным
и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции [8].
В соответствии со ст. 5 Конвенции обмен информацией между государствами-
участниками осуществляется через свои центральные органы. Договари -
вающиеся стороны оказывают друг другу правовую помощь путем осуществ-
ления процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством
государства, обратившегося за правовой помощью.

Еще одним договором регионального характера является Кишиневская
конвенция 2002 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам». Статья 1 «Предоставление правовой
помощи» Кишиневской конвенции гласит, что граждане каждой из договари-
вающихся сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, поль-
зуются на территориях всех других договаривающихся сторон такой же пра-
вовой защитой их личных, имущественных и неимущественных прав, как и
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собственные граждане этой договаривающейся стороны. Граждане каждой из
договаривающихся сторон, а также другие лица, проживающие на ее террито-
рии, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокура-
туру, органы внутренних дел, органы безопасности и иные учреждения других
договаривающихся сторон, к компетенции которых относятся гражданские,
семейные и уголовные дела (учреждения юстиции), и могут выступать в них,
подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные
действия на тех же условиях, что и граждане данной договаривающейся сто-
роны [9]. В целях реализации Конвенции со стороны Азербайджанской
Республики назначены компетентные органы: по гражданским и семейным
делам – Министерство юстиции, а по уголовным делам – Генеральная проку-
ратура.

В соответствии с Конвенцией, учреждения юстиции сторон оказывают вза-
имную правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в
соответствии с положениями настоящей Конвенции. Учреждения юстиции
сторон оказывают правовую помощь и другим учреждениям сторон по делам,
указанным в п. 1 настоящей статьи. Правовая помощь оказывается на основа-
нии поручений и иных предусмотренных настоящей Конвенцией обращений,
направляемых учреждениями юстиции запрашивающей стороны учрежде-
ниям юстиции запрашиваемой стороны. Обмен информацией между сторона-
ми Конвенции регулируется следующим образом. При оказании правовой
помощи компетентные учреждения юстиции сторон обмениваются информа-
цией между собой через свои центральные, территориальные и другие органы,
если только настоящей Конвенцией не установлен иной порядок обмена
информацией. Договаривающиеся стороны определяют перечень своих цент-
ральных, территориальных и других органов, уполномоченных на осуществ-
ление непосредственных сношений, о чем уведомляют депозитарий в момент
сдачи ратификационных грамот или документов о присоединении. Об измене-
ниях в перечне центральных, территориальных и других органов договари-
вающиеся стороны уведомляют депозитарий. Обмен информацией по вопро-
сам исполнения поручений о проведении процессуальных действий и розыск-
ных мероприятий, требующих санкции прокурора (суда), осуществляется
через органы прокуратуры.

Стороны оказывают взаимную правовую помощь путем выполнения про-
цессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запраши-
ваемой стороны, в частности, такими способами, как составление, пересылка
и вручения адресату документов, производство осмотров, обысков, выемок,
передача вещественных доказательств, проведение экспертиз, допрос сторон,
третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, граж-
данских истцов, гражданских ответчиков, их представителей, законных пред-
ставителей обвиняемых, экспертов, предъявление для опознания, в том числе
с использованием видеосвязи, видеозаписи и иных технических средств,
розыск лиц, осуществление оперативно-розыскных мероприятий в рамках рас-
следуемого уголовного дела, уголовного преследования, выдачи лиц для при-
влечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в испол-
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нение, розыск и арест (изъятие) денежных средств и имущества, полученных
преступным путем, а также доходов от преступной деятельности, розыск иму-
щества и денежных средств гражданских ответчиков для исполнения решений
по гражданским делам, коммерческим и иным экономическим спорам, при-
знание и исполнение исполнительных надписей, судебных решений по граж-
данским делам и приговоров. Стороны могут оказывать взаимную правовую
помощь и в иных формах и видах, исходя из интересов правосудия и общества
в целом и в соответствии с внутренним законодательством сторон.

Двусторонние соглашения. Двусторонние соглашения имеют большое
значение при регулировании вопросов о правовой помощи. Такие соглашения
чаще всего заключаются между соседними странами, и в них, как правило,
отражаются более конкретные вопросы. Анализ практики двусторонних согла-
шений Азербайджана о правовой помощи показывает, что он заключил такие
договоры не только с такими соседними странами, как Российская Федерация,
Турция, Иран, Грузия, но и такими странами дальнего зарубежья, как Литва,
Объеди ненные Арабские Эмираты, Болгария, Молдова, Казахстан и
Узбекистан. 

В сфере правовой помощи между Азербайджаном и Турцией подписаны:
Соглашение «Об оказании взаимной правовой помощи по гражданским, тор-
говым и уголовным делам» и Соглашение «О правовом сотрудничестве по
гражданским и торговым делам». Целью второго Соглашения от 03 мая 2002 г.
является: обеспечение юридической защиты граждан каждой из сторон перед
учреждениями юстиции другой стороны; сотрудничество учреждений юсти-
ции обеих сторон по оказанию взаимной правовой помощи по гражданским и
торговым делам; регулирование признания и приведения в исполнение судеб-
ных решений по гражданским и торговым делам.

Граждане каждой из сторон при рассмотрении дел по гражданским и тор-
говым спорам в учреждениях юстиции другой стороны пользуются правом на
юридическую защиту на тех же условиях, что и граждане этой стороны.
Граждане одной стороны имеют право самостоятельно возбудить иск по делам
о гражданских и торговых спорах перед учреждениями юстиции другой сто-
роны на тех же условиях, что и граждане этой стороны. Положения настояще-
го Соглашения распространяются также на юридических лиц, подразделения
которых расположены на территории одной из сторон, и учреждены в соот-
ветствии с законодательством этой стороны. Если иное не предусмотрено
настоящим Договором, контакты между учреждениями юстиции сторон будут
осуществляться через центральные органы, назначенные сторонами.
Центральным органом со стороны Азербайджанской Республики является
Министерство юстиции. Центральным органом со стороны Турецкой
Республики является Министерство юстиции этой страны. Положения настоя-
щего Соглашения не препятствуют установлению связей по дипломатическим
и консульским каналам.

Статья 6 Соглашения гласит, что учреждения юстиции сторон оказывают
друг другу правовую помощь в гражданских и торговых делах, в частности в
отправке документов, допросе сторон и свидетелей, получении экспертных

567РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



заключений и выполнении других судебных документов в соответствии с зако-
нодательством сторон. 

Запрос об оказании правовой помощи подписывается представителем ком-
петентного органа запрашивающей стороны и официально заверяется печа-
тью. Документы, прилагаемые к запросу, утверждаются в соответствии с зако-
нодательством запрашивающей стороны. Учреждения юстиции запрашивае-
мой стороны для исполнения запроса применяют положения законодательства
своего государства. Кроме того, в случае, если учреждение юстиции запраши-
вающей стороны желает действовать согласно каким-либо специальным мето-
дам или процедурам, эти методы или процедуры могут быть применены при
условии, что они не противоречат законодательству запрашиваемой стороны.

Статья 9 Соглашения посвящена случаям отказа от исполнения запроса.
Если запрашиваемая сторона считает, что исполнение запроса об оказании
правовой помощи может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности и
общественному строю, она вправе отказаться от исполнения такого запроса.
Каждая из сторон, в соответствии с положениями настоящего Соглашения
признает и выполняет на своей территории следующие решения, принятые
другой стороной на своей территории: а) судебные решения по гражданским и
коммерческим делам; б) мировые договора по гражданским делам, утвер-
жденные любым судом; в) судебные решения по уголовным делам, связанные
с компенсацией ущерба.

Признание и приведение в исполнение этого решения регулируется зако-
нодательством стороны, на территории которой осуществляется признание и
исполнение. Положения Соглашения о признании и исполнении не противо-
речат положениям законодательств сторон о переводе за границу денег и иму-
щества, приобретаемых в результате исполнения решения иностранного суда.

23 октября 2001 г. в городе Вильнюсе было подписано соглашение между
Литовской Республикой и Азербайджанской Республикой о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В
соответствии со ст. 2 Соглашения стороны оказывают друг другу взаимную
правовую помощь согласно положениям настоящего Соглашения. Правовая
помощь охватывает исполнение всех процессуальных действий, предусмот-
ренных законодательством запрашиваемой стороны, в том числе допрос сто-
рон, виновных и обвиняемых, потерпевших, свидетелей и экспертов, проведе-
ние экспертиз и осмотров, предоставление вещественных доказательств, уго-
ловное преследование и выдачу лиц, совершивших преступление, признание и
исполнение судебных решений по гражданским делам, предоставление и
отправку документов, предоставление, по просьбе другой стороны информа-
ции о судимости виновных. Учреждения юстиции сторон при оказании право-
вой помощи друг другу поддерживают контакты через Министерство юстиции
и Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики и Министерство
юстиции и Генеральную прокуратуру Литовской Республики.

В Соглашении установлен следующий порядок представления документов:
если представляемые документы были составлены на языке учреждения юсти-
ции запрашиваемой стороны или снабжены переводом на этот язык, то учреж-

568 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



дение юстиции запрашиваемой стороны осуществляет представления доку-
ментов в соответствии с законодательством, действующим в своем государст-
ве. В случаях, когда представляемые документы были составлены не на языке
учреждения юстиции запрашиваемой стороны и не снабжены переводом на
этот язык, то запрашиваемые документы предоставляются получателю при
условии, если он добровольно согласен принять эти документы. В ходатайстве
о представлении документов необходимо указать точный адрес получателя и
наименование документа, подлежащего представлению. Если указанный в
ходатайстве адрес окажется неполным или неточным, то учреждение юстиции
запрашиваемой стороны, в соответствии с законодательством своего госу-
дарства, принимает меры для установления точного адреса. Стороны имеют
право представлять документы через свои дипломатические представитель-
ства или консульские учреждения и допрашивать своих граждан, проживаю-
щих на территории другой стороны. В данном случае применение мер прину-
дительного характера не допускается.

20 ноября 2006 г. в городе Абу-Даби был подписан Договор между
Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджанской Республикой пра-
вовой и судебной помощи по гражданским и торговым делам.

В ст. 1 Договора отмечается, граждане каждой стороны на территории дру-
гой стороны пользуются той же правовой защитой, как граждане этой сторо-
ны, и имеют право обращаться в органы юстиции другой стороны на тех же
условиях, как граждане этой стороны. Положения настоящей статьи приме-
няются также к юридическим лицам. Стороны Договора могут обмениваться
информацией о действующих в своих странах законах и имеющейся судебной
практике, связанных с выполнением настоящего Договора. Стороны в соот-
ветствии с настоящим Договором на основании их национального законода-
тельства оказывают друг другу всестороннюю правовую помощь по граждан-
ским и торговым делам. Правовая помощь в рамках настоящего Договора при-
меняются в следующих областях: а) предъявление судебных повесток и других
судебных документов; б) изъятие доказательств по письменному ходатайству
или поручению; в) признание и приведение в исполнение решений и соглаше-
ний о примирении.

Центральный орган каждой стороны направляет и принимает запросы в
соответствии с настоящим Договором. Центральный орган со стороны
Объединенных Арабских Эмиратов является Министерство юстиции этой
страны. Центральным органом Азербайджанской Республики является
Министерство юстиции Азербайджанской Республики. Для целей настоящего
Договора центральные власти поддерживают связи друг с другом по диплома-
тическим каналам. Предъявление судебных повесток и других судебных доку-
ментов осуществляется в соответствии с процедурами, предусмотренными
законодательством запрашиваемой стороны. Если запрашиваемая сторона не
считает, что исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету, без-
опасности и общественному порядку, она не вправе отказаться от исполнения
запроса о предъявлении судебных повесток и других судебных документов в
соответствии с положениями настоящего Договора. В исполнении запроса не
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может быть отказано по той причине, что в запросе не указаны юридически
достаточные основания, подтверждающие суть дела. В каждом случае отказа
от исполнения запроса о предъявлении документов запрашиваемая сторона
информирует запрашивающую сторону о причинах отказа.

Каждая сторона в соответствии со своим законодательством признает и
исполняет решения, вынесенные судами другой стороны по гражданским, тор-
говым и личным делам, в том числе решения по гражданским искам, выте-
кающим из уголовных дел. Используемый в настоящем Договоре термин
«решение», независимо от его назначения, означает любое решение, принятое
компетентным судом сторон в ходе судебного заседания.

В соответствии с положениями настоящего Договора суд стороны, в адрес
которого поступил запрос о признании или исполнении решения, рассматри-
вая основания юрисдикции судов другой стороны, считает для себя обязатель-
ными факты, отраженные в этом решении и его юрисдикцию, при условии, что
это решение не должны быть принято в заочной форме. Процедуры признания
решения и приведения его в исполнение осуществляются в соответствии с
законодательством запрашиваемой стороны. Заявления о признании и испол-
нении судебных решений и мировых соглашений могут быть представлены
стороной, являющейся участником дела, непосредственно компетентному
суду запрашиваемой стороны. Признанные или направленные в исполнение
решения суда на территории запрашиваемой стороны имеют силу наравне с
решениями, вынесенными судами этой стороны. Положения настоящего
Договора не затрагивают права и обязанности сторон, вытекающие из других
договоров и соглашений, в которых они участвуют. Любые споры, возникаю-
щие из толкования и исполнения настоящего Договора, по которым централь-
ные органы сторон не могут договориться между собой, должны быть урегу-
лированы по дипломатическим каналам путем проведения консультаций.

Внутреннее законодательство. Правовая помощь по гражданским делам
регулируется соответствующими статьями Гражданского процессуального
кодекса Азербайджанской Республики. Суды Азербайджанской Республики, в
порядке, установленном её законами и международными договорами, сторо-
ной которых является Азербайджанская Республика, исполняют поручения
иностранных судов об осуществлении различных процессуальных действий
(выдача извещений и других документов, получение объяснения сторон, сви-
детельских показаний, заключений экспертов, проведение осмотра на месте
происшествия и т. д.). В следующих случаях поручения не должны испол-
няться: если поручение противоречит суверенитету Азербайджанской
Республики и общим принципам ее законодательства; если выполнение
поручения не входит в компетенцию суда.

Выполнение определенных процессуальных поручений иностранных
судов Республикой, если международными договорами, стороной которых
является Азербайджанская Республика, не установлен иной порядок, осу-
ществляется в порядке, установленном, в настоящем Кодексе. Суды
Азербайджанской Республики могут обращаться в суды иностранных госу-
дарств с поручением о выполнении отдельных процессуальных действий.
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Иностранцы и лица без гражданства, иностранные юридические лица и меж-
дународные организации (далее – иностранные лица) имеют право обращать-
ся в суды Азербайджанской Республики для защиты их нарушенных или оспа-
риваемых прав, а также охраняемых законом интересов. Иностранные лица
пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности
наравне с гражданами и юридическими лицами Азербайджанской Республики.

В соответствии со ст. 441 Гражданского процессуального кодекса
Азербайджанской Республики процессуальная правоспособность и дееспо-
собность иностранцев определяется законодательством того государства,
гражданами которого они являются. Процессуальная правоспособность и дее-
способность иностранца, имеющего гражданство нескольких государств,
определяется законодательством того государства, с которым он имеет более
тесные связи. Процессуальная правоспособность и дееспособность лица без
гражданства определяется законодательством того государства, в котором дан-
ное лицо имеет место постоянного проживания, а при отсутствии такого госу-
дарства – законодательством того государства, в котором данное лицо обычно
пребывает. Процессуальная правоспособность и дееспособность беженцев
определяется законодательством того государства, в котором они нашли убе-
жище.

Процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных юриди-
ческих лиц определяется законом того иностранного государства, в котором
создано данное иностранное юридическое лицо. Иностранное юридическое
лицо, не обладающее согласно этому закону процессуальной правоспособ-
ностью, на территории Азербайджанской Республики может считаться право-
способным в соответствии с внутренними законами. Процессуальная право-
способность и дееспособность международной организации определяется
международным соглашением, на основании которого была создана данная
организация, ее учредительными документами, или соглашением, заключен-
ным с уполномоченным государственным органом Азербайджанской
Республики.

Вопросы об оказании правовой помощи и защите прав человека тесно
взаимосвязаны. Точнее, основная цель оказания правовой помощи заключает-
ся в обеспечении защиты прав и свобод человека. В соответствии с
Конституцией Азербайджанской Республики, права и свободы человека и
гражданина являются высшей ценностью, а уважение, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина определены как обязанность органов
законодательной, исполнительной и судебной властей. 

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики о регулировании
осуществления прав и свобод человека, каждый имеет право подать апелля-
цию в Конституционный суд на решения законодательной, исполнительной и
судебных органов власти, а также на акты муниципалитетов, нарушающих
права человека и свободы в отношении данного лица [9]. Законодательное
закрепление широкого комплекса естественных, неотъемлемых и демократи-
ческих прав, являющееся одним из важнейших показателей состояния права
государства и народа, определяет юридические, моральные и другие способы
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обеспечения реализации этих прав. Около трети статей Конституции
Азербайджанской Республики (ст. 24–71) посвящены непосредственно вопро-
сам закрепления и защиты прав и свобод человека. Глава III Конституции, под
названием «Основные права и свободы человека и гражданина», целиком и
полностью посвящена этим вопросам. Как известно, защита прав и свобод
человека может быть реализована различными способами и средствами. Люди
могут реализовать свои права прямо или косвенно, то есть с использованием
помощи адвоката, либо через своего представителя.

Список использованной литературы

1. Конституция Азербайджанской Республики. – Баку, 2013.
2. Марышева Н. И. Присоединение России к Гаагским конвенциям 1965 и

1970 годов по вопросам гражданского процесса / Н. И. Марышева // Журнал россий-
ского права. – 2001. – № 6. – С. 66–87.

3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.ru/node/2688.
4. Ануфриева Л. П. Международное частное право : [учебник] : в 3 т. /

Ануфриева Л. П. – М. : Изд-во БЕК, 2002. – Т. 1: Общая часть. – 248 с.
5. Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial

Documents in Civil or Commercial Matters. Concluded 15 November 1965 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.hcch.net. 

6. The Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and
Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

7. Конвенция о международном доступе к правосудию от 25 октября 1980 г.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.spravka-jurist.com.

8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dejure.az.
9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.e-qanun.az.

Халиг Годжаев. Правовая помощь в сфере гражданского процесса как форма
реализации норм международного права

В статье, с учетом существующего в юридической литературе разнообразия мнений,
и на основе международной практики, подробно анализируются ключевые особенности
правовой помощи в сфере гражданского процесса как формы реализации норм между-
народного права. Отмечается, что вопрос о получении правовой помощи является пред-
метом регулирования как внутригосударственного, так и международного права.
В современных международных отношениях, как правило, под правовой помощью под-
разумевается осуществление различных процессуальных действий, предусмотренных
законодательством государства, обратившегося за такой помощью. В число таких дей-
ствий входят составление, представление и выдача документов для осуществления граж-
данского процесса по вопросам семьи, брака и коммерческим спорам, приобретение
материальных доказательств, допрос свидетелей, экспертов и других лиц. 

Ключевые слова: гражданский процесс, нормы международного права, система
законодательства, международные договоры, региональные соглашения, реализации
норм права.

Халиг Годжаєв. Правова допомога у сфері цивільного процесу як форма реалі-
зації норм міжнародного права

У статті детально аналізуються ключові особливості правової допомоги у сфері
цивільного процесу як форми реалізації норм міжнародного права, з урахуванням
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існуючого у юридичній літературі різноманіття думок та міжнародної практики.
Наголошується, що питання надання правової допомоги є предметом регулювання як
внутрішнього права, так і міжнародного права. В сучасних міжнародних відносинах, як
правило, під правовою допомогою розуміється здійснення різних процесуальних дій,
передбачених законодавством держави, що звернулася за такою допомогою. До таких
дій належить складання, представлення і видача документів для здійснення цивільного
процесу з питань сім’ї, шлюбу та комерційних спорів отримання матеріальних доказів,
допит свідків, експертів та інших осіб.

Ключові слова: цивільний процес, норми міжнародного права, система законодав-
ства, міжнародні договори, регіональні угоди, реалізація норм права.

Khalig Gojayev. Legal aid in the sphere of civil procedure as a form of implementa-
tion of international legal norms

The article is devoted to the legal aid in the sphere of civil procedure as a form of imple-
mentation of international legal norms based on the diversity of opinions encountered in inter-
national practice and legal literature. It noted that receipt of legal aid concerns both domestic
and international legal regulation. Implementation of diverse procedural actions implied by
domestic legislation of applying state as a rule, is considered as legal aid in contemprorary
international relations. Those actions include the following: interviewing witnesses, experts,
and others, collecting tangible evidence, submission of documents, preparation and dispatch
of documents for the implementation of civil procedure on civil, family and commercial mat-
ters. The majority of procedural actions comprising legal aid are taken within the court. Those
procedural actions are implemented in the form of judicial injunction. Judicial injunctions and
other forms of legal aid encountered in current international practice are exercised on the basis
of internaitonal treaties. Those treaties can be signed on both multilateral and bilateral basis-
es. Court orders and other forms of legal aid are implemented on the basis of international
treaties in current international practice. Such treaties are both multilateral and bilateral. The
following documents are regarded as examples of multilateral treaties: The Hague Convention
Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial
Documents in Civil or Commercial Matters, The Hague Convention of 18 March 1970 on the
Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters and etc. The following ones are
regional covenants and treaties: Minsk Convention of 1993 on legal aid and legal relations in
civil, family and criminal cases, Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil,
Family and Criminal Matters of (2002 Chisinau Convention). Legal aid within the framework
of international mainly encompass the forthcoming issues: review and resolving of written
applications of foreign citizens; preparation and sending of civil registry documents; issuance
of documents upon the request of notary and other competent public authorities; execution of
court orders concerning search, seizure,expertise, questioning of witnesses,parties, third 
parties and experts; carrying out the court orders regarding issuance of documents; actual
presence of evidence; implementation of investigation measures; issuance of copies of docu-
ments concerning inheritance cases upon the request of notary; recognition and implementa-
tion of court orders on civil matters upon the request of interested parties; information
exchange.

Legal aid in civil matters is governed by the relevant articles of the Civil Procedure Code
of the Republic of Azerbaijan. Courts of the Republic of Azerbaijan in accordance with the
national legislation and international treaties, agreed to be binding to the Republic of
Azerbaijan, execute the orders of foreign courts regarding different procedural actions (issu-
ing of summons and other documents; obtaining the testimonies of the parties and witnesses,
expert’s conclusions; conduct of the on-site inspection etc.). Under certain conditions the
orders should not be executed: in case the execution of an order would contravene the sover-
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eignty of the Republic of Azerbaijan and general principles of its legislation; in case the exe-
cution of an order falls beyond the competence of the court. 

Procedural orders of the foreign courts should be executed under the procedures provid-
ed for by the Civil Procedure Code of the Republic of Azerbaijan, unless the international
treaties agreed to be binding to the Republic of Azerbaijan lay down other procedures. The
courts of the Republic of Azerbaijan may address the orders regarding certain procedural
actions to the foreign courts. Foreigners, apatrides, foreign legal entities and international
organisations may bring cases before the courts of the Republic of Azerbaijan if they feel their
rights and legitimate interests have been infringed. In such cases foreign legal and natural per-
sons should enjoy procedural rights and owe duties equal to those of the national legal and nat-
ural persons of the Republic of Azerbaijan. 

Key words: civil procedure, international legal norms, legislation system, international
treaties, regional treaties, implementation of legal norms.

УДК 343.237
Т. Г. ЦИБУЛІН,

здобувач

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ 
НЕВДАЛОГО ПОСОБНИЦТВА

Особливість кримінально-правової ролі пособника полягає у тому, що її
реалізація не передбачає участі пособника у виконанні об’єктивної сторони
складу злочину, який вчиняється іншим співучасником – виконавцем. Проте,
незважаючи на зазначений фактор, дії пособника є суспільно небезпечними, а
відтак і кримінально-караними. При цьому ступінь караності таких дій зале-
жить від діяння виконавця злочину, оскільки відповідно до частини другої
ст. 29 КК пособник підлягає кримінальній відповідальності за відповідною
частиною ст. 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього
Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем. Таким чином, кримі-
нальна відповідальність пособника напряму залежить від того, чи було вико-
навцем вчинено злочин, якому сприяло діяння пособника. 

Водночас особливості змісту діянь пособника, а саме те, що роль остан-
нього може бути повною мірою реалізована до вчинення злочину виконавцем,
зумовлює існування наукової дискусії щодо з’ясування змісту правового
поняття «невдале пособництво», а також стосовно кваліфікації дій такого
пособника. У цьому контексті необхідно погодитись із Ф. Бурчаком, який
зазначав, що особливість кримінальної відповідальності при невдалому пособ-
ництві полягає в тому, що в цих випадках потенційний виконавець ніяких кара-
них дій не вчиняв і відповідно не може бути притягнутий до кримінальної від-
повідальності. Однак діяльність інших співучасників тут не обмежилася лише
виявленням наміру, а тому питання про притягнення їх до кримінальної відпо-
відальності має вирішуватись окремо [1, с. 183].

Питаннями, пов’язаними зі з’ясуванням сутності правового поняття
«невдала співучасть» та розробкою пропозицій щодо кваліфікації такої співу-
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часті, займались вітчизняні та зарубіжні вчені, до яких можна віднести М.
Бажанова, А. Бірілло, Ф. Бурчака, М. Дурманова, О. Квашу, Н. Маслак,
Р. Орловського, В. Пітецького та інших учених, які, однак, не досягли єдності
думок у питанні правової оцінки аналізованого правового поняття, а тому воно
потребує подальшого наукового дослідження.

Предметом розгляду при дослідженні невдалої співучасті, як правильно
зазначає Н. Маслак, є дії осіб, що мають намір на вчинення злочину та бажа-
ють полегшити його вчинення, створити певні сприятливі для його вчинення
умови шляхом залучення інших осіб (особи) до спільної злочинної діяльності.
При цьому такої мети вони не досягають, оскільки потенційний співучасник
(виконавець, пособник тощо) пропозицію відхиляє. Невдале пособництво
може також виявлятися у наданні порад, вказівок, усуненні перешкод для вчи-
нення злочину особі, яка відхилила пропозицію спільного вчинення злочи-
ну [2, с. 129].

Поряд із невдалим пособництвом у науці кримінального права порушуєть-
ся питання про необхідність з’ясування правового значення та наслідків невда-
лого підбурювання та невдалих організаторських дій. У цьому контексті
В. Пітецький звертає увагу на причини відсутності нормативно-правового
регулювання невдалих дій співучасників: чи свідчить така відсутність про
некараність відповідних дій, чи це є законодавчою прогалиною, зумовленою,
зокрема, забороною кримінально-правової аналогії [3, с. 51].

А. Бірілло обґрунтовано виокремлює такі підходи до визначення ситуацій
невдалої співучасті, а також констатує відсутність єдиної позиції щодо її ква-
ліфікації: одні фахівців вважають, що невдала співучасть, зокрема підбурю-
вання, має місце лише в тих випадках, коли підбурювач не зміг схилити підбу-
рюваного до вчинення злочину. Інші поширюють невдалу співучасть також і
на випадки, коли виконавець дав згоду на вчинення злочину, а потім відмовив-
ся від цього. Третя концепція тлумачить невдалу співучасть більш широко і
передбачає випадки, які можна назвати безнаслідковою співучастю, у тому
числі, якщо дії виконавця були припинені на стадії вчинення злочину [4]. 

Ми вважаємо, що з’ясування правової природи наслідків невдалого пособ-
ництва значною мірою залежить від способів пособницької діяльності у кож-
ному конкретному випадку, а також від причин, внаслідок яких пособництво
виявилось невдалим. М. Бажанов у цьому контексті зазначав, що випадки,
коли змову на вчинення злочину було досягнуто, а вчинення злочину не вда-
лося (безрезультатна, безнаслідкова співучасть), якісно відрізняються від
випадків, коли навіть не вдалося досягти змови, підшукати співучасника [5,
с. 213]. На користь цього свідчить і диференційований законодавчий підхід до
визначення способів пособництва, який передбачає виокремлення способів
сприяння вчиненню злочину та способів приховування злочину. Суспільна
небезпечність пособника, на наш погляд, залежить від його функції у спільно-
му вчиненні злочину. Так, суспільна небезпечність пособника, який заздале-
гідь обіцяв переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди
злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі пред-
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мети залишається незмінною, незалежно від того, чи було вчинено злочин
виконавцем, чи ні.

У цьому контексті необхідно враховувати, що поведінка співучасників
може розрізнятися за ступенем їх участі в злочині. Ю. Абакумова у цьому кон-
тексті наводить такий приклад: один пособник надав лопату для підкопу пар-
кану з метою розкрадання, а інший – виготовив саморобний пістолет на випа-
док виявлення опору з боку охорони складу. Обидва співучасники є пособни-
ками, і за характером їх ролі ніби однакові, але вони розрізняються за ступе-
нем їхньої участі в злочині та за активністю поведінки. Роль другого пособни-
ка буде більш значущою в досягненні злочинного результату, хоча обидва спі-
вучасники відігравали другорядну роль [6, с. 48]. Таким чином, з огляду на від-
мінності ступеня участі у вчиненні злочину, відмінними можуть бути й право-
ві наслідки невдалого пособництва у вчиненні злочину. На наш погляд, різни-
ми за своєю правовою природою мають бути наслідки пособництва за тієї
умови, коли пособник дав пораду про вчинення злочину виконавцю, але остан-
ній нею не скористався, і випадок, коли пособник обіцяв приховати знаряддя
вчинення злочину, чим закріпив рішучість виконавця на вчинення злочину,
однак злочин не було доведено до кінця з причин його припинення працівни-
ками правоохоронних органів. 

Причини невдалого пособництва можуть бути різноманітними. Зокрема,
М. Дурманов вважав, що невдале пособництво має місце у тому випадку, коли
сприяння виконавцю здійснюється після його добровільної відмови від вчи-
нення злочину (про що пособник не знав) або надання сприяння після вчинен-
ня злочину, а також після припинення злочину державними органами чи гро-
мадянами [7, с. 74–75].

Водночас у КК регламентовано лише правило кваліфікації дій інших спі-
вучасників у разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавцем
(співвиконавцем). Так, відповідно до частини першої ст. 31 КК, у разі добро-
вільної відмови від вчинення злочину виконавцем (співвиконавцем), інші спі-
вучасники підлягають кримінальній відповідальності за готування до того зло-
чину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився
виконавець.

При цьому, як зазначалось, проявом невдалого пособництва є здійснення
сприяння вже після добровільної відмови виконавця від вчинення злочину, а
тому наведене правило кваліфікації до такого та до інших випадків невдалого
пособництва не може бути застосоване. 

Відсутність відповідної регламентації зумовлює існування наукових про-
позицій, спрямованих на подолання цієї прогалини. Так, В. Пітецький вважає,
що норми кримінального закону мають містити положення про те, що у разі
недоведення виконавцем злочину до кінця з незалежних від нього обставин,
решта співучасників несуть кримінальну відповідальність за готування до зло-
чину або за замах на злочин. У свою чергу, на думку вченого, доцільно закрі-
пити й норму про те, що особи, яким не вдалось з незалежних від них обста-
вин організувати або схилити інших осіб до вчинення злочину, а також надати
їм сприяння у його вчиненні, несуть кримінальну відповідальність за готуван-
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ня до злочину [3, с. 52]. Перша із наведених науковцем позицій відображена у
частині четвертій ст. 29 КК, відповідно до якої у разі вчинення виконавцем
незакінченого злочину інші співучасники підлягають кримінальній відпові-
дальності за співучасть у незакінченому злочині. Друга із позицій не закріпле-
на у кримінальному законі, як і не закріплено правило кваліфікації у випадку,
коли певне сприяння вчиненню злочину відбулось, але воно залишилось без-
результатним з причин, які залежали від виконавця (наприклад, пособник
надав пораду, але вона не була сприйнята виконавцем).

У свою чергу, Р. Орловський, аналізуючи питання про кваліфікацію невда-
лого пособництва, пропонує закріпити у кримінальному законі норму, відпо-
відно до якої «якщо діяння пособника з незалежних від нього обставин вия-
виться невдалим, відповідальність настає за готування до відповідного злочи-
ну» [8, с. 143].

Результати аналізу наведених підходів свідчать про існування концепту-
альної відмінності між ними. Перший підхід є системним та передбачає пра-
вило кваліфікації, яке поширює свою дію на випадки невдалого організатор-
ства, підбурювання та пособництва, а відповідно до другого пропонується
закріпити норму, яка стосується винятково одного виду співучасника – пособ-
ника.

Системного підходу дотримується і О. Кваша, яка обґрунтовує доцільність
доповнення ст. 29 КК частиною шостою, закріпивши при цьому таке поло-
ження: «якщо дії організатора, підбурювача або пособника є невдалими з неза-
лежних від їх волі причин, відповідальність має наставати за готування до зло-
чину» [9, с. 274–275]. Поряд із системним підходом наведене визначення
характеризується такою конститутивною ознакою, як незалежність невдалої
співучасті від волі таких співучасників. Виокремлення такої ознаки як обов’яз-
кової свідчить про те, що іншим, очевидно, протилежним, має бути підхід до
кваліфікації відповідних дій, якщо невдала співучасть була зумовлена проявом
волі певного співучасника. 

На наш погляд, очевидною є необхідність закріплення системного підходу
до кваліфікації різних проявів невдалої співучасті: організаторства, пособниц-
тва, підбурювання. Застосування у нормах кримінального закону фрагментар-
них підходів до нормативно-правового регулювання окремих проблем право-
застосування не сприятиме вдосконаленню такого закону і лише частково
долатиме прогалини, які у ньому містяться. Враховуючи те, що кваліфікація
діянь пособника нерозривно пов’язана із кваліфікацією діянь інших співучас-
ників, закріплювати норму, яка б регламентувала правило невдалої участі
лише цього виду співучасника є недоречним. 

На користь такого підходу свідчать сучасні наукові дослідження, у яких
обґрунтовується значна роль системного знання у забезпеченні якості таких
досліджень. Системний підхід та зростання ролі системного знання зумовлені
як новими потребами розвитку наукового знання, так і практичними потреба-
ми більш широкого плану. Наукова методологія повинна була знайти відповід-
ні форми для вираження цих складних структур, залежностей і відносин, тому
системні уявлення виявилися дуже своєчасними [10, с.8]. Не є винятком і
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загальне вчення про співучасть у вчиненні злочину. Філософськими передумо-
вами застосування системного підходу до цього кримінально-правового інсти-
туту є такі постулати: 1) система може бути зрозуміла як цілісна лише в тому
випадку, якщо вона як така протистоїть своєму оточенню – середовищу; 2) роз-
членування системи приводить до поняття елемента – одиниці, властивості та
функції якої визначаються її місцем у межах цілого, причому властивості ціло-
го не можуть бути зрозумілими без урахування хоча б деяких властивостей
елементів і навпаки. Елемент у системі співучасті повинен бути наділений
рядом ознак і відповідати певним вимогам [11, с. 65]. Таким чином, дослід-
ження лише одного елемента безвідносно до його значення як частини цілого
може зумовити хибні висновки щодо його змісту, а у контексті досліджень,
спрямованих на визначення шляхів вдосконалення законодавства – розробку
необґрунтованих пропозицій про внесення змін до чинного законодавства.

Саме тому законодавчі положення, які б регламентували правило кваліфі-
кації невдалого пособництва, мають передбачати й відповідні правила щодо
невдалого організаторства та невдалого підбурювання, незалежно від того, чи
це буде єдине правило, чи відповідні правила будуть відрізнятись залежно від
виду співучасника.

Повертаючись до питання про кваліфікацію невдалої співучасті, зазначи-
мо, що найбільш поширеною в науці кримінального права є позиція, згідно з
якою невдала співучасть має бути кваліфікована як готування до злочину.
Аргументом на користь такого підходу слугує сприйняття невдалої співучасті
як підшукування співучасників, тобто створення умов вчинення злочину, яке є
ознакою готування до злочину. Як зазначає Н. Маслак, «підшукування співу-
часників», яке становить зміст дій невдалого підбурювання та пособництва,
слід розглядати як незакінчений процес, коли умови для вчинення злочину ще
не створені і тільки створюються. Саме тому такі дії можна кваліфікувати як
готування до злочину [2, с. 129].

Поряд із тим підхід до кваліфікації невдалого пособництва як готування до
злочину поділяється не усіма дослідниками цих питань. Так, Ф. Бурчак обґрун-
товував позицію про те, що правило кваліфікації невдалого підбурювання і
невдалого пособництва як готування до злочину спрацьовує не у всіх випад-
ках, зокрема не спрацьовує при вчиненні злочинів зі спеціальним суб’єктом
(наприклад, на сьогодні при дезертирстві – якщо виконавець нічого не вчинив,
то не може бути готування до дезертирства, оскільки не було самого дезертир-
ства) [1, с. 183–191]. 

Також у науці кримінального права обґрунтовується підхід, відповідно до
якого невдала співучасть за різних умов може бути кваліфікована і як замах на
злочин, і як готування до злочину. Так, Е. Саркісова вважає, що у випадку
добровільної відмови виконавця від вчинення злочину дії організатора, підбу-
рювача або пособника кваліфікуються як готування до злочину, яке охоплюва-
лось умислом усіх співучасників, у тому числі виконавця. Аналогічно, на
думку вченої, кваліфікуються дії таких осіб, якщо добровільна відмова від зло-
чину виконавцем мала місце на стадії готування. Якщо ж злочин було розпо-
чато, але виконавець добровільно відмовився від доведення його до кінця, або
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злочин не був доведений до кінця з обставин, незалежних від виконавця, дії
організатора, підбурювача або пособника слід кваліфікувати як замах на зло-
чин, який мав намір вчинити виконавець із посиланням на статтю, яка перед-
бачає вид співучасника [12].

Останній із наведених підходів є найбільш обґрунтованим. При цьому він
частково закріплений у частині першій ст. 31 КК, оскільки відповідна норма
передбачає наслідки добровільної відмови виконавця для організатора, підбу-
рювача та пособника, а саме їх відповідальність за готування або за замах на
злочин, залежно від стадії, на якій було здійснено відмову. Однак у контексті
невдалої співучасті такий підхід є неповним, оскільки така співучасть може
бути зумовлена не лише добровільною відмовою, а й діями правоохоронних
органів чи іншими як незалежними, так і залежними від волі виконавця при-
чинами. Саме тому є підстави визнати фрагментарним законодавчий підхід до
регулювання наслідків невдалої співучасті. 

Водночас окремої уваги потребує питання невдалого сприяння вчиненню
злочину, коли пособник надав поради, вказівки, засоби чи знаряддя або усунув
перешкоди вчиненню злочину, але такі дії жодним чином не сприяли вчинен-
ню злочину з причин, які залежали від виконавця. За таких обставин, на наш
погляд, відсутня конститутивна ознака співучасті, а саме спільність участі
декількох суб’єктів у вчиненні умисного злочину. Отже, такі дії «невдалого
пособника» не можуть кваліфікуватись ані як готування, ані як замах на зло-
чин, що вчиняється у співучасті, оскільки фізична особа у пособника у такому
випадку «не перетворюється».

Таким чином, КК потребує вдосконалення в частині закріплення правил
кваліфікації невдалої співучасті, оскільки чинні норми регламентують лише
випадок правової оцінки невдалої співучасті, коли виконавець здійснив добро-
вільну відмову від вчинення злочину. З огляду на те, що причини, з яких зло-
чин може бути не доведено до кінця, здебільшого не знижують суспільної
небезпечності інших співучасників порівняно із такою причиною, як добро-
вільна відмова співучасника, КК має містити норму, яка б враховувала й інші
причини, а саме ті, які можуть залежати, а можуть і не залежати від волі вико-
навця. 

Враховуючи, що одне правило оцінки невдалої співучасті уже закріплено у
ст. 31 КК, то, на нашу думку, для забезпечення системності правового регулю-
вання, й інші правила мають міститися у цій же статті. Реалізація такого під-
ходу передбачає необхідність зміни назви цієї статті, а саме її доповнення вка-
зівкою на невдалу співучасть: «Стаття 31. Добровільна відмова співучасників
та невдала співучасть». У свою чергу, частина перша цієї статті має бути
доповнена абзацом, який міститиме норму у такій редакції:

«У разі, якщо злочин не було закінчено з причин припинення злочинного
діяння виконавцем за відсутності ознак добровільної відмови або з інших при-
чин, які не залежали від волі підбурювача, пособника, організатора, кожен із
таких співучасників підлягає кримінальній відповідальності за замах на зло-
чин».
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Цибулін Т. Г. Кримінально-правове значення невдалого пособництва
У статті досліджуються наукові підходи до з’ясування сутності та визначення пра-

вил кваліфікації невдалої співучасті загалом та невдалого пособництва зокрема.
Доведено необґрунтованість кваліфікації таких дій лише як готування до злочину чи як
замаху на злочин. Набула подальшого розвитку позиція про необхідність кваліфікації
невдалого пособництва як готування або як замаху на злочин залежно від причин, з яких
злочин було не доведено до кінця, а також стадії його вчинення. 

Ключові слова: співучасть, невдала співучасть, невдале пособництво, системний
підхід, добровільна відмова, готування до злочину, замах на злочин.

Цибулин Т. Г. Уголовно-правовое значение неудавшегося пособничества
В статье исследуются научные подходы к выяснению сущности и определению пра-

вил квалификации неудавшегося соучастия в целом и неудавшегося пособничества в
частности. Доказано необоснованность квалификации таких действий только как при-
готовление к преступлению или как покушение на преступление. Получила дальнейшее
развитие позиция о необходимости квалификации неудавшегося пособничества как
приготовление или как покушения на преступление в зависимости от причин, по кото-
рым преступление не было доведено до конца, а также стадии его совершения.

580 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



Ключевые слова: соучастие, неудавшееся соучастие, неудавшееся пособничество,
системный подход, добровольный отказ, приготовление к преступлению, покушение на
преступление.

Tsybulin T. Criminal legal significance of the unfortunate aiding
Requirements to conduct accomplice, namely that the role of the latter can be fully reali-

zed by the executor of the crime, causes the existence of scientific discussion to clarify the
content of the legal concept of «aiding unfortunate», and for training actions of the abettor.

In the science of criminal law reasonably distinguished such approaches to determine the
situations of unsuccessful participation and stated lack of a unified position on her qualifica-
tions: some experts believe that the unfortunate complicity, including incitement takes place
only when the instigator was unable to persuade Instigated crime. Others spread unsuccessful
participation also in cases where the singer has agreed to commit a crime, and then abandoned
it. The third concept interprets unsuccessful participation more widely predicted by cases that
can be called complicity without consequences, including cases, when if the singer suspend-
ed action on the stage of the crime.

The article concludes that the clarification of the legal nature of the consequences of a
failed aiding largely depend on your activity of abettor in each case, as well as the reasons due
to which complicity was unfortunate.

Therefore, different in its legal nature should be consequences for aiding in the condition
when the abettor gave advice about the crime to singer, but the singer did not use it, and con-
sequences in the case where abettor promised to hide instrument of crime and the singer
affirmed determination to commit a crime, but offense was not brought to an end because of
the reasons for his termination by law enforcement officers.

However, the Criminal Code governs only rule of qualification of other participants in the
event of a voluntary abandonment of the crime executor (collaborator). This situation is not
conducive legal regulation due evaluation failed aiding and therefore should be improved.

In addition, the article proves that there is a clear need for a systematic approach to secur-
ing qualification various manifestations of unsuccessful participation: aiding, abetting and
aiding not only unsuccessful. The use of the criminal law fragmented approaches to legal reg-
ulation of certain issues of law not contribute to improvement of the law and only partially
overcome gaps that it contains. Given that the qualification acts accomplice inextricably
linked to the actions of other qualified partners, fix a norm regulating usually unsuccessful
participation only this type of accessory is inappropriate.

Thus, the CC needs to be improved in terms of securing qualification rules of failed com-
plicity because existing rules governing the only case of an unsuccessful legal assessment of
complicity when singer made a voluntary renunciation of the crime. However, given that the
reasons for which crime can not be brought to an end, for the most part do not reduce social
danger other participants in comparison with that cause as voluntary refusal accomplice, the
Criminal Code should contain a provision that takes into account other reasons namely those
that can vary or may not depend on the will of the Executive.

Given that one rule an evaluation of participation already enshrined in Article 31 of the
Criminal Code, it is, in our view, advisable to ensure consistency of legal regulations and other
rules are contained in the same article. Implementation of this approach involves the need to
change the title of this article, namely the addition of an indication of a failed complicity:
«Article 31. Voluntary refusal accomplices complicity and failure». In turn, the first part of
this article should be supplemented by the paragraph that contains the rule as follows:

«If the crime was not completed for reasons termination of a criminal act executive in the
absence of voluntary failure or other reasons that do not depend on the will of the instigator,
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accomplice, organizer, each of these accomplices be criminally liable for attempting to com-
mit a crime».

Key words: participation, participation unfortunate, unfortunate aiding, systematic appro-
ach, voluntary refusal, preparation of a crime, attempted crime.

УДК 343.353 (477)
А. О. ЧЕРНОВ,

здобувач

ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБОЮ СВОГО ПРАВА ЯК ОБСТАВИНА,
ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ

За приписами ст. 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй
гідності та правах. Охорона прав і свобод людини і громадянина забезпечу-
ється різними правовими засобами, включно з кримінально-правовою охоро-
ною, адже у ст. 1 КК України одним із завдань визначено правове забезпечен-
ня охорони прав і свобод людини і громадянина. Водночас у статтях КК
України закріплена система кримінально-правової охорони від самоправних
дій, тобто дій, які являють собою незаконне здійснення права, що завдає шкоди
об’єктам кримінально-правової охорони. Така система складається із загальної
норми (ст. 356 КК України); окремих складів злочинів, у яких криміналізовані
конкретні види самоправних дій (наприклад, ст. 1971 КК України «самовільне
зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво»); окремих складів зло-
чинів, у яких криміналізовані конкретні види самоправних дій та встановлена
диференціація кримінальної відповідальності залежно від суб’єкта їх вчинен-
ня (наприклад ст. 162, 163 КК України). 

Наведені статті КК України покликані забезпечити охорону прав та свобод
людини від випадків неправомірної реалізації іншої особою свого дійсного чи
уявного права, що заподіяло ту чи іншу шкоду. Проте у статтях Загальної час-
тини КК України, зокрема і серед переліку обставин, що виключають злочин-
ність діяння, немає положення, яке б визначало умови правомірності заподіян-
ня шкоди об’єктам кримінально-правової охорони у випадках законного здійс-
нення особою свого права. 

Питанням дослідження обставин, що виключають злочинність діяння, зок-
рема такої обставини, як здійснення особою свого права або законних повно-
важень, присвячено наукові праці таких учених, як П. Андрушко, О. Алієва,
В. Аніщук, Х. Ахметшин, Ю. Баулін, О. Дудоров, О. Кваша, В. Михайлов,
В. Навроцький, Л. Смірнова та ін. Більшість цих науковців досліджували
інститут обставин, що виключають злочинність діяння, та конкретні види
таких обставин, проте дослідження необхідності закріплення в КК України як
однієї з цих обставин реалізації особою належного їй права, що заподіяло
шкоду окремим об’єктам кримінально-правової охорони, проведене не було. 

Виходячи з наведеного, метою статті є аналіз доцільності виокремлення
такої обставини, що виключає злочинність діяння, як правомірна діяльність
особи з реалізації належних їй прав.
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Основоположні права та свободи людини гарантуються як на національно-
му, так і на міжнародному рівні. У преамбулі до Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 р. визначено, що забезпечення і розви-
ток прав людини та основоположних свобод є метою Ради Європи [6]. За
визначенням А. Міцкевича згідно із принципами природного права у сфері
застосування кримінальної репресії, держава лише реалізує надані їй громадя-
нами повноваження, які передали частину своїх природних прав для захисту
від посягань на їх основні умови існування. Тому державна оцінка злочину та
злочинця повинна відповідати як об’єктивним закономірностям функціону-
вання суспільства, так і уявленням громадян цієї держави про справедли-
вість [9, с. 47–48]. Отже, одним із основних завдань законодавства про кримі-
нальну відповідальність як частини правової системи має бути неухильний
захист прав і свобод людини, з одного боку, та забезпечення недопущення
необґрунтованого притягнення особи до кримінальної відповідальності – з
другого. На основі цих вихідних положень побудовані інститути кримінально-
го права, що визначають поняття злочину, підстави притягнення до кримі-
нальної відповідальності, звільнення від відповідальності, або ж встановлення
відсутності в діянні особи складу того чи іншого злочину. 

Поряд з цим у розділі VIII Загальної частини КК України передбачений
перелік обставин, що виключають злочинність діяння, які характеризують
законні випадки заподіяння шкоди об’єктам кримінально-правової охорони.
Юридична природа таких обставин досліджується багатьма науковцями.
Зокрема, на думку В. Іванова, обставини, що виключають юридичну відпові-
дальність, слід розглядати як винятки, спеціально застережені законодавцем,
внаслідок чого зовні протиправні діяння втрачають свою протиправність, а
отже, до осіб, які їх вчинили, не можуть застосовуватися міри юридичної від-
повідальності [17, с. 350]; Ю. Баулін під обставинами, що виключають зло-
чинність діяння, розуміє такі, наявність яких перетворює зовнішньо подібні до
злочину діяння на правомірні, а деякі з них – на суспільно корисні [2, с. 61];
О. Алієва вказує, що обставинами, що виключають злочинність діяння, вважа-
ються такі, що зовнішньо (формально) схожі в першу чергу з ознаками певних
злочинів, але в результаті вказаних у законі підстав фактично є суспільно
корисними і правомірними. Наявність таких обставин виключає кримінальну
відповідальність особи за завдану шкоду [7, с. 93–94].

Ю. Баулін, характеризуючи обставини, що виключають злочинність діяння,
наголошує, що в основі правомірності таких вчинків лежить або реалізація
особою свого суб’єктивного права, або виконання юридичного обов’язку, або
здійснення державно-владного повноваження [2, с. 363]. Виходячи з наведено-
го, фактично такі обставини можуть визначатись й іншим законодавством. Так,
на думку О. Кваші, В. Аніщук, обставини, що виключають злочинність діян-
ня, поділяються на дві групи: обставини, що передбачені розділом VIII КК, та
іншим законодавством: здійснення права, виконання професійних і службових
обов’язків тощо [6, с. 147]. Також у юридичній літературі зазначається, що
обставини, які виключають злочинність діяння, містяться не лише в статтях
КК України, а й в інших законах (наприклад, у Законі України «Про міліцію»).
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Тому «закріплення в КК України вичерпного переліку складів злочинів і наяв-
ність відкритої системи обставин, що виключають кримінальну відповідаль-
ність за шкоду, заподіяну об’єктам кримінально-правової охорони, є матері-
ально-правовою підставою функціонування процесуального принципу зма-
гальності сторін – обвинувачення і захисту» [24, с. 363]. 

Важливим є визначення тих обов’язкових умов, яким мають відповідати
такі обставини. Зокрема, О. Кваша, В. Аніщук виділяють такі умови їх визна-
чення: 1) свідомий і вольовий характер діяння; 2) подібність діяння зі злочи-
ном за об’єктивними ознаками; 3) регламентованість кримінальним законом;
4) відсутність суспільної небезпеки діяння (суспільна корисність або допусти-
мість); 5) відсутність протиправності діяння (правомірність); 6) як наслідок –
виключення кримінальної відповідальності [6, с. 146]. Серед названих умов
вихідною є умова правомірності діяння. Висновок про наявність у діях особи
цієї умови надає можливість забезпечити дотримання законності при притяг-
ненні особи до кримінальної відповідальності. Як зазначає М. Панов, «якщо
діяння визнається злочинним за кримінальним законодавством, воно не може
розглядатися регуляторними галузями права як правомірне. Отже, норми галу-
зей права (кримінального та ін.) повинні перебувати у відносинах координації,
узгодженості й не суперечити одне одному» [11, с. 314].

На нашу думку, законодавство про кримінальну відповідальність має
відображати у нормах Загальної частини КК України положення про право-
мірність заподіяння шкоди особою при реалізації наданих їй прав у законний
спосіб на противагу тій системі складів злочинів, які передбачають відпові-
дальність за неправомірні діяння особи у сфері реалізації своїх прав. У юри-
дичній літературі зазначається, що «важливо, щоб гарантії прав людини мали
належну правову базу та знаходили своє відображення як у нормах матеріаль-
ного, так і процесуального права» [5, с. 55]. 

Здійснення свого права як обставину, що виключає злочинність діяння, у
науці кримінального права виокремлював М. Таганцев [16, с. 18], Х. Ахмет -
шин зазначала, що здійснення свого права, коли воно пов’язане з вчиненням
дій, які підпадають за зовнішніми ознаками під поняття того чи іншого складу
злочину, є однією із обставин, що виключають суспільну небезпечність та про-
типравність діяння. Проте такі дії можуть визнаватися правомірними лише в
тих випадках, коли вони здійснюються на виконання свого дійсного права і у
належній визначеній формі його реалізації. Виконання свого дійсного права,
але не в тих формах, які допускає закон, може саме по собі утворювати склад
злочину «самоправство» [1, с. 40]. Також, на думку В. Михайлова, існує необ-
хідність визнання заподіяння шкоди під час виконання закону особливою
обставиною, що виключає злочинність діяння [8, с. 40]. 

На сьогодні потреба у нормативному закріпленні у КК України такої обста-
вини, що виключає злочинність діяння, зумовлена тенденціями розвитку пра-
вової системи. Наприклад, у ході проведення кримінально-правової кваліфіка-
ції за ст. 356 «Самоправство», або за складами злочинів, що встановлюють
випадки конкретних видів самоправних дій, постає питання щодо чіткого вста-
новлення законності чи незаконності конкретних дій особи, яка реалізовує
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надані їй державою та гарантовані права і свободи. У ході кримінально-право-
вої кваліфікації правозастосувач або інший суб’єкт (якщо брати до уваги нео-
фіційну кваліфікацію) може прийти до різних висновків щодо оцінки суспіль-
но небезпечних дій з погляду їх протиправності та можливості заподіяння
істотної шкоди правоохоронним об’єктам, а саме визнання їх: злочином; пося-
ганням, яке не містить усіх ознак злочину; діянням, що вчинене за обставин,
що виключають його злочинність; малозначним діянням [15, с. 265]. Окрім
цього, на думку М. Пікурова, найбільш чітко системні зв’язки кримінального
закону виявляються за бланкетної форми його конструювання. Кваліфікуючи
злочин, передбачений нормою із бланкетною диспозицією, правозастосувач
стикається із необхідністю тлумачення не тільки кримінально-правової норми,
а й нормативних приписів інших галузей права, з якими вона пов’язана [12,
с. 380].

Формулювання, використане у диспозиції ст. 356 КК України щодо вчи-
нення дій усупереч встановленому законодавством порядку, при кваліфікації
за цією статтею, вимагає не лише встановлення норм, які порушує особа, а й
аналізу положень законодавства, яке буде застосовуватися. У цьому аспекті
важливо вказати, що на сьогодні не все чинне законодавство України відпові-
дає міжнародним зобов’язанням, узятим державою у сфері забезпечення прав
людини. Крім цього, у ст. 356 КК України не відображено зміни у правовій
системі держави, зокрема шляхи змістовного встановлення обсягу тих чи
інших прав людини шляхом прийняття обов’язкового для подальшого застосу-
вання судового рішення. Тут варто згадати про три таких джерела встановлен-
ня змісту прав людини: рішення Конституційного Суду України (КСУ),
обов’язкові для правозастосування висновки Верховного Суду України (ВСУ)
та практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Такі джерела визна-
чення змісту того чи іншого права людини не входять у поняття «законодав-
ство», але через обов’язковість застосування мають бути враховані під час кри-
мінально-правової кваліфікації. 

Щодо впливу на визначення змісту правомірної поведінки особи практики
ЄСПЛ зазначимо, що така практика встановлює обсяг прав людини, які перед-
бачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, при
цьому суди зобов’язані застосовувати таку практику як джерело права. До при-
кладу, ЄСПЛ у деяких своїх рішеннях може встановити невідповідність чин-
ного національного законодавства в окремій сфері правам людини та постави-
ти під сумнів законність його застосування державними органами. Так, у п. 67
рішення ЄСПЛ від 11 квітня 2013 р. у справі «Вєренцов проти України» вка-
зано, що за відсутності чіткого та передбачуваного законодавства, що визначає
правила проведення мирних демонстрацій, покарання заявника за порушення
неіснуючого порядку було несумісним зі ст. 7 Конвенції. Водночас вищезгада-
на стаття передбачає, що нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-
якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльнос-
ті, яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно
з національним законом або міжнародним правом. Також не може бути при-
значене суворіше покарання, ніж те, що підлягало застосуванню на час вчи-
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нення кримінального правопорушення. Порушення ст. 7 Конвенції у цій спра-
ві визнано у зв’язку з порушенням ст. 11 Конвенції, відповідно до якої кожен
має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами,
включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх
інтересів [16].

ЄСПЛ у цій справі встановив порушення прав гр-на Вєренцова, оскільки
його було визнано винним у порушенні порядку проведення демонстрацій,
незважаючи на те, що такий порядок не було чітко визначено у національному
законодавстві. При цьому хоча Вєренцов був притягнутий до адміністративної
відповідальності за статтею Кодексу України про адміністративні правопору-
шення (ст. 1851 «Порушення порядку організації і проведення зборів, мітин-
гів, вуличних походів і демонстрацій»), оскільки санкція за його вчинення
передбачає застосування адміністративного арешту, ЄСПЛ розглядав цю спра-
ву з позиції вчинення гр-ном Вєренцовим кримінального правопорушення. 

На обґрунтування констатованого порушення права на мирні зібрання цей
міжнародний судовий орган встановив, що Указ Президії Верховної Ради
СРСР від 28 липня 1988 р. № 9306 «Про порядок організації проведення збо-
рів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у СРСР», який на сьогодні є
складовою національного законодавства, не відповідає вимогам принципу вер-
ховенства права та передбачуваності закону і його застосування як підстава
для притягнення до відповідальності суперечить правам людини.

Як зазначає О. Буткевич, «поширена в Європі система статутного римсько-
го права на кінець ХХ ст. зіткнулася з проблемою величезного зростання кіль-
кості писаних законів, правил, інструкцій, норм – нормативного матеріалу дер-
жави, котрий не може не містити взаємосуперечності та не гальмувати право-
вий розвиток» [4, с. 280–281]. Таким чином, діяння, що вчинене всупереч вста-
новленому законодавством порядку, навіть за умов настання значної шкоди,
може і не бути кримінально караним саме за ознакою відсутності чіткого та
передбачуваного законодавства. Для можливості встановлення такого виснов-
ку на основі норм КК України необхідним є закріплення у Загальній частині
КК України самостійної обставини, що виключає злочинність діяння та харак-
теризує правомірну поведінку особи у сфері реалізації її прав. 

Перегляд рішень Верховного Суду України з підстав неоднакового застосу-
вання судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права,
що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, передбачено гла-
вою 33 Кримінального процесуального кодексу України (ст. 445), главою 3
Кодексу адміністративного судочинства України (ст. 237); главою 3 Цивільного
процесуального кодексу України (ст. 355); розділом XII-2 Господарського про-
цесуального кодексу України (ст. 11116). За наслідками розгляду справи
Верховний Суд України в резолютивній частині рішення формулює висновки
щодо того, як саме має застосовуватися відповідна норма матеріального права,
який є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують
у своїй діяльності відповідну норму закону, та для всіх судів України. При
цьому, якщо предметом заяви про неоднакове застосування норм матеріально-
го права є норма законодавства, що покликана забезпечити реалізацію прав і
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свобод людини, такий висновок має враховуватися як при встановленні питан-
ня про те, чи належать конкретні дії особи по реалізації її прав до таких чи це
самоправні дії, вчинення яких зумовлює кримінальну відповідальність за
ст. 356 КК України. 

Як приклад, можна навести одне із останніх рішень Верховного Суду
України щодо житлових прав громадян, яке підтверджує, що права людини,
закріплені у Конституції України, отримують практичне втілення не лише у
відповідному галузевому законодавстві. У цій справі Суд розглянув спір про
право на користування жилим приміщенням та на підставі прийнятого рішен-
ня сформулював обов’язковий висновок для судів та органів, що застосовують
відповідне законодавство. Зокрема, Суд в постанові від 05 листопада 2014 р.
дійшов висновку про те, що право членів сім’ї власника будинку користува-
тись цим жилим приміщенням може виникнути та існувати лише за наявності
права власності на будинок в особи, членами сім’ї якого вони є; із припинен-
ням права власності особи втрачається й право користування жилим примі-
щенням у членів його сім’ї [13].

Таким чином, у разі кваліфікації дій особи як самоправних щодо реалізації
свого права на користування жилим приміщенням суб’єкту кримінально-пра-
вової кваліфікації слід враховувати такий висновок та встановлювати, що у
випадку, коли члени сім’ї власника будинку користуються таким будинком
після припинення права власності на будинок цим власником та перешкоджа-
ють новим власникам користуватись цим майном, таке право у них відсутнє і
тому не може бути захищено законом. З іншого боку, вказані особи у цьому
випадку самовільно вчиняють дії, які порушують житлові та майнові права
законного власника. 

Щодо рішень Конституційного Суду України необхідно враховувати, що
відповідно до ст. 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» він
приймає рішення та надає висновки у справах щодо офіційного тлумачення
Конституції та законів України. Ці висновки також є обов’язковими для враху-
вання суб’єктами кримінально-правової кваліфікації. 

Таким чином, рішення Конституційного Суду України, обов’язкові виснов-
ки Верховного Суду України та практика ЄСПЛ справляють вплив на законо-
давство про кримінальну відповідальність та доповнюють його, зокрема, й у
сфері встановлення змісту прав і свобод людини та законних способів їх реа-
лізації. Вважаємо, що належним чином враховувати такі положення при квалі-
фікації можливо лише за доповнення розділу VIII Загальної частини КК
України окремою обставиною, що виключає злочинність діяння, а саме –
здійснення особою свого права.

Як зазначив Я. Брайнін, кожне діяння, передбачене КК, є незаконним. Але
у статті КК говориться про незаконність діяння тоді, коли зазначені в цій стат-
ті дії можуть бути вчинені і як законні, наприклад, проведення дозволеного
аборту. Коли в законі говориться про незаконний характер яких-небудь дій, то
за поняттям незаконності дій криються конкретні дії, які становлять зміст
об’єктивної сторони складу злочину як його елемента. Завдання полягає у
тому, щоб під час аналізу даного складу злочину розкрити конкретний зміст
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незаконності дій, про які йдеться в законі [3, с. 68]. Повністю погоджуючись з
наведеним твердженням, додатково зазначимо, що передумовою розкриття
незаконності тих чи інших дій є чітке розмежування законних і незаконних
дій, чому слугуватиме наша пропозиція про внесення відповідної норми до
інституту обставин, що виключають злочинність діяння.

Окремо слід звернути увагу на особливості регулювання аналізованого
поняття у законодавстві про кримінальну відповідальність у зарубіжних дер-
жавах. Так, Модельний кримінальний кодекс для держав – учасниць
Співдружності Незалежних Держав у главі «Обставини, що виключають про-
типравність діяння» рекомендував цим країнам закріпити в переліку таких
обставин також таку обставину, як «Виконання закону» (ст. 44) і встановити,
що «не є злочином заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам при
вчиненні діяння, яке визначено або дозволено законодавством» [10].
Проведений нами аналіз кримінальних кодексів країн СНД і Балтії засвідчив,
що такого роду обставина, що виключає протиправність діяння, не передбаче-
не в КК цих країн. Проте в ст. 32 КК Республіки Грузія вказано, що не є про-
типравними дії особи, яка вчинила передбачене цим Кодексом діяння за наяв-
ності інших обставин, які хоча в цьому Кодексі прямо не згадуються, але ціл-
ком задовольняють умови правомірності цього діяння [21].

Подібні за правовою природою види обставин, що виключають протиправ-
ність діяння, передбачені у кримінальних кодексах багатьох зарубіжних дер-
жав. Наприклад, у КК Австралії (§ 10.5) вміщено таку обставину, що виключає
протиправність діяння, як «Законне повноваження». Зокрема, зазначено, що
«особа не несе кримінальної відповідальності за злочин, якщо поведінка, що
складає даний злочин, виправдана або обґрунтована на основі або на виконан-
ня норм права» [18]. У п. 7 ст. 21 КК Іспанії зазначено, що не підлягає кримі-
нальній відповідальності той, хто діяв, виконуючи свій обов’язок або законно
здійснюючи своє право, професійні чи посадові обов’язки [20]. Також у книзі
1 КК Королівства Нідерландів у главі 11 «Звільнення від кримінальної відпо-
відальності та посилення кримінальної відповідальності» у ст. 42 закріплено
положення, яке є фактично однією з обставин, що виключають злочинність
діяння, зокрема, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчини-
ла правопорушення, виконуючи законні вимоги [19]. У главі 2 КК Франції
встановлено, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчини-
ла будь-яке діяння, передбачене або дозволене положеннями закону або регла-
менту, а також особа, яка вчинила яке-небудь діяння на вимогу законної влади,
за винятком випадків, коли ця дія є явно незаконною (ст. 1224) [22]. У ст. 32 КК
Швейцарської Конфедерації зазначено, що не є злочином або проступком діян-
ня, визначене законом або службовим чи професійним обов’язком чи яке закон
оголошує дозволеним або некараним [23].

Отже, аналіз законодавства про кримінальну відповідальність окремих
зарубіжних держав також вказує на доцільність встановлення у розділі VIII
Загальної частини КК України такої обставини, що виключає злочинність діян-
ня як здійснення особою свого права. 

Виходячи з наведеного, вважаємо за доцільне доповнити розділ VIII
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Загальної частини КК України «Обставини, що виключають злочинність діян-
ня» статтею такого змісту: «не є злочином заподіяння шкоди охоронюваним
законом інтересам при вчиненні діяння, яке спрямоване на здійснення свого
права або регламентоване законодавством». Це дасть змогу у Загальній части-
ні КК України врахувати особливості національної правової системи щодо
обов’язку дотримання під час кримінально-правової кваліфікації не лише зако-
нодавства, а й обов’язкових для правозастосування судових рішень та сприя-
тиме реалізації принципу законності у законодавстві України про криміналь-
ному відповідальність. 
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Чернов А. О. Здійснення особою свого права як обставина, що виключає зло-
чинність діяння

У статті досліджуються питання доцільності та необхідності доповнення Загальної
частини КК України окремою обставиною, що виключає злочинність діяння, яка харак-
теризує правомірну діяльність особи з реалізації належних їй прав у разі настання
шкоди об’єктам кримінально-правової охорони. Обґрунтовано, що у законодавстві
України про кримінальну відповідальність має бути відображено положення про право-
мірність заподіяння шкоди особою при реалізації наданих їй прав у законний спосіб на
противагу тій системі складів злочинів, які передбачають відповідальність за неправо-
мірні діяння особи у сфері реалізації своїх прав. Поряд з цим у нормах КК України не
відображено змін у правовій системі держави, зокрема шляхів змістовного встановлен-
ня обсягу тих чи інших прав людини прийняттям обов’язкового для подальшого засто-
сування судового рішення. Це рішення Конституційного Суду України, обов’язкові для
правозастосування висновки Верховного Суду України та практика Європейського суду
з прав людини. Такі джерела визначення змісту того чи іншого права людини не входять
до поняття «законодавство», але з огляду на обов’язковість застосування мають бути
враховані під час кримінально-правової кваліфікації. 

На підставі дослідження законодавства про кримінальну відповідальність зарубіж-
них держав, особливостей правової системи України зроблено висновок про необхід-
ність нормативного закріплення в окремій статті Загальної частини КК України поло-
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ження, відповідно до якого не є злочином заподіяння шкоди охоронюваним законом
інтересам при вчиненні діяння, яке спрямоване на здійснення свого права або регла-
ментоване законодавством. 

Ключові слова: права і свободи людини, злочин, виключення кримінальної відпові-
дальності, обставини, що виключають злочинність діяння, правомірна поведінка. 

Чернов А. А. Осуществление лицом своего права как обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния

В статье исследуются вопросы целесообразности и необходимости дополнения
Общей части УК Украины отдельным обстоятельством, исключающим преступность
деяния, которое характеризирует правомерную деятельность лица по реализации при-
надлежащих ему прав в случае наступления вреда объектам уголовно-правовой охраны.
Обосновано, что в законодательстве Украины об уголовной ответственности должны
быть отображены положения о правомерности причинения вреда лицом при реализации
предоставленных ему прав законно в противовес той системе составов преступлений,
предусматривающих ответственность за неправомерные действия лица в сфере реали-
зации своих прав. Наряду с этим, в нормах УК Украины не учтены изменения в право-
вой системе государства, в частности, пути содержательного установления объема тех
или иных прав человека путем принятия обязательного для дальнейшего применения
судебного решения. Это решения Конституционного Суда Украины, обязательные для
правоприменения выводы Верховного Суда Украины и практика Европейского суда по
правам человека. Такие источники определения содержания того или иного права чело-
века не входят в понятие «законодательство», но из-за обязательности применения
должны быть учтены при уголовно-правовой квалификации.

На основании исследования законодательства об уголовной ответственности зару-
бежных государств, особенностей правовой системы Украины, сделан вывод о необхо-
димости нормативного закрепления в отдельной статье Общей части УК Украины поло-
жения, согласно которому не является преступлением причинение вреда охраняемым
законом интересам при совершении деяния, которое совершается во исполнение своего
права или предусмотрено законодательством.

Ключевые слова: права и свободы человека, преступление, исключение уголовной
ответственности, обстоятельства, исключающие преступность деяния, правомерное
поведение.

Chernov A. A. legitimate exercise of their right as a person criminal defenses
This article explores the expediency and necessity supplement the General Part of the

Criminal Code Ukraine separate circumstances precluding criminality that characterizes the
legitimate activities of individuals on the proper implementation of her rights in the event of
damage to the objects of criminal protection. Proved that Ukraine’s legislation on criminal
responsibility should be reflected in the provisions of the legality of injury to a person in the
implementation of the rights granted to it in a legal way, as opposed to one system of crimes
involving responsibility for the wrongful acts of individuals in exercising their rights. At the
same time, the rules of the Criminal Code of Ukraine is not reflected changes in the legal sys-
tem, including ways of establishing a meaningful amount of certain rights by adopting manda-
tory for further use judgment. The decision of the Constitutional Court of Ukraine are required
enforcement findings of the Supreme Court of Ukraine and the European Court of Human
Rights (ECHR). These sources define the content of a human rights are not included in the
concept of «law», but through compulsory application to be considered during the criminal
legal qualifications. Therefore jurisprudence also influencing legislation on criminal liability
and its complement, including in the field to determine the content of rights and freedoms and
legitimate ways to implement them.
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As for the impact on the determination of the content of lawful conduct individual prac-
tice ECHR note that this practice establishes the scope of rights provided for by the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, while
the courts are required to apply this practice as a source of law. For example, in some ECHR
judgments the discrepancy may set national law in a particular field of human rights and to
question the legitimacy of its use by public authorities. Acts committed against the legislation
even with the onset of significant damage may not be a criminal offense is on the ground of
lack of a clear and predictable laws. To be able to establish such a conclusion on the basis of
the Criminal Code of Ukraine it is necessary to consolidate a general part of the Criminal Code
of Ukraine individual circumstances precluding criminality and characterizes good behavior
in the face of her rights. Analysis laws of certain foreign countries has shown that similar types
by legal circumstances precluding wrongfulness of the act provided for in the criminal codes
of many foreign countries, including Australia, Spain, Netherlands, France, Switzerland. In
Art. 32 of the Criminal Code of the Republic of Georgia stated that no illegal action is the per-
son who committed the act under this Code under other circumstances, that although this Code
does not explicitly mentioned, but it is satisfying conditions of legality of the act. Thus, the
Model Criminal Code for states – the Commonwealth of Independent States recommended to
fix in the list of such circumstances the «Implementation Act».

The study of the legislation on criminal liability of many foreign countries, characteristics
of the legal system of Ukraine, concluded the need for regulatory consolidation in separate
sections of the Criminal Code provisions Ukraine, according to which there is an offense of
causing harm to legally protected interests in the commission of an act that is committed to
fulfilling its rights or provided for by legislation. This will allow a general part of the Criminal
Code of Ukraine into account the peculiarities of the national legal systems of the duty to
respect during the criminal legal skills not only legislation but also mandatory for enforcement
of judgments and promote the implementation of the principle of legality in criminal legisla-
tion of Ukraine responsibility.

Key words: human rights and freedoms, crime, exclusion of criminal responsibility, the
circumstances precluding criminality, lawful behavior.

УДК 34 (091)
К. А. ГУБАР,

аспірантка 

ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 
В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ (XVIІ–XVIІІ ст.): 

ДО 400-річчя ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ

400-літня історія Києво-Могилянської академії (далі – КМА) починається з
так званих братських шкіл. Їх заснування було викликано очевидною необхід-
ністю протидіяти послідовному поширенню католицизму на теренах України.
Тогочасні православні навчальні заклади не були конкурентоспроможні та
помітно поступалися за рівнем викладання наук католицьким школам і коле-
гіумам, що одне за одним виникали на території України. Окреслюючи розу-
мовий і релігійно-моральний стан духівництва Росії в XVI і XVII ст., можна
погодитися з думкою одного з дослідників, що «видатних ієрархів за цей час

592 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



не було, нікому було вчити народ, нікому було захищати православну віру від
єретиків та іновірців» [1, арк. 126–127].

За браком вітчизняних навчальних закладів представники української
молоді здобували вищу освіту, а разом з нею й відповідний, не завжди патріо-
тичний, світогляд за кордоном (зокрема, в Замойській академії, Ягеллонському
університеті та ін.). В контексті історії юридичної науки і освіти зауважимо,
що саме на тлі відсутності в Україні-Гетьманщині юридичних факультетів,
новозаснована Києво-Могилянська академія як навчальний заклад і просвіт-
ницький центр, окрім усього іншого, була зорієнтована на те, щоб її випус-
кники мали запас філософських, політичних та спеціальних юридичних знань
для успішної служби на судових і канцелярських посадах. 

Історія КМА починається 15 жовтня 1615 р., коли заможна київська міщан-
ка Галшка Гулевичівна внесла дарчу до київських магістратських книг, 
віддаючи все своє майно та землю на користь Київського Богоявленського
братства [2, арк. 143–150; 3, с. 72; 4, с. 1 (доп.)]. А вже 9 травня 1620 р. була
надана «Грамота від ієрусалимського патріарха Феофана, яка дає право став-
ропігії Київському та Могильовському братствам з їх установами» [8,
Арк. 1–2]. Як слушно зазначає П. П. Пекарський: «В Малоросії, із заснуванням
Київської академії, було більше підготовки до сприйняття європейської цивілі-
зації, аніж у решті Росії, і там вже зникла та недовіра до наук, яка з різних,
чисто особистих поглядів, підтримувалась у Москві до Петра. Царю, який
бажав будь-що бачити в Росії і школи, і вчених, мати й переклади відомих тво-
рів і первинні посібники, потрібні були помічники, а ними могли бути… тіль-
ки ті з руських, котрі чому-небудь вчились і що-небудь знали… [Тому] кияни
виявились дуже потрібними, та на поч. XVIII ст. вони стають у сфері народ-
ного просвітництва в Росії головними діячами: всі найважливіші переклади з
древніх мов, всі чудові трактати про догмати віри, всі проповіді, більша час-
тина віршованих творів… на вихвалення перемог і знатних, театральні п’єси –
все це писалось вченими малоросами, або під їх безпосереднім наглядом. Крім
того, при посиленні типографської діяльності в Москві та Петербурзі, перед-
руковано немало таких творів, котрі раніше ходили по руках в рукописах, і
мали на собі безсумнівні сліди малоросійського походження» [9, c. 4–5].

Щодо стану навчання в КМА, то тут можна виокремити такі основні періо-
ди: греко-слов’янський (1615–1631 рр.), польсько-латинський (1631–1701 рр.)
та третій період, що характеризувався остаточним вигнанням схоластики з
наукового процесу (1701–1819 рр.).

Відомості про навчально-виховну сторону Київської братської школи за
перший період існування КМА (1615–1631 рр.) вкрай мізерні, тому рекон-
струювати на їх підставі повну картину навчального процесу у цей час не
видається можливим. Але знаючи навчальні програми інших тогочасних брат-
ських шкіл, а також виходячи зі свідчень вихованця КМА Ігнатія Ієвлевича
(1619–1667 рр.), Київська школа поділялася на чотири відділення: руська
школа, інфима, граматика, синтаксими. Викладання здійснювалось від про-
стих і зрозумілих предметів до повного кола так званих семи вільних мис-
тецтв, до яких належали: граматика, риторика, діалектика, арифметика, музи-
ка, геометрія, астрономія [1, aрк. 37–39].
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В КМА вихованці вивчали чотири мови: слов’янську, грецьку, латинську та
польську. Ієрусалимський патріарх Феофан у наданій братству грамоті 1620 р.
визначає Київську школу, як: «школу наук елліно-слов’янського та латино-
польського письма» [8, aрк. 1]. Утім, латина ще не мала вагомого значення в
період Київської братської школи (або домогилянський) [1, aрк. 43–47].

Важливим моментом для піднесення Київської школи стало запроваджен-
ня в навчальному процесі належного викладання латинської мови. Як зазначав
В. І. Аскоченський: «Найголовніша необхідність в латинських школах та, щоб
бідну нашу Русь не називали дурною Руссю. А то поїде бідолаха Русин на три-
бунал, сейм або сеймик в уїзний міський суд або в земський, дивишся – bez
laciny placy wini (без латини без вини винен): ні судді, ні стряпчого, ні розуму,
ні посла; дивиться тільки то на одного, то на іншого, витріщивши очі як воро-
на» [3, c. 129].

Восени 1631 р. створено школу на території Києво-Печерської Лаври, в
якій працювали професори, що здобули коштом П. Могили освіту в академіях
латинських в Польщі, Литві й Австрії. Викладання у Лаврській школі велося
латинською та польською мовами, та й створена вона була за зразком вищих
польських шкіл – колегій [10, c. 260–261]. Трохи згодом Лаврська та Київська
школи були об’єднані в одну, відтак того ж 1631 р. П. Могила вступив у
Київське братство, підписав з ними «Акт», відповідно до якого він став стар-
шим братом, опікуном та фундатором об’єднаних шкіл [11, c. 372; 12, c. 430].
Діяти об’єднані школи, під назвою Київського братського (згодом – Києво-
Могилянського) колегіуму почали з 1 вересня 1632 р. [ 6, c. 50].

14 березня 1633 р. П. Могила отримав від короля Владислава IV грамоту,
відповідно до якої колегіуму надавалося право називатись Академією, але
великий коронний канцлер єпископ хелмський Ян Задзик і підканцлер корон-
ний Томаш Замойський не поставили у грамоті своєї печатки, через що вона не
набула юридичної сили. 16 вересня 1658 р. у Гадяцькій угоді, укладеній між
Річчю Посполитою та гетьманом України Іваном Виговським, знову поверну-
лися до ідеї П. Могили щодо надання колегії титулу Академії [7, c. 204]. В цій
угоді, зокрема, зазначалося: «Академію Київську дозволяє його королівська
милість і стани коронні установити, вона такими прерогативами та вольностя-
ми має задовольнятися, як і академія Краківська, з тією однак кондицією, аби
в тій академії не було жодних сект аріанських, кальвіністських, лютерських
професорів, учителів та студентів». Гадяцька угода не була, однак, ратифікова-
на сеймом. Наприкінці XVII ст. Києво-Могилянська колегія разом з Києвом
перейшла під владу і покровительство руських царів. Остаточно назва та права
Академії як вищого богословського навчального закладу, були санкціоновані
грамотою імператора Петра І (26 вересня 1701 р.) [4, c. 4–5 (доп.)].

Від 1633 р. навчальний процес передбачав 8 класів: фари (вона ж аналогія),
інфими, граматики, синтаксими – нижчі класи; поезії (піїтики), риторики –
середні; філософії і богослов’я – вищі [1, арк. 53; 14, арк. 43; 15, с. 600; 5,
с. 112]. Докладніше зосередимось на останньому, вищому класі богослов’я
КМА, в якому викладались юридичні науки. По завершенню богословського
класу, студент набував повну академічну освіту. Богослов’я Фоми Аквінського,
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за прикладом західноєвропейських шкіл, слугувало керівництвом до вивчення
богословської науки, але професори КМА у своїх лекціях користувалися тіль-
ки формою його системи, вкладаючи в неї свій православний зміст. У 1759 р.
була запроваджена система богослов’я Ф. Прокоповича, яка вже відходила від
схоластичного методу. Згодом, до кінця XVIII. керівництвом з богослов’я
стало «Православне вчення або скорочена Християнська богословія» (1765 р.)
митрополита Московського та Коломенського Платона (Левшина)
(1737–1812 рр.). 

До основних дисциплін богословського класу додавалось опанування
канонічного права, яке вивчалось по кормчій книзі, та пастирського богос-
лов’я, що викладалось по книзі «Про посади приходських пресвітерів» [1,
арк. 70–72]. Щодо кормчої книги, то слід вказати, що у 1653 р. була видана
Друкована кормча книга (Никонівська), яка й стала використовуватись у широ-
кому вжитку, тому у всіх джерелах того часу перестали уточнювати назву кор-
мчої, вказувалось лише «кормча книга», що вже передбачало саме Друковану
кормчу. Лише 1787 р. була видана нова Катерининська кормча книга, яку, ймо-
вірно, стали використовувати в навчальному процесі вже з наступного року. 

Також зазначимо, що Духовним регламентом 1721 р. в Росії засновувалися
академії нового типу, в яких визначалось викладання: 1) граматики разом із
географією та історією, 2) арифметики та геометрії, 3) логіки або діалектики,
4) риторики разом або нарізно із поетичним вченням, 5) фізика разом із корот-
кою метафізикою, 6) політика коротка Пуффендорфова «аще она потребна
судиться быть» [16, c. 167; 15, c. 600–601], яку можна було додавати до вивчен-
ня діалектики, та 7) богослов’я. Перші шість дисциплін мали викладатись
упродовж одного року кожна, а богослов’я – два роки. Також студенти мали
вивчати давньогрецьку та давньоєврейську мови. В цей час починають виго-
товлятися переклади російською мовою книг Пуффендорфа. Так, 1726 р.
Г. Бужинським була перекладена праця мислителя «Про обов’язки людини і
громадянина за природним законом» («О должностях человека и гражданина
по закону естественному»). Маємо також згадку, що у другій чверті XVIII ст. в
КМА інколи викладалося церковне законознавство, але ким і за якими підруч-
никами – невідомо [15, c. 602].

Вагомий внесок в академічну справу, серед іншого в юридичну науку, зро-
бив митрополит Рафаїл Заборовський (1676–1747 рр.) – митрополит
Київський, Галицький і всієї Малоросії [11, c. 213; 17, c. 234–235]. Зокрема
1738 р. митрополит Рафаїл запровадив у КМА викладання математики, цер-
ковної історії та каноніки [18, c. 461–462].

Відповідно до словників православної термінології, каноніка – наука, що
вивчає норми давнього церковного права і дає керівництво для правильного і
ґрунтовного їх розуміння, головним змістом якої є правила давньої вселенської
церкви, або це так зване «канонічне право». При введенні цієї науки до пред-
метів викладання в духовних академіях, вона була названа «канонічним 
правом», згодом назву замінили на «церковне законознавство», а далі – на
«церковне право», яке поділялося на внутрішнє і зовнішнє, – перше містить
попередні поняття церковного права, друге стосується відносин церкви і дер-
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жави та майнових справ. Церковне право хоча й належить до практичного
богослов’я, але воно також пов’язане з теоретичним богослов’ям, адже цер-
ковне право теж вивчає походження, розвиток, завдання, засоби та організації
церкви. Але якщо догматика з’ясовує внутрішню сторону церкви, то церковне
право – зовнішню: устрій, ставлення до інших суспільних союзів, дисципліну.
Церковне право не лише містить норми, які визначають внутрішнє життя цер-
кви, а й охоплює право держави, що визначає її зовнішнє становище. У Росії
ознайомлення з церковним правом у вищих духовних навчальних закладах
розпочалося в другій половині XVIII ст. із вивченням церковних правил по
Кормчій книзі.

Назвами «каноніка» та «канонічне право» вказується, що головним змістом
означеної науки були правила давньої вселенської церкви. Історія викладання
цієї науки в духовних академіях показує, що спочатку викладання її полягало в
практичному, а згодом – у систематичному, ознайомленні з правилами давньої
церкви. Але зі створенням системи науки, до якої входили діючі постанови міс-
цево-руської церковної та світської влади, а також правила давньої вселенської
церкви, називати її «канонічним правом» було би не точно. Тому викладачем
Київської духовної академії І. М. Скворцовим була введена нова назва – «цер-
ковне законознавство», з часом замінена на «Церковне право» [19, c. 421; 20]. 

Зазначимо, що в західноєвропейських країнах під канонічним правом розу-
мілася сукупність усіх постанов, що походять від церкви, незалежно від того,
чи були вони предметом церковних або громадянських відносин. А під цер-
ковним – сукупність норм, що походять як від церкви, так і від держави, але
регулюють суто церковні відносини. На православному Сході церковне зако-
нодавство завжди взаємодіяло з державними законами і відповідало їм, тому
таке розходження у назвах «канонічного» і «церковного права» не мало зна-
чення [21; c. 13–14].

Таким чином, у вищому класі богослов’я в КМА викладалось канонічне
право за кормчою книгою. Можемо припустити, що впровадження канонічно-
го права у навчальний процес могло початися вже після того, як Київська
школа перетворилась на колегію. Також ми знаємо про пропозицію, зафіксова-
ну в Духовному регламенті, про додання до академічного курсу основ полі-
тичного вчення за Пуффендорфом. Утім, не збереглося відомостей про прак-
тичне виконання цього пункту Духовного регламенту. Тобто, можна лише 
припускати наявність у програмах КМА канонічного права від 1632 р. до
поч. ХVІІІ ст. Але ми точно знаємо, що саме у другій чверті ХVІІІ ст. в загаль-
ний курс наук КМА Рафаїлом Заборовським було введено канонічне право.
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Губар К. А. Юридичні дисципліни в Києво-Могилянській академії
(XVIІ–XVIІІ ст.): до 400-річчя від дня заснування

Надається характеристика рівня освіченості населення на території Російської 
імперії, наводяться короткі відомості стану навчального процесу в досліджуваний
період. Розкривається історична необхідність створення братських шкіл, колегій.
Здійснюється огляд навчального процесу в Києво-Могилянській академії. Звертається
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увага на отримання останньою статусу та назви Академії як вищого навчального 
закладу.

Здійснюється огляд та аналіз викладання канонічного права в Києво-Могилянській
академії. Досліджується період запровадження юридичної дисципліни до навчального
процесу Академії. Визначається місце канонічного права поміж інших академічних кур-
сів. Подаються короткі відомості про професорів Ф. Прокоповича та Р. Заборовського.

Ключові слова: історія українського права, юридична освіта, юридична наука, дер-
жава, церква, Києво-Могилянська академія, освітні програми, канонічне право, церков-
не право.

Губарь Е. А. Юридические дисциплины в Киево-Могилянской академии
(XVIІ–XVIІІ в.): к 400–летию со дня основания

Дается характеристика уровня образованности населения на территории
Российской империи, приводятся краткие сведения касательно состояния учебного про-
цесса в исследуемый период. Раскрывается историческая необходимость создания брат-
ских школ, коллегий. Осуществляется обзор учебного процесса в Киево-Могилянской
академии. Обращается внимание на получение последней статуса и названия Академии
как высшего учебного заведения.

Проводится обзор и анализ преподавания канонического права в Киево-
Могилянской академии. Исследуется период введения юридической дисциплины в
учебный процесс Академии. Определяется место канонического права среди других
академических курсов. Предоставляются краткие сведения о профессорах
Ф. Прокоповиче и Р. Заборовском.

Ключевые слова: история украинского права, юридическое образование, юридиче-
ская наука, государство, церковь, Киево-Могилянская академия, учебные программы,
каноническое право, церковное право.

Gubar K. A. Legal disciplines in the Kyiv-Mohyla Academy (XVIІ–XVIІІ) For the
400th anniversary of the founding

Presented the characteristics of the level of education of the population in the study peri-
od. In article given the brief historical analysis of the need to foundation of the school in the
territory of Ukraine and Russia. Described the reasons for establishing theological schools.
Presented the  list of sciences taught at the Kyiv-Mohyla Academy. Analyzed the process of
transformation from the Kyiv school to Collegium and then Academy. Presented the role of
Peter Mohyla in the educational process.

Specified role of knowledge of the Latin language for the acquisition of legal knowledge.
Proved that with the help of the Latin language can be defended in court and understand the
judicial process. Proved the necessity of introduction of the Latin language in the course
teaching science in the KMA.

Presented the characteristics of classes and levels of education in the Kyiv-Mohyla
Academy. It is proved that the legal discipline is taught in higher theological class.

The analysed of the educational process at the Kyiv-Mohyla Academy from its founda-
tion. Found the time and order of implementation science of canon law in system of teaching
at the Academy. Analyzed place of canon law among other sciences, given the material for
teaching canon law at the Kyiv-Mohyla Academy. Analyzed the role of R. Zaborowski, who
introduced the new changes in teaching process and learning process of Academy. He was the
first who included the new discipline in to academic courses – canon law. In the second quar-
ter of the eighteenth century, in the general course of education KMA, R. Zaborowski intro-
duced teaching the canon law. Specified the book of canon law, which studied students at the
Academy. 
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Proved that students of KMA acquired skills and knowledge for the legal work. It is in the
KMA other than a general educational part, a lot of attention was to solve practical legal
issues.

Attention is focused on F. Prokopovich, which offers a Spiritual rules. He offered  teach-
ing Puffendorf’s politics in the educational process of KMA.

Defined the condition of the teaching of canon law at the Kyiv-Mohyla Academy.
Identified changes in title and content of the above mentioned science at all stages of devel-
opment, from canon law to ecclesiastical law. Analyzed the concept of “Canon Law” and
change it over time. Established the interpretation of the term «canon» «canon law», «eccle-
siastical law», given historical information about the transformation of the term.

Provides a brief statement about the professors F. Prokopovich and R. Zaborovsky.
Key words: History Ukrainian law, legal education, legal science, state, church, Kyiv-

Mohyla Academy, curriculum,  canon law, ecclesiastical law.

УДК 930.253 “15/17”; 340.12; 340.143
В. О. БОНДАРУК,

здобувач

НАДАННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ОБОХ ПРАВ
У ЗАМОЙСЬКІЙ АКАДЕМІЇ (1594–1784)

Від ХI ст. в університетах Європи усталюється практика надання вчених
(наукових) звань та ступенів. Першим базовим вважався ступінь бакалавра,
який присвоювався після вивчення риторики, граматики та діалектики (триві-
ум) на факультеті «вільних мистецтв». На основі ступеня бакалавра після
засвоєння квадріума – арифметики, геометрії, астрономії, теорії музики – при-
своювався ступінь магістра мистецтв. Найвищим досягненням в освітньо-
науковому процесі вважалося набуття докторського ступеня як основної від-
знаки вченості та можливості здійснення самостійної навчальної та наукової
роботи [5, с. 31].

Ступінь доктора вперше почав присвоюватись Болонським університетом
близько 1130 р. Початково ступені доктора та магістра були рівнозначними.
Лише від ХVІ ст., на юридичному, медичному та богословському факультетах
першість дістав ступінь доктора, тоді як філософи надавали перевагу ступеню
магістра. Проте від кінця ХVІІІ ст. філософські факультети більшості універ-
ситетів теж сприйняли докторат як найвищий науковий ступінь [4].

Привілей присвоювати вчені ступені, який надавався освітньому закладу
імператорською (королівською) та/або церковною (папською) владою, був
важливим підтвердженням його загального освітньо-наукового рівня.
Випускники такого закладу мали право безперешкодно вчитися або викладати
у будь-якому європейському університеті, а ваганти (мандрівні співці) та клі-
рики – безперешкодно мігрувати у межах простору, замкненого між трьома
точками «Університет – Рим – Єрусалим» [5, с. 21].

Doctores rite promoti ставали особи, які пройшли докторську промоцію
(екзамен) і набули цей ступінь в університетах, на відміну від doctores bullati,
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яким ступінь надавався безпосередньо буллою імператора або папи.
Загальноприйнятою була практика складання університетського екзамену в
формі написання письмового твору на задану тему чи співбесіди щодо напи-
сання твору та іспитів з різних дисциплін. Також передбачалося подання пре-
тендентом дисертаційних тез та їхнього публічного захисту.

Звісно, вимоги, які висувались університетами для набуття докторського
ступеня різнилися й залежали як від моделі університету, так і від освітніх тра-
дицій. Особливий інтерес становить отримання цього вищого наукового сту-
пеня в навчальних закладах, створених на етнічних українських землях, упро-
довж їх входження до складу Речі Посполитої. Зокрема йдеться про Замойську
академію (1594–1784), яка успішно функціонувала на етнічних руських землях
(Руське воєводство Речі Посполитої). Їй, як і Краківській та Віленській акаде-
мії, було надано право присвоєння докторських ступенів відповідно до булли
папи Клеменса VIII від 29 жовтня 1594 року.

Польська дослідниця М. Дияковська, проаналізувала відомості щодо осіб,
які набули докторські ступені у царині права в Замойській академії (за пода-
ними нею підрахунками, протягом 1637–1699 рр. було 20 таких осіб, а у
1700–1795 рр. – близько 70) і дійшла висновку, що переважно ступені надава-
лися представникам духівництва, яким це відкривало додаткові кар’єрні мож-
ливості [3, s. 190–191]. При цьому правила докторського промоціювання в
Замойській академії не передбачали, на відміну від Краківської академії,
полегшеного екзамену для власних професорів.

Загалом у перші чотири десятиріччя існування Замойської академії надан-
ня докторських ступенів було нечастим явищем. Так, лише 9 осіб одержало
звання доктора філософії, а першим доктором обох прав вірогідно став кано-
нік луцький і кам’янецький – Костянтин Іваніцький 15 липня 1637 р. [3, s. 189].

Процедура докторських промоцій регулювалася прийнятим колегією про-
фесорів 1635 р. регламентним документом під назвою «Modus promovendi ad
II, Lauream» [6, с. 93] (далі «Модус»), і першопочатково поширювався лише на
докторантів з філософії, однак згодом так само – на промоції з права і теології
[3, s. 191].

Певні зміни в цей порядок було внесено «Декретом Ласкариса» 1746 р.,
яким, подібно до установлень Краківської академії, закріплювалися вимоги до
докторантів щодо рівня освіти, походження, морального стану тощо.

Процедура надання докторського ступеня відповідно до «Модусу» почина-
лася з виявлення бажання самого кандидата. Спершу він звертався до ректора
або декана, який представляв його кандидатуру на загальному зібранні профе-
сорів – так званому contiocatio. У разі затвердження кандидатури майбутнього
доктора обиралися чотири екзаменатори для проведення випробовувань.
Також, з числа професорів або екс-професорів каноніків із Замостя визначався
так званий канцлер (віце-канцлер), який був посадовою особою, від імені якої
видавалася ліцензія – підтвердження докторського ступеня. Фактично ж цю
процедуру здійснював канцлер чи інший член кафедрального капітулу (архі-
диякон, схоластик або ж сам єпископ). Від 1638 р., коли в академії було запро-
ваджено надання вчених ступенів доктора обох прав, віце-канцлера кожного

600 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



разу акцептував (затверджував) сам єпископ хелмський через ректора або схо-
ластика колегіату.

Згідно з «Модусом» процедура екзаменаційних випробувань на ступінь
доктора обох прав розпочиналася у визначений ректором і деканом день, після
молитви. Випробування проходили в два етапи: tentamen (іспит загальний з
права канонічного і римського) та examеn (вирішення різного роду правничих
завдань. Еxamеn міг тривати два дні – по одному дню на завдання з римського
і канонічного права. Особливого значення надавалося питанням екзаменато-
рів. Так, згідно з «Модусом» в перший день питання задавались підканцлером,
а в другий – деканом, також допускалися питання професорів з комісії, а 
24-годинну перерву здобувач мав використовувати для обдумування заданих
питань. Попри брак відомостей щодо змісту можливих питань дослідники
припускають, що вони стосувалися всього блоку гуманітарних знань – метафі-
зики, фізики, етики, логіки, математики та політики. З галузі політики питан-
ня задавались професором красномовства, з вимогою відповіді, яка б якнайк-
раще демонструвала ораторські навички докторанта.

Від претендентів на ступінь доктора обох прав вимагалося видрукувати
тези, які мали загальну назву «Decisiones, Positions, Propositions». Власне зміст
таких тез і дає уявлення як про рівень вимог до докторанта, так і про загаль-
ний рівень освіти в академії. Попри дотепер існуючі наукові дискусії щодо них
(так, не є остаточно з’ясованим питання про авторство таких промоцій: інди-
відуальне – здобувача, чи співавторство з керівником-промоутером; спереча-
ються також, чи їх підготовка була необхідна для отримання лише ступеня
доктора обох прав, чи для набуття ступеня доктора філософії тощо), очевидно,
що викладені в них положення дають уявлення про наукові погляди здобува-
чів, містять відомості про тогочасне польське і пов’язане з ним римське та
канонічне право, свідчать про рівень підготовки кадрів в академії.

З великою часткою вірогідності до такого роду праць – докторських тез –
можна віднести, зокрема, розвідки Ігната Ремішевського (Remiszewski Ignac)
«Propositiones Juridicae ex jure Regni desumptae» («Судові пропозиції взяті з
державного права», 1779 р.); Валенти Теппера (Walenty Tepper) «Dissertatio
juridico civilis de haereditatibus» («Дисертація про цивільні права за спадщи-
ною», 1779 р.), невідомого автора «Processus judiciarius in causa patrati cruenti
infanticidii per infideles Judaeos» («Судовий процес у справі кривавого дітов-
бивства невірними юдеями», 1761 р.) та ін.

Докладніше варто зупинитися на промоції Конрада Бадовського (Konrad
Badоwski) – слухача цивільного права і філософії. Під керівництвом промоу-
тера – професора цивільного права і філософії Анжея Габріеля Косткєвіча
(Andrzej Gabriel Kostkiewicz) в 1774 р. друкуються тези «Decisiones jurídicas –
civiles ex Libro I Institutionum іmperialium...», в яких, засновуючись на
«Інституціях Юстиніана», розглянуто поняття справедливості, юриспруденції,
права загалом та джерел права (особливу увагу було звернуто на привілеї і зви-
чаї). Після того К. Бадовський зосередився на правовому статусі особи, а саме
на підставах батьківської та опікунської влади. Статус згаданих осіб визначав-
ся через коло підлеглих їм. Особливу увагу було звернено на способи забезпе-
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чення прав підопічних, а також умови усунення опікунів від їх обов’язків.
Також автором тез досліджується природа права власності та способи її набут-
тя. Розглядаючи заповіт, розглядає питання щодо свідків при його укладанні,
умови дійсності заповіту тощо. 

Розгляду «Інституцій» присвячені також тези докторських промоцій
Даніеля Нико (Daniel Nyko) «Propositiones Juridicae ex Jure Canonico et Civili
desumptae» («Судові узагальнення, взяті з канонічного та цивільного права»,
1788 р.). Промоутером тут був професор Валенти Шчеський (Walentу
Szczeski). В цих тезах у схожий спосіб з тезами К. Бадовського, здійснено ана-
ліз книги І «Інституцій», з якої було опрацьоване питання природи існування
юриспруденції та справедливості. Особлива увага також приділялася способу
пояснення статутів, поділу права на приватне і публічне, на право природне,
право Божественне і право народів. Так, природне право поділялося на пер-
винне (належне всім істотам) та вторинне (людське), підкреслювалася незмін-
ність природного права і Божественного права. Цікавою складовою цих тез був
аналіз питання легітимації та адаптації у зв’язку з набуттям шляхетства. На
підставі книги ІІ «Інституцій» виокремлювалося та розглядалося поняття
речей та їх поділу відповідно до визначеного правом обігу, питання набуття
права власності та особливості спадкового права.

Аналізуючи зазначені тези, М. Дияковська, крім іншого, відзначає наяв-
ність у тезах дефініцій яких не містили «Інституції», що є показником опертя
авторів на сучасну (ренесансову) літературу, серед якої популярна на теренах
Польщі праця відомого страсбурзького вченого Й. Шнейдевейна (J. Schneide -
wein) «In guatuor Institutionum imperialium D. Justinifni libros commentarii», яка
була «скарбницею відомостей для замойських кандидатів» [3, s. 217]. Аналіз
тез, дає підстави говорити про їх структурованість (загальна і спеціальна час-
тини). А змістовне наповнення та варіативність підходів є свідченням достат-
ньо високого рівня наукової дискусії в академії. 

За весь період існування Замойської академії було надано 247 докторських
ступенів 222 особам. Така різниця випливає з того, що одна особа могла набу-
ти два чи навіть три ступені в різних наукових дисциплінах. Рекордсменом у
цьому відношенні був Балтазар Дулевськи (Baltazar Dulewski), ліценціат віль-
них наук з Краківської Академії, якому після прибуття в Замостя, було при-
своєно в 1739 р. ступінь доктора філософії, в 1751 р. – ступінь доктора обох
прав, а в 1754 р. – ступінь доктора теології. Найбільше було надано ступенів з
філософії – 108, ступінь доктора права надано 88 (за підрахунками М. Дияков -
ської – 90) особам, теології – 51. Ступінь доктора медицини жодній особі нада-
ний не був.

Динаміка надання звань була нерівномірною. На перше півстоліття фун-
кціонування Академії припало ледве 27 присвоєнь звань, на останнє аж 130.
Середня величина для кожної декади становить приблизно 13, однак в десяти-
річчі 1605–1614 рр. не зазначено жодного надання звання, а протягом останніх
десяти років їх було надано 46 [1, s. 29–32]. 

Варто підкреслити той факт, що статистика набутих докторських ступенів
не мала прямого зв’язку з кількістю студентів в академії. Число докторів зрос-
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тало всупереч значному падінню числа студентів (причому в останні роки
XVІІІ ст. навчання в академії, скоріше за все, відбувалося лише на нижчих кур-
сах). З числа вихованців академії ступені здобували здебільшого лише ті, хто
залишався на кафедрах, інші випадки були поодинокими. Більшість здобувачів
дістали освіту поза академією, найчастіше в різного типу релігійних та єзуїт-
ських освітніх осередках. Відомо про 23 випадки, коли особи, здобувши сту-
пінь доктора філософії в Кракові, в Замості отримували докторський ступінь з
двох інших дисциплін. 

Щодо порівняння кількісних показників, то лише на теологічному відділі
Краківської академії надано було в 1639–1741 рр. 76 вчених ступенів доктора,
на філософському відділі в самих лише 1705–1764 рр. аж 530 ступенів
[2, s. 236]. Віленська академія в свою чергу, надала в 1583–1781 рр. 2048 сту-
пенів, з яких 1700 складали вчені ступені доктора філософії. 

Не применшуючи значення права академії надавати ступені або наявність
у її складі докторів часто аж трьох наук, слід визнати справедливість твер-
дження М. Хахая (M. Chahaja), що аналіз надання наукових ступенів не може
бути єдиною підставою для визначення інтелектуального рівня Замойської
академії [8, c. 51]. Треба також оцінювати наукову і літературну творчість,
рукописи, публічні диспути, наповнення бібліотек тощо. Зокрема, загальний
внесок в науку «потрійних докторів» у порівнянні з найвідомішим викладачем
права Замойської академії – доктором обох прав Томашем Дрезнером є абсо-
лютно неспіввідносним [7, s. 112].

Як відомо, надання наукових ступенів належить до одного зі способів поєд-
нання з alma mаter та формування на цьому ґрунті певного кола осіб.
Видається, що у випадку Замойської академії цей фактор був особливо суттє-
вим, адже інтегруючи вихідців з різних, переважно східних, земель Речі
Посполитої, яких об’єднували або наукові амбіції або науковий снобізм, вона
виконувала й певну культуротворчу роль для цих земель та сприяла їх розвит-
ку, загалом, та правовому зокрема. Існування 88 осіб, яких Замостя випустило
у світ докторами обох прав, ще не дає нам підстав стверджувати про форму-
вання певної спільноти правознавців, тим паче з українською складовою, але
й не виключає такої можливості.
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Бондарук В. O. Надання ступеня доктора обох прав у Замойській академії
(1594–1784)

В статті аналізується питання надання докторських ступенів в навчальних закладах
Середньовічної Європи. Зокрема акцентується увага на процедурі надання ступеня
доктора обох прав в Замойській академії (1594–1784), яка була створена і успішно 
функціонувала на етнічних українських землях Речі Посполитої. 

Ключові слова: Замойська академія, вчений ступінь, ступінь доктора обох прав,
докторські промоції.

Бондарук В. О. Предоставление степени доктора обоих прав в Замойской ака-
демии (1594–1784)

В статье анализируется предоставление докторских степеней в учебных заведениях
Средневековой Европы. В частности акцентируется внимание на процедуре предостав-
ления степени доктора обоих прав в Замойской академии (1594–1784), которая была
создана и успешно функционировала на этнических украинских землях Речи
Посполитой.

Ключевые слова: присвоение докторских степеней, степень доктора обоих прав,
«докторские промоции», Замойская академия.

Bondaruk V. O. Providing degree the Doctor of both laws in Zamoyski Academy
(1594–1784)

The first known precedents granting academic titles and degrees in Europe were known
since the 11th century. University of Bologna in 1130 was given the first Doctors degree
which was equivalent to Master’s level degree. Only from the sixteenth century on legal, med-
ical and theological faculties of universities weightier becomes the degree of Doctor.

Initially were received a bachelor’s degree, which was granted after the study of rhetoric,
grammar and dialectic (trivium) at the Faculty of «liberal arts». On the basis of a bachelor’s
degree, after mastering kvadrium (arithmetic, geometry, astronomy, music theory) – appropri-
ated a Master of Arts degree. The highest achievement in the educational and scientific
process student-researcher was considered the doctoral degree as the basic awards of level his
erudition.

Particular interest is the process of obtaining of doctoral degree in Zamoyski Academy
(1594–1784) – institution created for ethnic Ukrainian lands within their membership of the
Polish-Lithuanian Commonwealth.
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Doctoral promotion procedure regulated by «Modus promovendi ad II, Lauream» which
were adopted by college of professors in 1635 and initially spread only to doctoral candidates
in philosophy, but later as well – for the promotion of law and theology.

The reason for admission to the examination were published thesis of doctoral exams that
have a common name «Decisiones, Positions, Propositions». According to the «Modus» tests
of examination defined in two stages: tentamen (general exam on the right of canon and
Roman) and examen (legal solving various types of quests). 

Examen could last two days – one day Roman law, the second – canon law. Of particular
importance was attached to issues of examiners. The first day of the questions were  by
Chancellor, and the second by Dean. Also allowed questions from the commission of profes-
sors. 24 hour break applicant had used to thinking about asked questions.

Affordable striking example of relevant promotion is the thesis «Decisiones jurídicas –
civiles ex Libro I Institutionum imperialiu ...» (1774) by Konrad Badowski – Civil rights and
philosophy listener. Based on «Institutions of Justinian» applicant considered the concept of
justice, jurisprudence and law. 

Daniel Nyko сontinued review of the «Institutions» in their doctoral thesis for promotion,
which was elaborated question the existence of nature law and justice. Special attention is also
assigned a way of explanation statutes, separation of the law to private and public, natural,
Divine and law of peoples.

Actually the content of such doctoral works and gives an idea as to the doctoral level
requirements and the overall level of the academy. Building on scientific grounds doctoral
degree of a certain class of persons is a significant phenomenon of legal development as inte-
grating immigrants from various mostly eastern lands of the Commonwealth. Sometimes
combined academic or scientific ambitions or snobbery, Zamoyski Academy perform culture
and creative role for these lands and contributed to their development in general and in par-
ticular legal.

Key words: providing doctoral degrees, providing the degree the Doctor of both laws,
«doctoral promotion», Zamoyski Academy.

УДК 340. 113 (477_8)
О. М. КАЛЕНЮК,

здобувачка

ПРО ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
В ОФІЦІЙНОМУ ДІЛОВОДСТВІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Як відомо, хвиля національно-визвольної боротьби та революцій, що охо-
пила Європу в середині ХІХ ст., не оминула й Австрійську імперію. Так, рево-
люція 1848 року призвела до тривалої визвольної боротьби угорського народу
за свої політичні і громадянські, зокрема, мовні права. Внаслідок цього цісар-
ський уряд був змушений створити певну противагу угорським впливам і роз-
ширити мовні права слов’янських народів у галузі освіти, культури, науки
тощо.

Про організацію австрійського діловодства і використання в ньому україн-
ської (в цей час як синоніми вживалися поняття «русинської» або «руської»)
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мови писали відомі українські правники К. Левицький, М. Здерковський,
С. Дністрянський, Ю. Семигинівський, В. Левицький та ін. Хід обговорень
щодо вживання української мови в Галицькому соймі, в адвокатурі та судів-
ництві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття відображено в протоколах
засідань Галицького сойму у Львові [1]. Значний внесок у дослідження цього
питання також зробили сучасні дослідники, як юристи, так і мовознавці,
зокрема, В. Я. Марковський, Л. О. Ткач, Т. Г. Андрусяк, Н. С. Трач та
М. М. Панько.

Основним органом державної влади в Галичині було Крайове губерна-
торство Королівства Галичини і Володимерії, засноване 1772 р. у Львові й
перейменоване на Галицьке намісництво 16. 04. 1854 р., яке складалося з пре-
зидії та 24 департаментів [2, с. 243]. Відповідно до інструкції, затвердженої
1773 р., діловодство покладалося на канцелярію, що складалася з чотирьох
секцій: бюро реєстрації (подавчий протокол), бюро референтів, експедиція
та реєстратура (архів).

У бюро реєстрації відображалася вся вхідна і вихідна документація, яку
занотовували в подавчих протоколах (журналах вхідної та вихідної докумен-
тації). Журнали вихідної документації по-іншому називалися журналами
реєстрації експедиторів, а вхідної документації – журналами реєстрації екс-
гібіторів [3]. Працівники канцелярії вели декілька журналів, у яких реєстру-
вали документацію як секретного, так і несекретного змісту. Особливо таємні
матеріали фіксувалися в окремих журналах. Так само окремо реєструвалися
президійні акти від генерального губернатора, особисті акти губернаторів та
документальні матеріали від департаментів.

Зауважимо, що всі адміністративні установи Австрії вели подібні журнали
(подавчі протоколи) від 1772 р. латинською й німецькою мовами, від 1787 р. –
лише німецькою мовою, а від 1869 р. – поряд з німецькою, ще й польською та
українською мовами. У діловій мові вживалися усталені спеціальні терміни й
звороти, стандартні формули – канцеляризми. Вони використовувалися як у
ділових актах (постановах, директивах, циркулярах, патентах, дипломах,
рескриптах тощо), так і в довідковому апараті. Найуживанішими термінами
були: подавчий протокол, експедит, ексгібіт, ректифікат, сигнатура, фасци-
кул, індекс, еленха та ін.

У процесі боротьби окремих народів за свої національно-культурні права в
законодавстві Австрії, а згодом – Австро-Угорщини, сформувалося «право
мови» кожної нації. Як зазначає В. Я. Марковський, мова титульної нації в
австрійському законодавстві, це – «мова державних законів, автентичного тек-
сту законів»; «краєва мова» або «вживана в краю» – це мова національних
меншин імперії; мова «урядова», «мова внутрішнього користування», «мова
зовнішнього користування», «рідна мова», «матірна мова» – всі ці поняття
мали різний політико-правовий зміст у нормативно-правових актах даної дер-
жави [4, с. 49].

Активна боротьба за захист і розширення прав української мови розпочала-
ся ще під час революції 1848 р. У «Петицїі зібрання львівських русинів під про-
водом Головної Руської Ради до цісаря» від 17 квітня1848 р. було висловлено
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пропозицію щодо необхідності захисту мовних прав українців для ширшого
використання української мови в суспільно-громадському житті краю [5, с. 25].

Українська й польська мови одержали статус «крайових мов» 1850 р. Так,
австрійським урядом 29 червня 1850 р. було ухвалено «Крайову Конституцію»
для Галичини із «Крайовою виборчою ординацією». Ми поділяємо думку
В. Я. Марковського про важливість оприлюднення тези у ст. 4 розділу І «Про
Край» Крайової Конституції, подібної до виголошеної у ст. 5 Конституці
Австрії 1849 р., а саме: «народи русинський, польський та інші етноси корис-
туються рівними правами, і кожна нація (етнос) має непорушне право плекати
свою мову, свою народність, свою культуру» [6, с. 54]. Австрійське законодав-
ство тим самим визнавало існування руського народу зі своєю мовою, прого-
лошуючи рівноправність українського та польського народів. 

З цього часу поширилося активне використання української мови в дер-
жавних органах, установах, організаціях тощо. Це призвело до появи укра-
їнських написів на адміністративних будівлях, судах, поштах, телеграфах
Cхідної Галичини, а також на грошових банкнотах. Усі німецькомовні закони
австрійського уряду перекладалися українською мовою у «Віснику законів
державних», що відіграло важливу роль у популяризації української мови
серед освічених кіл галицької інтелігенції.

Як засвідчує аналіз тогочасного мовного законодавства, до 1867 р. німець-
ка мова була офіційною урядовою мовою в усіх без винятку австрійських дер-
жавних органах та установах. Наприклад, у цісарському патенті № 260 від
27 грудня 1852 р. зазначалося, що «німецька мова є мовою оголошуваних зако-
нів», німецький текст закону є «виключно автентичним» і «Вісник законів дер-
жавних» виходить лише німецькою мовою, а переклад крайовими мовами має
бути надрукований в крайових урядових вісниках [7, с. 21].

Урядові акти виходили друком у 1848–1918 рр. одночасно німецькою й
регіональними мовами, українською мовою зокрема [8, с. 116–134]. Із при-
йняттям Конституції 1867 р. німецька мова на західноукраїнських землях була
виключною мовою органів внутрішнього урядування, державних підприємств,
установ, судів, прокуратури, адвокатури тощо.

Українська та польська мови до 1860 р. мали лише незначне застосування.
Так, на підставі розпорядження Міністерства юстиції (справедливості)
№ 16571 від 22 листопада 1852 р. до апеляційних судів Львова і Кракова сто-
ронам дозволялося писати заяви до суду німецькою, польською або україн-
ською мовами. Протоколи допитів та покази свідків слід було заповнювати
однією з «крайових» мов.

При внутрішньому урядуванні, а також при обміні кореспонденцією з
іншими державними органами суди мали використовувати німецьку мову.
Розпорядження включало в себе терміни «мова краєва» і «внутрішнє уряду-
вання», однак не роз’яснювало їхнього практичного значення [9, с. 44]. У роз-
порядженні також зазначалося, що у заявах і поданнях, написаних руською
мовою, слід використовувати тільки латинський алфавіт. 

В іншому урядовому розпорядженні № 1992 від 28 січня 1856 р. до голови
Апеляційного суду Львова вимагалося, щоби для обвинуваченого, який не
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володів німецькою мовою, усно повторювали зміст обвинувачення його рід-
ною мовою. Лише в окремих випадках дозволялося писати протоколи свідчень
іншою мовою, крім німецької [9, с. 22].

Проте 20 грудня 1859 р. австрійський уряд видав розпорядження щодо
необхідності обов’язкового вживання латинського алфавіту при підготовці
законодавчих актів українською мовою. Таким чином, узаконювалося запро-
вадження латинського алфавіту при оформленні усіх урядових документів, що
призвело до неабиякого невдоволення галицької інтелігенції. До речі, оскар-
женням даного розпорядження займався відомий львівський адвокат
Іван Добрянський, який з легкістю виграв відповідний судовий процес у Відні.

Згодом Міністерство юстиції розпорядженням № 3297 від 21 квітня
1861 р. до президії Львівського апеляційного суду і державної прокуратури
скасувало попередню вимогу і всі органи влади Галичини були відтоді
зобов’язані брати на розгляд подання та заяви, написані з використанням кири-
лиці. При складанні протоколів судових засідань та врученні сторонам рішень
чи ухвал руською мовою суди також могли використовувати кирилицю.
Австрійське Міністерство юстиції наказувало суддям і судовій адміністрації
вивчати українську мову, хоча б настільки, щоб уміли нею читати [10, с. 8].

Слід також згадати про зміни в організації судівництва, які відбулися у
Східній Галичині в зазначений період часу. Як відомо, старе законодавство
зберігалося до 1773 р., оскільки навіть в офіційних розпорядженнях та поста-
новах австрійського уряду наголошувалося на чинності польських прав до
того часу, поки не буде введено нове австрійське законодавство.

Поступова реорганізація системи судочинства у Східній Галичині розпоча-
лася 1774 р. Вона бере свій початок від організації виїзного суду в Львові, так
званого Королівського трибуналу, згодом – Трибуналу цісарсько-королівсько-
го, із заснованою при ньому 1775 р. Апеляційною радою.

Австрійське загальне цивільне уложення (1811 р.) поширилося на всю
Галичину від 1 січня 1812 р., поступово доповнюючись новими законами та
розпорядженнями. Так, протягом 1830 року австрійським урядом було ухвале-
но понад 240 законів і розпоряджень, які стали обов’язковими для усього насе-
лення Східної Галичини та Буковини [11, с. 70].

Зупинимось докладніше на тих змінах, які були запроваджені з 50-х років
XIX ст. у галузі судочинства. Реорганізація апеляційного суду призвела до
появи у Львові (1855 р.) Вищого крайового суду (Oberlandesgericht), дія і ком-
петенція якого поширилася як на Східну Галичину, так і на Буковину.
Створення вищого крайового суду у Львові уможливило вживання української
мови в усіх судах, які входили до його компетенції. Усі справи, рішення у яких
приймалися окружними, крайовими або повітовими судами, розглядалися у ІІ
і ІІІ інстанціях Вищим крайовим судом, повноваження та структура якого до
1918 р. залишалися незмінними.

Поступово повітові суди були об’єднані з адміністративними органами.
Повітові колегіальні суди у Галичині та Буковині відповідно до Положення
1853 р. були ліквідовані. Крайові суди стали колегіальними судами першої
інстанції та були перейменовані на окружні (Кгеіsgerichte) [12, с. 715].
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Судова реформа 1867 р. відділила судову владу від адміністративних орга-
нів і знову запровадила повітові суди. Проте суди у Львові та Чернівцях збе-
регли за собою назву «крайові». Як суди першої інстанції вони розглядали кри-
мінальні й цивільні справи. Усі інші справи розглядалися присяжними засіда-
телями, залишаючи судді право визначати заходи покарання для обвинуваче-
ного.

При крайових судах було запроваджено посаду державного прокурора (у
1849–1850 рр.), при вищому крайовому суді – генерального, а з 1873 р. – стар-
шого прокурора. Така структура крайових судів залишалася незмінною аж до
розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 році [12].

Реформуючи систему судочинства, австрійський уряд не залишив поза ува-
гою й мовне питання. Вживання української мови в державних установах було
регламентовано близько 20 постановами, указами та розпорядженнями, які
містилися у «Рускому правотарі домовому...». Ці законодавчі акти були упо-
рядковані та видані у Львові (1885 р.) Василем Лукичем (В. Л. Левицьким) і
Юліаном Семигинівським [7].

Згідно з розпорядженням Міністерства юстиції від 9 липня 1860 р. №. 340
українська та польська мови визнавалися «крайовими мовами» з рівнозначним
правовим статусом, судочинство мало відбуватися тією мовою, якою подава-
лися на розгляд суду прохання чи усні заяви, або у разі, якщо «дві сторони у
процесі користувалися різними мовами, то суд виносив ухвалу, якою визначав
мову розгляду справи сторони, яка скоріше звернулася з цим проханням» [6,
с. 14]. У службових відносинах між судами та іншими органами державної
влади Австрії («внутрішнє діловодство судів», «внутрішнє управління») всю
офіційну кореспонденцію слід було вести виключно німецькою мовою [9,
с. 52]. 

Щодо службових відносин судів зі сторонами та громадами («зовнішнє
діловодство», «зовнішня мова урядова», «зовнішня служба» чи «зовнішнє уря-
дування») у п. 2 цього розпорядження було чітко зазначено, що «сторонам
можна не тільки вносити свої подання, або заяви до судів краєвою мовою чи
німецькою, а й органи судової влади зобов’язані в службових зносинах вико-
ристовувати, усно чи письмово, під час судового процесу, зрозумілу для сто-
рони мову» [9, с. 54]. 

Як зазначалося вище, суд був зобов’язаний вести протоколи про зізнання
сторони українською мовою, якщо вона була рідною мовою позивача чи від-
повідача. Адвокати також мали право на вживання української мови в судово-
му процесі, якщо вона була рідною мовою сторони [7, с. 14]. Усі допити укра-
їнців проводили українською мовою. Українці також могли вільно використо-
вувати українську мову (в усній та письмовій формах) в усіх державних, адмі-
ністративних та судових органах.

Отже, згідно з австрійським законодавством право на використання укра-
їнської мови надавалося тим особам, для яких вона була рідною.

Тим часом, у розпорядженні № 3297 від 21 квітня 1861 р., виданому
австрійським Міністерством юстиції, зазначалося, що у Львівському адміні-
стративному окрузі всі державні установи «обовязани руски поданя писани
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кирилицею приймати». Крім того, галицьким та буковинським державним
установам («цісарсько-королівським урядам», магістратам та «урядам гро-
мадським») дозволялося «уживати руского письма при списованю руских про-
токоловъ розправы або виданю сторонам руских рішень» [7, с. 11].

Однак, нове розпорядження австрійського уряду 1869 р. вимагало від
службовців обов’язкового вживання польської мови в органах прокуратури
Східної Галичини. Польська мова перетворилася на другу урядову мову в
Галичині. ЇЇ почали офіційно використовувати поряд із німецькою мовою у
внутрішньому діловодстві, залишаючи українську мову «мовою краєвою»,
вживаною переважно у Східній Галичині. Відтоді розпочався процес витіс-
нення української мови з адміністративних установ і судів. Польські судді сві-
домо обмежували вживання української мови у відносинах зі сторонами та
громадами, використовуючи її в судовому процесі лише за наявності чітко
вираженої вимоги з боку української сторони. За відсутності такої вимоги з
боку українців, судді-поляки без жодних докорів сумління вживали свою рідну
мову – польську при розгляді судових справ.

Окрема проблема полягала у визначенні належної абетки для написання
правових актів. Так, рескрипт від 10 лютого 1870 р № 1665 зобов’язував, щоб
усі «подвластни уряды уживали при видаваню постанов выключно лише букв
латинскихъ [10, с. 14]. У 1882 р. було заборонено використовувати латинський
алфавіт для написання українських текстів. Проте Галицьке намісництво про-
довжувало активно використовувати у своїй діяльності латиницю. Це призве-
ло до хвилі протестів у колах українських правників із подальшим оскаржен-
ням цих розпоряджень вищими судами. Так, 25 квітня 1882 р. Віденський най-
вищий трибунал був змушений визнати, що дії Галицького намісництва супе-
речать статті 19 одного з базових конституційних законів про загальні права
громадян від 21 грудня 1867 року.

Найкраще уявлення про стан розробленості української правничої термі-
нології, яка застосовувалася галицькими правниками наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття, можна отримати з літературного твору Івана Франка
«Перехресні стежки», який справедливо вважається одним із найважливіших
джерел галицької правничої термінології того часу [13, с. 173–459]. 

Так, наприклад, термін «меценас» (у значенні адвокат, судовий оборонець)
вживається І. Я. Франком 125 разів, а термін «адвокат» -  64 рази. Діалектний
термін «адукат», використання якого було поширене серед галицького селян-
ства, спостерігаємо у творі лише 22 рази. Менш вживаний термін «оборонець»
зустрічаємо у тексті 9 разів, термін «хлопський защитник» – 1 раз; похідні тер-
міни – «оборона» – 7 разів, «боронити» – 6 разів, «боронити в суді» – 2 рази,
«оборонити» – 1 раз, «боронитися» – 2 рази.

Термін «суд» використовується автором 60 разів, похідні від нього терміни
«карний суд», «судові скандали», «вищий суд», «кримінальний суд» – по 1 разу,
«судовик» – 3 рази, «судівництво» – 10 разів, «судити» – 8 разів.

Термін «суддя» вживається 32 рази, похідні від нього терміни – «оречення
судді» – 1 раз, «слідчий суддя» – 6 разів. Натомість діалектний термін «судія»
вживається 2 рази.
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Термін «справа» вживається 107 разів, похідні від нього – терміни «спра-
воздання» – 4 рази, «провадити справи» – 3 рази, «повітові справи», «голос-
на справа», «виграння справи», «судові справи», «адвокатські справи»,
«моральний справець», «справа спорна», «суджена справа», «викликати спра-
ви», «справа побиття», «виграти справу в суді», «хлопські справи», «полаго-
дити справу», «справи просвітні», «справи економічні», «руська справа» – по
1 разу.

Термін «канцелярія» вживається 35 разів, похідні від нього терміни – «кан-
целярійна робота», «канцелярійна праця», «канцелярійне діло» – 1 раз, «кан-
целіст» – 4 рази тощо.

Використовувалися також терміни: «розправа», «карна розправа», «прова-
дити розправу», ««пискові» розправи», «зала розправ»; «клієнт»; «оскаржу-
вати», «увільнені трибуналом», «цивільний процес», «адвокатський виступ»;
«офіціал»; «регістратура»; «помічний уряд», «автономічний уряд», «уряд»,
«урядник», «судові урядники», «скарбові урядники», «автономічні урядники»,
«урядувати»; «процес»; «прокуратор»; «совітник»; «президент»; «президент
суду»; «право», «правні способи», «правник», «правна підмога»; «свідок»;
«юрист» та ін.

Зважаючи на реальний стан використання української мови в Галичині
наприкінці XIX – на поч. XX ст., українські правники сформулювали ряд реко-
мендацій щодо правових засобів захисту мовних прав. Так, адвокат
Мирослав Здерковський у розвідці «Права рускої мови в ц. к. судах та держав-
них прокураторіях» (1909 р.) поділяв думку С. С. Дністрянського та
К. А. Левицького про рівноправність української й польської мов у публічних
відносинах у Галичині, посилаючись на ст. 19 Конституційного закону про
загальні права громадян для королівств і областей, які представлені в рейхсра-
ті, від 21 грудня 1867 року, та відстоював тезу про те, що конституційна норма
цієї статті має пряму дію і виконує не лише теоретичне (декларативне) зна-
чення, а й практичне (правозастосувальне) [14].

У «Правотарі» Филип (Пилип) Евин запропонував зразок скарги, яку, в разі
«не шанування прав української мови», слід було подавати до Львівського апе-
ляційного суду. У цій скарзі рекомендувалося, передусім, посилатися на роз-
порядження Міністерства юстиції Австрії від 9 липня 1860 р., на ст. 19 кон-
ституційного Закону «Про загальні права громадян для королівств і областей,
які представлені в рейхсраті» та спільне розпорядження міністерств від 5 черв-
ня 1869 р. Окрім того, Ф. Евин перераховував усі випадки, коли подібні скар-
ги можна подавати на розгляд суду. Якщо скарга в апеляційному суді не роз-
глядалася на користь позивача, її рекомендувалося подавати до Міністерства
юстиції у Відні [15, с. 3–5].

Адвокат Володимир Бачинський також видав брошуру «Боронім прав
руської мови в судах», в якій містилися зразки скарг і заяв до судових інстан-
цій із вимогою щодо відновлення порушених мовних прав [16]. 

Незважаючи на цю доволі складну ситуацію, галицька інтелігенція змогла
використати розпорядження, ухвали та постанови австрійського уряду для
ширшого запровадження української мови в державних органах, установах,
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школах, судах тощо. Реалізації цих прагнень водночас заважала неунормова-
ність правничої лексики, нерозробленість відповідної термінології, відсутність
стилю ділового спілкування тощо. 

Отже, хоча від 1849 р. в астрійських конституційних актах формально про-
пагувалася рівність усіх народів, а також право кожного з них вільно розвива-
ти свою мову й культуру, насправді ситуція була не настільки райдужною. У
1850 р. Крайова Конституція офіційно визнала наявність руського (українсь-
кого) народу в Галичині з власною мовою спілкування, проголосило рівність у
правах українського й польського народів, надало польській і українській
мовам однаковий статус «крайових мов». Галицьким українцям це гарантува-
ло певну національну рівність з поляками, які тривалий час не визнавали укра-
їнців рівноправним народом, відкидаючи навіть думку про самостійний роз-
виток української мови.
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Каленюк О. М. Про використання української правничої термінології в офіцій-
ному діловодстві на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку
ХХ століття

Висвітлюється стан використання української правничої термінології в діловодстві
державних органів та судівництві на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття. Проаналізовано нормативно-правові акти австрійського уряду, що
визначали правовий статус української мови у згаданий період часу.

Аналізуються також архівні першоджерела, історико-правова та історична літерату-
ри щодо організації діловодства та використання української правничої термінології в
державних, зокрема судових, органах Галичини.

Ключові слова: українська правнича термінологія, діловодство, державні органи,
судівництво, адвокатура, західноукраїнські землі, право мови, урядова мова, крайова
мова.

Каленюк О. Н. Об использовании украинской юридической терминологии в
официальном делопроизводстве на западноукраинских землях в конце ХІХ – в
начале ХХ века

Освещается использование украинской юридической терминологии в делопроиз-
водстве государственных органов и судопроизводстве на западноукраинских землях в
конце ХІХ – в начале ХХ века. Проанализированы нормативно-правовые акты австри-
йского правительства, которые определяли юридический статус украинского языка в
указанный период времени.

Анализируются также, архивные первоисточники, историко-правовая и историчес-
кая литература об организации делопроизводства и использовании украинской юриди-
ческой терминологии в государственных, в частности судебных, органах Галиции.

Ключевые слова: украинская юридическая терминология, делопроизводство, госу-
дарственные органы, судопроизводство, адвокатура, западноукраинские земли, право
языка, правительственный язык, региональный язык.

Kalenyuk O. M. About Using of Ukrainian Legal Terminology in official office work
in West Ukrainian Lands in the End of the ХІХ – at the Beginning of ХХ Century

The work highlights the using of Ukrainian legal terminology in state bodies and legal
proceedings in West Ukrainian lands in the End of the ХІХ – at the Beginning of ХХ centu-
ry. It is analyzed the regulations of the Austrian government, which determined the legal sta-
tus of the Ukrainian language in the above-mentioned period.

The wave of the national revolutions in Europe in the middle of ХІХ century cavered also
the Austrian Empire. Thus, the revolution of 1848 led to a lengthy liberation struggle of the
Hungarian people for their political and civil, including language rights. Consequently, the
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imperial government was forced to create the contrast Hungarian influences and expand lan-
guage rights for Slavic peoples in education, culture, science and such as.

This issue is devoted to a great number of scientific works, which authors were lawyers,
linguists, public figures. They represented well-known Ukrainian and Polish scientific schools
and lived meanwhile in the only state – Austria (since 1867 – Austria-Hungary). About organ-
ization and using by Austrian office paperwork of the Ukrainian language in government, in
the legal profession and the judiciary wrote well-known Ukrainian lawyers K. Levitsky,
M. Zderkovskyy, S. Dnistryansky, Y. Semyhynivskyy, V. Levitsky and others.

The purpose of writing of this article is to examine the legal orders of archival documen-
tary sources, historical and legal literature, in order to investigate the organization of office
paperwork in Galicia in government and the judiciary and thus use legal terminology in the
above-mentioned period.

The article also investigates all changes in the organization of the judiciary, which took
place in Eastern Galicia in the specified time period. By reforming of the legal system the
Austrian government has not left unattended and language issue. The Court was required to
keep records of admissions in Ukrainian side, if it was the mother language of the plaintiff or
the defendant. The lawyers also had the right to use the Ukrainian language in the trial, if it
was the mother language for process’ side. Ukrainians also were free to use the Ukrainian lan-
guage (oral and writing) in state, administrative and judicial bodies.

Best idea of the real of Ukrainian legal terminology applied by Galician lawyers in the
End of the ХІХ – at the Beginning of ХХ century was found from the literary work of Ivan
Franko «Cross-path», which is considered as one of the most important sources of Galician
legal terminology of that time period.

As you know Ukrainian lawyers provided to Ukrainian Galician practical advices for legal
protection of language rights.

Despite a rather difficult situation Galician intellectuals could use orders, rulings and reg-
ulations of the Austrian government for wider application of the Ukrainian language in the
state and public bodies, schools, courts and etc.

Key words: Ukrainian legal terminology, office work, state bodies, legal proceedings,
lawyer’s practice, West Ukrainian lands, right of language, government language, region
language.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ

З інтенсифікацією торгівельних відносин між Україною та Європейським
Союзом, все більше українських виробників прагнуть збувати свою продукцію
в європейських країнах. Це призводить до того, що наші підприємці мають
реєструвати європейські торгові марки з метою забезпечення ефективного
захисту своїх торгових марок в європейських країнах. Європейська торгова
марка є економічно вигідним інструментом для українських підприємців, які
можуть значно зекономити кошти на реєстрації європейської торгової марки в
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Бюро із гармонізації на внутрішньому ринку, отримуючи при цьому захист від-
повідних прав в усіх державах-членах Союзу. Така процедура є набагато
дешевшою та швидшою порівняно із реєстрацією торгової марки в кожній
окремій державі-члені ЄС. Європейська торгова марка є економічно ефектив-
ним інструментом і для європейських компаній. Таким чином, дана тема є
актуальною та потребує подальшого глибокого дослідження правової природи
торгової марки Співтовариства, її реєстрації. 

Загалом багато дослідників займаються вивченням питання захисту прав
на торгові марки Співтовариства, зокрема такі, як: Чарльз Гілен, Греме
Дінвуді, Девід Келінг, Мартін Зентфлебен, Ребекка Вонг, В. Скордамалья,
О. Ямпольська, Я. Іолкін, С. Савич та інші. Окрім цього проблеми європей-
ських торгових марок досліджуються в рамках ECTA – Європейської Асоціації
торгових марок Співтовариства, а також Інституту Макса Планка з прав інте-
лектуальної власності та конкурентного права у Мюнхені.

Метою даної статті є дослідження процедурних особливостей реєстрації
Європейських торгових марок; основних вимог до знаків, що підлягають реєс-
трації та прав, що надаються такою реєстрацією.

Єдина Європейська торгова марка, також відома як Торгова Марка
Співтовариства (Community trade mark) – це торгова марка, яка перебуває у
процесі реєстрації або зареєстрована у Європейському Союзі через Бюро із
гармонізації на внутрішньому ринку.

Торгова марка ЄС може складатися з будь-яких знаків, які можуть бути гра-
фічно відтворені, за умови, що вони відрізняють товари чи послуги одного під-
приємства від товарів та послуг іншого підприємства, зокрема слова, літери,
цифри, фігури, рисунки, форми товару чи упаковки, кольори, мелодії та звуки,
знаки, рухомі знаки та їхні комбінації [1;10].

Торгова марка Співтовариства може використовуватися як марка виробни-
ка, товару чи послуги. Вона також може існувати у формі колективної торгової
марки, що гарантує походження та якість товару чи послуги, які виробляють-
ся або надаються членами асоціації, яка володіє правами на торгову марку.

Головною перевагою торгової марки ЄС є її унітарний характер, що дає
власнику торгової марки Співтовариства такий самий обсяг прав, що дає отри-
мання національної торгової марки, але на відміну від останніх діє на терито-
рії всього Союзу. 

Реєстрація та використання торгової марки ЄС регулюється Регламентом
Ради ЄС № 207/2009 «Про торгову марку Співтовариства» від 26 лютого 2009
року, Директивою 2004/48/EC «Про примусове здійснення прав на інтелекту-
альну власність» від 29 квітня 2004 року, та Регламентом Комісії № 2869/95 від
13 грудня 1995 року в редакції від 6 грудня 2004 року «Про мита, що стягу-
ються Бюро з гармонізації на внутрішньому ринку за реєстрацію товарних зна-
ків та промислових зразків», Директивою Ради ЄС 2008/95/EC «Про зближен-
ня законодавства держав-членів стосовно товарних знаків та знаків обслугову-
вання» від 22 жовтня 2008 року. 

27 квітня 2013 року Європейська Комісія опублікувала пропозиції щодо
змін до Регламенту про торгову марку Співтовариства, Директиви про торгові
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марки та Регламенту про мита. 25 лютого 2014 року Європарламент прийняв
даний проект у першому читанні. Даний документ передбачає зміну назви тор-
гової марки ЄС з «Торгова марка Співтовариства» на «Європейська торгова
марка», реформу правового поля взаємодії Бюро та національних агентств, а
також внесення змін до законодавчих актів з метою узгодження їхніх положень
з відповідними національними законами держав-членів ЄС [6; 57]. 

Насамперед, для реєстрації торгової марки Співтовариства необхідно визна -
чити, які знаки можуть бути зареєстровані як торгова марка Співтовариства.
Торгові марки, що підлягають реєстрації, мають відповідати вимогам ст. 4
Регламенту про торгову марку Співтовариства та ст. 2 Директиви про торгові
марки. Торгова марка має складатися із знаків, що можуть бути графічно пред-
ставлені та здатні відрізняти одні товари чи послуги від інших. Вимога графіч-
ного представлення не означає, що знаки, які не можна сприймати візуально, не
підлягають захисту. Це визначив Суд ЄС у своєму рішенні по справі
Sieckmann/DPMA. Суд ЄС також зазначив, що знаки повинні бути відображені
у ясній, точній, автономній, легко доступній, зрозумілій, стійкій та об’єктивній
формі [5]. У випадку, якщо торгова марка складається лише з кольорів, вимога
графічного відображення вважається виконаною у разі наявності міжнародно-
го ідентифікаційного коду для певного кольору (справа Libertel/Benelux
Merkenbureau)[3]. У рішенні по справі C-283/01- Shield Mark/Kist Суд ЄС визна-
чив, що, якщо торгова марка складається з мелодії чи звуків або запаху, такі
знаки можуть бути відображені через нотний запис або хімічну формулу [4].

Ця судова практика була врахована в проекті змін до Регламенту та
Директиви. Згідно з проектом вимога графічного відображення скасовується.
Замість неї вводиться вимога відображення. Причиною таких змін є стрімкий
розвиток високих технологій, які дозволяють створювати більшу різноманіт-
ність нетрадиційних торгових марок, які все частіше повністю чи частково не
можуть бути графічно представленні. Проте така зміна не гарантує спрощення
процедури захисту таких торгових марок, оскільки, наприклад, хімічні форму-
ли чи нотні записи, можуть бути складними для розуміння як відомствами,
судами, так і громадськістю [7].

Окрім прямих вимог до торгових марок, Регламент встановлює ряд умов,
за яких торгова марка Співтовариства не може бути зареєстрована. Такі під-
стави поділяються на абсолютні та відносні.

До абсолютних підстав належить:
1) невідповідність знаків визначенню торгової марки;
2) відсутність властивостей відрізняти товари та послуги;
3) торгові марки, що складаються виключно із знаків, що позначають вид,

якість, кількість, призначення, ціну, географічне походження, дату виготовлен-
ня товару або надання послуги чи інші характеристики товарів та послуг;

4) торгові марки, що складаються виключно із знаків чи позначень, що
стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у сформованій практиці
торгівлі;

5) знаки, що мають форму, яка випливає з самої природи товару чи є необ-
хідною або надає суттєву цінність товару;
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6) торгові марки, які суперечать громадському порядку чи прийнятим при-
нципам моралі;

7) торгові марки, що вводять споживачів в оману;
8) торгові марки, що не відповідають ст. 6 Паризької конвенції про охоро-

ну промислової власності.
Такі торгові марки ні в якому разі не можуть бути зареєстровані як торгові

марки Співтовариства, а в разі реєстрації мають бути обов’язково оголошені
недійсними [2].

Окрім цього, Регламент передбачає підстави для заперечення реєстрації чи
оголошення її недійсною за заявою власника пріоритетної торгової марки
(відносні підстави):

– подвійна ідентичність (одночасна ідентичність торгових марок та товарів
чи послуг, що вони позначають);

– ідентичність або аналогічність товарів та послуг, за якими зареєстровані
торгові марки, за умови наявності ймовірності, що споживач може переплута-
ти такі товари чи послуги [2].

Реєстрація надає власнику торгової марки певні права та обов’язки.
Відповідно до ст. 9 Регламенту, реєстрація торгової марки Співтовариства

надає її власнику виключне право попереджати неправомірне використання
третіми особами без його згоди торгової марки або окремих знаків, що скла-
дають її.

До виключних прав власника торгової марки Співтовариства також відно-
ситься право:

1) проставляти марку на товарах та/або їхніх упаковках;
2) пропонувати товари, виставляти їх на ринку та постачати, або пропону-

вати та надавати послуги під таким маркуванням;
3) імпортувати та експортувати товари під цим маркуванням;
4) використовувати знаки на ділових паперах та у рекламі.
Права, що надаються торговою маркою Співтовариства, мають переважну

силу щодо третіх сторін з дати публікації реєстрації торгової марки [8].
Власник торгової марки Співтовариства вичерпує свої права з моменту роз-

міщення товару на ринку Співтовариства за власною ініціативою або за його
згодою. Виключенням із правила є законні підстави чинити опір подальшій
комерціалізації товарів, зокрема, якщо стан товару змінюється або погіршу-
ється після розміщення на ринку.

Окрім прав, Регламент також покладає на власника торгової марки
Співтовариства обов’язок використовувати таку торгову марку. Так згідно з ст.
15, власник має розпочати реальне використання торгової марки протягом 5
років з моменту реєстрації. Якщо він не розпочав або припинив використову-
вати торгову марку Співтовариства протягом 5 послідовних років, така торго-
ва марка може бути анульована [2]. 

Процедуру реєстрації торгової марки в Бюро із гармонізації на внутріш-
ньому ринку (OHIM) можна умовно поділити на 9 стадій:

1. Подача заявки.
2. Попередня експертиза щодо виконання основних вимог та відповідність

дати подачі заявки.
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3. Основна експертиза дотримання інших вимог та можливість застосуван-
ня абсолютних підстав для відмови.

4. Пошук раніше зареєстрованих торгових марок Співтовариства та
національних марок. 

5. Направлення заявнику звіту про проведений пошук.
6. Публікація заявки.
7. Повідомлення власників торгових марок Співтовариства, які включені

до звіту про публікацію.
8. Розгляд та обробка заперечень.
9. Видача та реєстрація торгової марки в Реєстрі торгових марок

Співтовариства.
Відповідно до ст. 5 Регламенту, заявку на реєстрацію торгової марки

Співтовариства можуть подати фізичні та юридичні особи, а також органи дер-
жавної влади, не лише європейські, а й громадяни та юридичні особи з інших
країн, що прагнуть релізувати свою продукцію або надавати послуги в
Європейському Союзі. Заявку можна подати до Бюро з гармонізації на внут-
рішньому ринку безпосередньо, або до національних бюро, а також до Бюро з
інтелектуальної власності Бенілюксу. В такому випадку такі бюро повинні
протягом 2 тижнів з дня подачі заявки передати її в Бюро із гармонізації.
Національне бюро або Бюро Бенілюксу може стягнути із заявника відповідне
мито за таку передачу [2].

Заявник може скористатися правом пріоритету. Це право закладене у кон-
венції Паризького Союзу та має бути використане протягом шести місяців з
дати першого подання заявки. Пріоритет ґрунтується на попередньо поданій
заявці в одній з держав – учасниць Паризької Конвенції, держав-учасниць
СОТ, угоди TRIPS. Це право поширюється також і на пріоритет, який виник у
разі використання марки заявником протягом шести місяців до подачі заявки
під час офіційних або офіційно визнаних виставок у значенні, наданого
Конвенцією про міжнародні виставки 1928 року [9; 125]. 

Заявник торгової марки Співтовариства може також скористатися стар-
шинством національної торгової марки. В окремій державі-члені заявник може
посилатися на давній строк існування тотожної національної марки.
Відповідна правова вимога має фігурувати у заявці на торгову марку
Співтовариства, але її можна висунути також апостеріорі, тобто після реєстра-
ції торгової марки Співтовариства. Після внесення цієї вимоги до Реєстру,
власник раніше зареєстрованої торгової марки може більше не продовжувати
строк чинності свого свідоцтва. Це має сенс, якщо у майбутньому з якихось
причин марка Співтовариства зникне, у цьому випадку її власник буде вважа-
тися власником попередньої національної марки у країні її походження на тих
самих підставах, що за умови її національної реєстрації. Старшинством націо-
нальної торгової марки не можуть користуватися підприємства, які, зберігаю-
чи повний контроль над знаком, передали права власності у різних країнах-
членах різним юридичним особам [9;126]. 

З моменту отримання заявки в Бюро її розглядають на відповідність фор-
мальним вимогам, зокрема чи містить заявка:
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1) Заяву про реєстрацію торгової марки Співтовариства;
2) інформацію, що ідентифікує заявника;
3) перелік товарів або послуг, щодо яких запитується реєстрація торгової

марки;
4) представлення (відображення) торгової марки.
Окрім цього Бюро перевіряє сплату збору за подання заявки у розмірі та в

порядку, визначеному в Регламенті Комісії про мита, що стягуються за реєс-
трацію торгової марки Співтовариства.

Після публікації заявки на торгову марку Співтовариства, будь-яка фізична
або юридична особа чи будь-яка група або представник виробників, поста-
чальників послуг, торговців чи споживачів можуть подати в Бюро письмові
зауваження з поясненням, на основі яких підстав, передбачених ст. 7
Регламенту, торгова марка не може бути зареєстрована. Такі зауваження пере-
даються заявнику, який може дати коментарі з приводу таких зауважень [9].

Окрім цього протягом трьох місяців після публікації заявки власники попе-
редніх марок мають право подати свої заперечення, які можуть стати причи-
ною відхилення заявки. 

До реєстрації торгової марки заявник має право відкликати свою заявку,
змінити її або скоротити її зміст. Окрім цього, заявник має право розділити
свою заявку на декілька відокремлених заявок, предметами яких стають від-
повідні частини товарів чи послуг першої заявки.

Якщо торгова марка відповідає усім вищезазначеним вимогам, за умови,
що не було висунуто жодних заперечень, або заперечення було відхилено, та
якщо мито за реєстрацію сплачено, така торгова марка Співтовариства зано-
ситься до Реєстру торгових марок Співтовариства. Така реєстрація чинна про-
тягом 10 років та може бути продовжена на наступні 10 років за умови сплати
мита за подовження строку чинності марки.

Регламент про торгову марку Співтовариства створює обширну правову
основу для реєстрації торгової марки Співтовариства. Сама процедура є досить
зручною та ефективною та складається з 9 стадій, включаючи можливість
подання заперечення проти реєстрації третіми сторонами та оскарження будь-
якого процесуального рішення Бюро. У сукупності це, як правило, набагато
дешевше ніж оплатити процедури реєстрації в кожній окремій державі ЄС.

Варто відзначити, що не кожний знак може бути зареєстрований як торго-
ва марка Співтовариства. Регламент встановлює прямі вимоги до знаків, що
можуть бути зареєстровані, як то вимога графічного представлення та вимога
здатності розрізняти товари та послуги. Також Регламентом визначені абсо-
лютні та відносні підстави відмови у реєстрації, тобто визначений перелік тор-
гових марок, що не можуть бути зареєстровані як торгові марки Спів -
товариства.

Реєстрація торгової марки Співтовариства надає її власнику ексклюзивне
право використовувати її та захищати від неправомірного використання треті-
ми особами. Але при цьому на власнику лежить обов’язок реального викорис-
тання торгової марки Співтовариства протягом 5 наступних років після реєс-
трації, за порушення якого така реєстрація може бути анульована.
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Проте варто зазначити, що положення Регламенту мають досить загальний
характер та не позбавлені прогалин, а тому вимагають додаткових роз’яснень.
Так, наприклад, Регламент не регулює питання нетрадиційних торгових марок,
а також встановлює лише загальні умови реєстрації, які потребують конкрети-
зації.

Інструментами таких роз’яснень виступають рішення Апеляційної палати
Бюро із гармонізації на внутрішньому ринку та Суду ЄС, а також Директиви
Президента Бюро від 1 лютого 2015 року та 1 серпня 2014 року.
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Зеленюк А. В. Правове регулювання реєстрації Європейської торгової марки
Визначаються особливості процедури реєстрації торгової марки Європейського

Союзу, основні вимоги до знаків, що підлягають такій реєстрації, а також права, які
надаються торговою маркою Співтовариства. Здійснено аналіз чинних нормативно-пра-
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вових актів Європейського Союзу, що регулюють функціювання торгових марок на
європейському просторі. Також проаналізовано представлений у 2013 році проект змін
до цих актів. Окрім нормативно-правових актів досліджено практику Суду ЄС з питань
реєстрації торгових марок. Особлива увага акцентується на вимогах до таких торгових
марок, зокрема в частині графічного представлення «нетрадиційних» торгових марок
(звукові, кольорі і т.п.), а також на процедурних особливостях реєстрації торгових марок
в Бюро із гармонізації на внутрішньому ринку.

Ключові слова: торгова марка Співтовариства; Бюро з гармонізації на внутрішньо-
му ринку; право пріоритету; старшинство національної торгової марки; реальне вико-
ристання; графічне представлення.

Зеленюк А.В. Правовое регулирование регистрации Европейской торговой
марки

Определяются особенности процедуры регистрации торговой марки Европейского
Союза, основные требования к знакам, подлежащих такой регистрации, а также права,
предоставляемые торговой маркой Сообщества. Осуществлен анализ действующих
нормативно-правовых актов Европейского Союза, регулирующих функционирование
торговых марок на европейском пространстве. Также проанализирован представленный
в 2013 году проект изменений к этим актам. Кроме нормативно-правовых актов иссле-
дована практика Суда ЕС по вопросам регистрации торговых марок. Особое внимание
акцентируется на требованиях к таким торговым маркам, в том числе в части графи-
ческого представления «нетрадиционных» торговых марок, а также на процедурных
особенностях регистрации торговых марок в Бюро по гармонизации на внутреннем
рынке.

Ключевые слова: торговая марка Сообщества; Бюро по гармонизации на внутрен-
нем рынке; право приоритета; старшинство национальной торговой марки; реальное
использование; графическое представление.

Zeleniuk Anastasiia. Legal regulation of registration of European trade mark
This article deals with the procedural features of registration of Community trade marks,

main specifications for signs, subject to registration and the rights provided by registration of
Community trade mark (CTM).  The author has analyzed the provisions of European Union
legal acts in force, governing functioning of trade marks in Europe as well as judgments of the
Court of Justice of the European Union concerning issues of registration of Community trade
mark with the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). 

The author has analyzed the latest proposals by the EU Commission drafted in order to
update the current EU trade mark framework and address the inconsistencies that exist
between the EU Trade Mark Directive 2008/95/EC and the EU Trade Mark Regulation
207/2009/EC. 

Special attention is given to requirements for signs, subject to registration, especially to
the requirement of graphical representation of signs. With the challenges arising in the digital
environment, this approach becomes more and more questionable. Such requirement compli-
cates the registration of so-called “unconventional” trademarks such as those consisting of
smell, sound, melody, taste or colour, that cannot be graphically represented and as a result
cannot be registered, according to traditional interpretation of the CTM Regulation. But the
recent practice of the Court of Justice of the EU proves the opposite, stating conditions under
which such trademarks may be registered with the Office for Harmonization in the Internal
Market. Such conditions arising from precedents were also analyzed.

This article also highlights the rights provided to the owners of European trademarks.
Along with the rights the article stresses on the obligation of the owner to put its trademark to
genuine use, violation of which may lead to revocation of trademark.
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It is also emphasized on procedure of registration of Community trademarks. In particu-
lar, it was analyzed the possibility of application for registration of Community trade marks
by Ukrainian entrepreneurs.  It is also studied that the applicant may use the right of priority
during a period of six months from the date of filing of the first application. The priority is
based on prior application of any State party to the Paris Convention or to the Agreement esta-
blishing the World Trade Organisation. It is also stated, that along with the priority, the pro-
prietor of an earlier trade mark registered in a Member State, including a trade mark registe-
red in the Benelux countries, or registered under international arrangements having effect in a
Member State, who applies for an identical trade mark for registration as a Community trade
mark for goods or services which are identical with or contained within those for which the
earlier trade mark has been registered, may claim for the Community trade mark the seniori-
ty of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered. 

The author has determined the main stages of the registration process with the Office for
harmonization in the internal market as well as main requirements for application for
Community trade mark. 

Attention is given also to the procedures of opposition, revocation and declaration of inva-
lidity of a Community trademarks. It is also emphasized that prior to the registration of the
trade mark applicant may withdraw his application, modify it or reduce its content. In addi-
tion, the applicant has the right to split the application into several separate applications,
objects of which shall be relevant goods or services of the first application.

This article contains actual information as to legal nature and registration procedure of
European trade marks and may be interesting to researchers and professionals engaged in
intellectual property law, especially in European trademark law.

Key words: Community trade mark; Office for harmonization in the internal market; the
right of priority; seniority of national trade mark; genuine use; graphical representation.
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Н. М. ПАРХОМЕНКО,
доктор юридичних наук

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО 

НАН УКРАЇНИ У 2014 РОЦІ

Наукова діяльність Інституту здійснювалась в межах пріоритетних напря-
мів фундаментальних досліджень, а саме: проблеми державотворення і пра-
вотворення в Україні: теорія, історія, практика; правові проблеми демократич-
ного розвитку суспільних відносин і формування громадянського суспільства,
утвердження і реалізація прав та свобод людини; теоретичні і прикладні про-
блеми модернізації правової системи України; теоретичні і практичні пробле-
ми реалізації і вдосконалення Конституції та законодавства України; Україна в
системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: тео-
рія і практика; проблеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії
і соціології права, порівняльного правознавства.

Зазначені дослідження здійснювались відповідно до робочого плану
Інституту на 2014 р. в межах 14 тем відомчої тематики та 5 тем програмно-
цільової тематики. Найбільш вагомими підсумками здійснених у 2014 р.
дослідницьких робіт є наукові результати, одержані по 8-и завершеним плано-
вим темам, а саме: «Принцип рівності у праві : теорія і практика». Наук.
кер. – д.ю.н., проф. Оніщенко Н. М. (ІІІ кв. 2012 р. – ІІ кв. 2014 р.). Виконавці:
Оніщенко Н. М., Пархоменко Н. М., Тарахонич Т. І., Богініч О. Л.,
Львова О. Л., Макаренко Л. О., Васецький В. Ю., Стрельцова О. В.,
Сунєгін С. О., Кубко Є. Б., Сіренко В. Ф.

Метою дослідження було з’ясування природи та багатовимірності змісту
принципу рівності у праві, а також аналіз сучасного стану його практичної
реалізації, обґрунтування підходів до вивчення категорії «рівність» з огляду на
диференціацію прав та боротьбу з їх дискримінацією та узурпацією, а також
змісту: 1) рівність матеріальних благ, результатів, умов існування; 2) рівність
перед законом в процедурах. Окремим аспектом дослідження став аналіз пра-
вового зв’язку категорій «законність» та «доцільність».

Результати наукового дослідження знайшли своє відображення у наступ-
них роботах:

Розділ 11
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Принцип рівності у праві: теорія і практика : монографія / [передмова акад.
НАН України Ю. С. Шемшученко; за заг. ред. Н. М. Оніщенко]. – К. : Юри -
дична думка, 2014. – 380 с.; Правові системи сучасності : навчальний посібник
для магістрів права / [відп. ред. Ю. С. Шемшученко]. – К. : Вид-во «Юридична
думка», 2012. – 492 с.); Національні тенденції та міжнародний досвід сучасно-
го праворозуміння : монографія / [Шемшученко Ю. С., Оніщенко Н. М.,
Зайчук О. В. та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Вид-во «Юридична
думка», 2013. – 480 с.); Сиренко В. Ф. Государство: демократическое, право-
вое, социальное (Очерки. Дискуссионные вопросы) / Сиренко В. Ф. – К. : Ин-
т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2013. – 340 с.). 

Під керівництвом д.ю.н., професора Костенко О. М. досліджувалась тема
«Протидія корупційній злочинності в Україні в умовах реформування кримі-
нальної юстиції» (ІІІ кв. 2012 р. – ІІ кв. 2014 р.). Виконавці: Костенко О. М.,
Сірий М. І., Кваша О. О., Прилуцький С. В., Ландіна А. В., Кубальський В. Н.,
Нерсесян А. С., Дідик С. Є., Козлюк Л. Г.

Основною метою наукового дослідження була розробка нових концепту-
альних підходів, а також пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдоско-
налення протидії корупційній злочинності в Україні в умовах реформування
кримінальної юстиції. Для досягнення цієї мети в дослідженні використовува-
лася сучасна методологія юридичної і кримінологічної науки, яка відповідає
предмету дослідження, зокрема такий методологічний принцип як принцип
соціального натуралізму, на якому заснована ідея природного права. У світлі
цієї методології дослідження зосереджувалося на вирішенні кримінологічних,
кримінально-правових, кримінально-процесуальних аспектів протидії коруп-
ційній злочинності в Україні в умовах реформування кримінальної юстиції.
Виходячи з глибоких змін в антикорупційному законодавстві, започаткованих
у квітні 2011 р., а також враховуючи сучасний процес реформування кримі-
нальної юстиції в Україні, результати дослідження мають важливе значення
для реалізації антикорупційних реформ в Україні, підвищення їх ефективнос-
ті в нових умовах, розширення арсеналу засобів протидії корупції. Відповідно
здійснено розробку соціально-натуралістичної методології правознавства, від-
бувся науковий пошук в сфері протидії організованим формам співучасті у
злочині з урахуванням сучасних тенденцій розвитку злочинності. Зокрема
поглиблено вивчались такі категорії як колективний злочин та колективний
суб’єкт, юридична відповідальність суддів та прокурорів, інституту правової
допомоги як невід’ємного елементу правосуддя в Україні. Проаналізовано
антикорупційну сутність адвокатури як інституту громадянського суспільства
у межах судового процесу. Особливу увагу було приділено дослідженню про-
тидії корупції, що є однією з актуальніших проблем сучасності. Було проана-
лізовано та запропоновано ряд пропозицій та зауважень до законопроектів та
проектів стратегій щодо протидії корупції.

Підготовлено до друку рукопис колективної монографії: Протидія коруп-
ційній злочинності засобами кримінальної юстиції : монографія /
[Костенко О. М., Сірий М. І., Кваша О. О. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Костенка. –
К. : Наукова думка, 2014. – 20 д. а. Також підготовлено 2 наукові записки:
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«Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції у сфері протидії корупцій-
ним злочинам проти правосуддя» (С. Є. Дідик); «Адвокатура України як
суб’єкт запобігання корупції в демократичному суспільстві» (А. С. Нерсесян).
Вийшли друком 2 монографії: Протидія злочинам у сфері службової діяльнос-
ті (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні пробле-
ми) : монографія / [Костенко О. М., Сірий М. І., Кваша О. О. та ін.]; за заг. ред.
О. М. Костенка. – К. : Наукова думка, 2014. – 317 с.; Бусол О. Ю. Протидія
корупційній злочинності в Україні у сучасний період : [монографія] /
Бусол О. Ю. – К. : Ін Юре, 2014. – 564 с.

«Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України
на сучасному етапі» вівчались під керівництвом д.ю.н., професора
Ющика О. І. (ІV кв. 2012 р. – ІІІ кв. 2014 р.). Виконавці: акад. НАН України
Шемшученко Ю. С., Кривенко Л. Т., Ющик О. І., Скрипнюк О. В., Мура -
шин Г. О., Батанов О. В., Гаєва Н. П., Ісаєва Н. К., Костецька Т. А., Воро -
тіна Н. В., Антонов В. О., Куян І. А., Пухтинський М. О., Семчик О. О.,
Батанова Н. М., Суржин ський М. І., Омельченко Н. Л., Гетьман А. Б. 

За результатами дослідження визначено поняття конституційного законо-
давства, його співвідношення з системою законодавства України та Консти -
туцією України, проаналізовано стан правового регулювання конституційно-
правових інститутів, систему і структуру конституційного законодавства, тео-
ретико-методологічні проблеми дослідження системи конституційного законо-
давства та шляхів і напрямів його удосконалення, проблеми сучасного консти-
туційного процесу в Україні; вироблені відповідні науково-практичні та
навчально-методичні рекомендації. Підготовлено колективну монографію
«Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на
сучасному етапі»; індивідуальну монографію О. В. Скрипнюка «Конституція
України як основа організації державної влади в Україні», наукову записку
«Актуальні проблеми розвитку конституційного законодавства України», нав -
чальний посібник «Конституційні основи розвитку законодавства України».

«Джерела права України: етап формування національних традицій» – про-
блема, яку вивчали співробітники відділу історико-правових досліджень під
керівництвом к.ю.н., проф. Усенко І. Б. (І кв. 2013 р. – ІV кв. 2014 р.).
Виконавці: Усенко І. Б., Мироненко О. М., Бабкін В. Д., Музика І. В., Бон -
дарук Т. І., Самойленко О. О., Віслобоков К. А., Іванова А. Ю., Ромін -
ський Є. В., Малишев О. О., Каравченко І. В., Макарчук А. В., Худояр Л. В.

Означена тема стала першим кроком на шляху розрахованого на тривалу
перспективу історико-правового дослідження джерел (форм) вітчизняного
права (від зародження права до наших днів). Зокрема з’ясовано закономірнос-
ті, тенденції й особливості розвитку джерел права України упродовж тривало-
го історичного періоду (від скифо-античної доби до кінця ХVIII ст.), коли влас-
не і відбувалося формування національних традицій щодо джерел права.
Також розроблено теоретико-методологічні засади проведення другої частини
дослідження, зокрема вироблено загальну термінологічну базу цілого дослід-
ження, обрано та апробовано ефективну методологію.

Основним плановим результатом цієї НДР став рукопис 1 частини колек-
тивної монографії «Джерела права України: історико-правове дослідження»
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загальним обсягом 16 а. а. (автори: Усенко І. Б., Віслобоков К. А., Ромін -
ський Є. В., Бондарук Т. І., Худояр Л. В.). У монографії порівняно з поперед-
німи дослідженнями на споріднену тематику, зокрема, є такі особливості.

Джерела права як елементи правової реальності Київської Русі досліджені
з точки зору дуалістичності та персоніфікованості середньовічного права.
Зроблено висновок, що правові та історичні пам’ятки дають змогу говорити
про поєднання в правотворчих актах державної (монаршої) влади рис норма-
тивно-правових актів, юридичних прецедентів, а, іноді, й нормативно-право-
вих договорів. Значна увага також приділена таким характерним явищам
середньовічної доби, як правові (судові) книги світського та змішаного цер-
ковно-світського змісту. Безпосередньо з ними пов’язані проблеми кодифіка-
ційних робіт у Київській Русі та імплементації, як шляхом інкорпорації, так і
шляхом консолідації, іноземного правового матеріалу до правової системи
Київської Русі. Вперше на вітчизняному правовому матеріалі розглянута від-
мічена ще М. Блоком проблема несамостійного характеру середньовічного
звичаєвого права, яке не творило нові норми, але зберігало їх.

Тему «Актуальні проблеми права власності та цивільних правовідносин в
сучасній Україні» під керівництвом к.ю.н. М. В. Венецької у І кв. 2013 р. –
ІV кв. 2014 р. вівчали: Бабаскін А. Ю., Бошицький Ю. Л., Тимченко Г. П.,
Єрьоменко Г. В., Севрюкова І. Ф., Антонов С. В., Молявко О. М.

Здійснювалось дослідження цивільно-правових аспектів права на житло в
Україні, у тому числі проблем: житла як об‘єкта права власності, житла як
об‘єкта правочинів, здійснення права на житло в багатоквартирних будинках,
іпотеки житлових приміщень, набувальної давності як підстави набуття права
власності на житло, а також способів захисту права власності на житло.

За результатами досліджень обґрунтовані наукові висновки та розроблені
пропозиції щодо удосконалення окремих положень цивільного та цивільного
процесуального законодавства з метою підвищення рівня гарантій забезпечен-
ня прав громадян на житло, підготовлено рукопис колективної монографії
«Право на житло: цивільно-правові аспекти», наукову записку «Удосконалення
окремих положень цивільного та цивільного процесуального права України»,
яка надіслана до Головного науково-експертного управління Верховної Ради
України.

Творчий колектив на чолі з д.ю.н., професором Н. М. Хуторян вивча -
ли «Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства в
Україні» (І кв. 2013 р. – ІV кв. 2014 р.). Виконавці: Хуторян Н. М., Сіму -
тіна Я. В., Стадник М. П., Шумило М. М.

Проаналізовано норми чинного трудового законодавства України та проек-
ту Трудового кодексу України, виявлено його недоліки, прогалини, супереч-
ності, нечіткість формулювань норм, що перешкоджає ефективному застосу-
ванню їх на практиці; вивчалась практика застосування нормативно-правових
актів, що регулюють трудові відносини, виявлено проблеми застосування,
низьку ефективність дії тих чи інших норм, внесено пропозиції щодо удоско-
налення трудового законодавства та практики його застосування. За результа-
тами сформульовані також пропозиції по вдосконаленню проекту Трудового
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кодексу України, оскільки від якості змісту норм безпосередньо залежить пра-
вильне їх тлумачення та ефективність правозастосування. Підготовлено руко-
пис колективної монографії «Проблеми застосування трудового та пенсійного
законодавства в Україні», чотири наукові записки щодо удосконалення трудо-
вого законодавства України та законодавства України про соціальне забезпе-
чення, які надіслані до Головного науково-експертного управління Верховної
Ради України та комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсій-
ного забезпечення Верховної Ради України.

«Проблеми систематизації екологічного та космічного законодавства
України» вивчали: д.ю.н., професор Малишева Н. Р. (наук. кер.),
Олещенко В. І., Семеняка В. В. Кишко-Єрлі О. Б., Стельмах О. С.,
Кузнєцова С. В. (І кв. 2013 р. – ІV кв. 2014 р.).

Проаналізовано розвиток екологічного законодавства України з початку 
90-х років ХХ ст. до цього часу та його сучасний стан як розгалуженої ієрар-
хічної системи нормативно-правових актів різного регулюючого рівня, різної
юридичної сили, різних сфер регулювання. Доведено, що в останні роки еко-
логічне законодавство України почало втрачати ознаки системності, узгодже-
ності, перестало спиратись на наукове підґрунтя, численнішими стали прикла-
ди підміни правореалізаційних механізмів правотворчими, значною мірою з
метою досягнення певних політичних, суспільно невмотивованих, а часто –
навіть суто приватних цілей. 

Водночас екологічне законодавство стало громіздким, важким для право-
реалізаційної практики, а тому потребує комплексних систематизаційних змін.
В результаті проведених досліджень робиться висновок, що систематизація
екологічного законодавства має відбуватися невідкладно, причому у всіх її
формах (обліку, інкорпорації, консолідації та кодифікації) з особливим акцен-
том на двох останніх. Відповідно визначаються етапи, послідовність та основ-
ні напрямки систематизації екологічного законодавства, серед яких розроблен-
ня проекту Екологічного кодексу України, консолідація земельного, гірничого,
водного, лісового, фауністичного, флористичного та іншого природоресурсно-
го законодавства в кодексах. Проведено аналіз та надано рекомендації щодо
кодифікації галузей неекологічного законодавства, яке з ним має системні
зв’язки, а саме: ядерного, енергетичного, містобудівного та деяких інших.
Аналізується роль Конституції України в процесі систематизації екологічного
законодавства, перспективи удосконалення екологічних положень Основного
Закону при проведенні конституційної реформи. Підкреслено, що в процесі
систематизації має бути забезпечено реалізацію принципів сталого розвитку,
комплексного вирішення питань охорони природи, раціонального використан-
ня природних ресурсів, екологічної безпеки у поєднанні з економічними та
соціальними інтересами суспільства. Особлива увага приділена реалізації
євроінтеграційного курсу України, адаптації її екологічного законодавства до
права навколишнього середовища ЄС, з акцентом на чинниках, позначених в
Коаліційній угоді, прийнятій Верховною Радою України VIII-го скликання.
Вироблені рекомендації щодо етапності проведення систематизації екологіч-
ного законодавства України, рекомендована його майбутня структура та,
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визначені потреби в науковому, інформаційному, фінансовому, інституційному
забезпеченні проведення відповідних систематизаційних дій.

Відповідні Концептуальні засади стали предметом обговорення на круглих
столах (05 грудня, м. Харків; 11 грудня, м. Київ). Документ було обговорено та
підтримано представниками еколого-правової науки, а також практичними
працівниками екологічного профілю Києва, Харкова, Одеси, Дніпро -
петровська, Луцька, Донецька. Було прийнято рішення на базі відповідних
Концептуальних засад підготувати проект Концепції систематизації екологіч-
ного законодавства та подати до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, профільного міністерства. 

Паралельно виконавцями теми розроблена структура та перший варіант
проекту Екологічного кодексу України, робота над яким триває, підготовлено
рукопис Концепції систематизації Екологічного законодавства.

Крім того, за темою дослідження підготовлено, опубліковано чи передано
до редакцій наукових журналів і збірників дев’ять статей.

«Політико-правові механізми запобігання ксенофобії та іншим видам дис-
кримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» досліджували:
д.політ.н., проф. Кресіна І. О. (наук. кер.), Горбатенко В. П., Коваленко А. А.
Лойко Л. І., Ходаківський М. Д., Стойко О. М., Кукуруз О. В., Явір В. А.,
Грицяк Д. І., Богиня Т. Ю. (І кв. 2013 р. – ІV кв. 2014 р.).

У ході виконання науково-дослідної теми було здійснено комплексний ана-
ліз антидискримінаційної політики в Україні та детально розглянуто політико-
правові механізми запобігання та протидії ксенофобії в державах
Європейського Союзу, спрогнозовано можливість їх застосування в Україні.

Виконано теоретико-прикладне дослідження поняття ксенофобії та дис-
кримінації за ознаками расової, етнічної, національної належності, віроспові-
дання, мови, віку, статі, гендерної ідентичності та ін. Проаналізовано переду-
мови, причини виникнення цих видів дискримінації в Україні, їх особливості
та основні прояви. Досліджено сучасні політичні та правові механізми проти-
дії й запобігання ксенофобії, дискримінації в Україні та за кордоном.
Проаналізовано вітчизняну та міжнародно-правову антидискримінаційну базу.
Вивчено зарубіжний досвід у сфері боротьби з різними видами дискримінації
(США, країни Євросоюзу та пострадянські країни). Виявлено недоліки анти-
дискримінаційного законодавства України.

Розроблено пропозиції щодо вдосконалення антидискримінаційного зако-
нодавства України – законопроекти щодо формування ефективної системи
забезпечення захисту від дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри,
національної належності, етнічного походження, мовних уподобань, віроспо-
відання, релігійних переконань, віку, статі, гендерної ідентичності.
Спрогнозовано перспективи запровадження найефективніших зарубіжних
політичних та правових механізмів, які сприятимуть подоланню проявів дис-
кримінації в Україні. Окреслено шляхи удосконалення антидискримінаційної
складової державної етнонаціональної політики України. Підготовлені зако-
нопроекти «Про внесення змін до Конституції України» (щодо взаємодії дер-
жави і релігійних конфесій)», «Про посилення відповідальності за дискримі-
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наційні дії», «Про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого
віку в Україні», «Про порядок застосування мов в Україні», проект Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин». 

За результатами виконання теми підготовлено рукопис колективної моног-
рафії «Політико-правові механізми запобігання ксенофобії та іншим видам
дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції», органам держав-
ної влади запропоновано шляхи оптимізації законодавчої бази для ефективні-
шого захисту громадян від дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри,
національної належності, етнічного походження, мовних уподобань, віроспо-
відання, релігійних переконань.

За результатами конкурсу спільних наукових проектів НАН України –
Російського гуманітарного наукового фонду та розпорядження Президії НАН
України від 21 березня 2014 р. № 183 виконувався проект «Теорія і практика
конституціоналізації національних систем права та законодавства: російський
і український досвід» – ІІІ етап. Наук. кер. – Пархоменко Н. М. (01 квітня –
15 грудня 2014 р.) Основні виконавці проекту: Н. М. Пархоменко, акад. НАН
України Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк, О. О. Кваша, С. В. Прилуцький,
В. В. Сухонос, О. В. Батанов.

У ході виконання проекту вперше в українській юридичній науці на моног-
рафічному рівні досліджено сутність і зміст конституційного процесу в
Україні в контексті світового досвіду, підписання угоди про асоціацію з ЄС та
визначено тенденції його розвитку. Зокрема, запропоновано виділяти в якості
основних наступні світові тенденції розвитку конституціоналізму: виникнення
явища наднаціональності як невід’ємної складової багаторівневого конститу-
ціоналізму; поглиблення ефективності захисту прав людини; зміна традицій-
ного співвідношення верховенства парламенту і судового конституційного
контролю в напрямку зростання ролі конституційних судів у забезпеченні вер-
ховенства конституції та посилення впливу урядів на хід законодавчого проце-
су та ухвалення законів.

Зроблено висновок про суперечливість та двоїстість вітчизняної моделі
місцевого самоврядування, що обумовлено, з одного боку, конституційним
визнанням та гарантуванням місцевого самоврядування як публічної влади
територіальної громади, рухом до децентралізації публічної влади, її видової
градації на державну та муніципальну владу, закріпленням відмінних принци-
пів їх організації та функціонування, стрімким розвитком національної муні-
ципальної доктрини та муніципального права, а, з іншого боку, суперечливою
державною політикою у сфері місцевого самоврядування в сучасній Україні,
посиленням тенденцій рецентралізації у системі місцевого самоврядування,
звуженням її автономного від державної влади та її органів статусу, прагнен-
ням одержавити її, інтегрувати в державно-владні публічні відносини як з
точки зору організації, так і функціонування. У результаті було сформульова-
но конкретні пропозиції щодо удосконалення Конституції України, та інших
нормативно-правових актів. Крім того, результати дослідження знайшли
відображення у колективній монографії «Конституційний процес: світовий
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досвід та тенденції в Україні», наукових статтях та повідомленнях, а також у
формі аналітичних матеріалів.

У рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН
України «Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і
потенціал взаємодії» та відповідно до розпорядження Президії НАН України
від 30 квітня 2014 р. № 276 виконувалось дослідження теми: «Інститут юри-
дичної відповідальності держави як чинник розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні» (05 травня – 31 грудня 2014 р., наук. кер. – Н. М. Оніщенко).
Основні виконавці проекту – Н. М. Оніщенко, С. О. Сунєгін, О. Л. Львова,
Н. М. Пархоменко, акад. НАН України Ю. С. Шемшученко. 

У процесі дослідження вперше в Україні запропоновано системний підхід
до вирішення проблеми удосконалення інституту юридичної відповідальності
держави перед громадянським суспільством та особою в Україні, який перед-
бачає не лише удосконалення чинного законодавства у зазначеній сфері, а й
зміцнення моральності державних службовців та підвищення правової культу-
ри громадян. У цьому контексті зроблено висновок, що одним із чинників фор-
мування високого рівня моральної культури суб’єктів публічної влади є розви-
ток прикладної етики заснованої на основних досягненнях загальнолюдської
та національної етичної (моральної) думки.

Розроблено та опубліковано Концепцію удосконалення інституту юридич-
ної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в
Україні (6,5 д. а.), а також Науково-аналітичну записку «Інститут юридичної
відповідальності держави перед особою в контексті європейського вибору
України».

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН
України «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні»
та відповідно до розпорядження Президії НАН України від 30 квітня 2014 р.
№ 275 виконувалось дослідження теми: «Політико-правові механізми запобі-
гання сепаратизму в демократичному суспільстві». (05 травня – 31 грудня
2014 р., наук. кер. – І. О. Кресіна). Основні виконавці проекту – Л. І. Лойко,
В. А. Явір, Д. І. Грицяк, С. В. Стоєцький. 

За підсумками дослідження визначено три основних джерела сепаратизму
в Україні: несистемність та непослідовність етнонаціональної політики
України, нездатної забезпечити адекватну реакцію на виклики у сфері етнона-
ціональних відносин; деконсолідація, не сформованість політичної україн-
ської нації; етнополітичний розкол, штучне посилення етнокультурних, етно-
регіональних відмінностей; запропоновано його періодизацію (пострадян-
ський – з 1991 р. по 2013 р. та сучасний – з 21 листопада 2013 р.). Встановлено,
що для ефективного запобігання та протидії сепаратизму необхідно здійснити
комплекс заходів організаційного і політико-правового характеру. Підготов ле -
но та видано наукову записку «Політико-правові механізми запобігання сепа -
ратизму в демократичному суспільстві, висновки та рекомендації в частині
внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України»
стосовно протидії сепаратизму; Закону України «Про засади внутрішньої і зов-
нішньої політики»; Закону України «Про всеукраїнський референдум».
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В рамках V етапу Цільової комплексної міждисциплінарної програми
наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонально-
го природокористування та збереження навколишнього середовища виконува-
лось наукове дослідження «Правове та організаційне забезпечення реалізації
засад сталого розвитку в Україні», термін виконання: березень-грудень
2014 р., наук. кер. – акад. НАН України Ю. С. Шемшученко. За результатами
дослідження розроблено рекомендації щодо формування організаційно-право-
вих механізмів розвитку публічно-приватного партнерства в Україні в інтер-
есах забезпечення сталого розвитку, збереження довкілля, раціонального вико-
ристання природних ресурсів та екологічної безпеки.

В рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових косміч-
них досліджень на 2012–2016 рр. виконувалось наукове дослідження
«Еколого-правові засади космічної діяльності». Етап ІІ «Забезпечення міжна-
родно-правової охорони космічного простору від космічного сміття» (бере-
зень-грудень 2014 р., наук. кер. – д.ю.н., проф. Малишева Н. Р.). У результаті
проведеного дослідження напрацьовані рекомендації щодо вдосконалення
механізму міжнародно-правового регулювання охорони навколоземного кос-
мічного простору від засмічення, а також чинного національного космічного
законодавства та правозастосовної практики у відповідній сфері. У ході вико-
нання проекту виявлено й проаналізовано норми, які регулюють відносини
щодо охорони навколоземного космічного простору від космічного сміття,
досліджено ефективність їх реалізації, окреслено стан та перспективи вдоско-
налення відповідного міжнародно-правового регулювання.

Обґрунтовано, що міжнародно-правовий принцип запобігання техногенно-
му засміченню космічного простору слід розглядати у широкому розумінні, як
такий, що охоплює не тільки безпосередньо запобігання утворенню космічно-
го сміття, а і його видалення з космічного простору.

Визначено основні міжнародно-правові та національно-правові інструмен-
ти забезпечення охорони космічного простору від космічного сміття. Однак всі
вони є актами «м’якого» права, їхнє застосування здійснюється державами в
добровільному порядку. Окремі держави, у тому числі Україна, розробили
національні стандарти щодо попередження утворення космічного сміття.
Обґрунтовано загальнотеоретичні засади формування сучасного міжнародно-
правового режиму забезпечення охорони космічного простору від засмічення.
У напрямі розвитку національного космічного законодавства видається
доцільним розроблення національно-правового механізму регулювання діяль-
ності з попередження утворення космічного сміття шляхом прийняття норма-
тивно-правових актів, інструкцій, стандартів, а також формування спеціально
уповноваженого міжнародного органу з питань космічного сміття. Проте, зва-
жаючи на те, що виконання Керівних принципів здійснюється в добровільно-
му порядку, з метою надання їм обов’язкової юридичної сили обґрунтовано
необхідність їхнього перетворення на даному етапі у Принципи, що стосують-
ся космічного сміття, які були б ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН. Задля
цього необхідним видається запровадження розгляду правових проблем «кос-
мічного сміття» в якості пріоритетного питання Порядку денного Юридичного
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підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних
цілях. Перспективним напрямком міжнародно-правового забезпечення
розв’язання правової проблеми охорони космічного простору від космічного
сміття пропонується розробка і прийняття міжнародного багатостороннього
Договору про запобігання утворенню космічного сміття і управління косміч-
ним рухом. Цей документ має врегулювати понятійно-термінологічний апарат,
систему та порядок реєстрації об’єктів космічного сміття, відносини щодо
права власності держави запуску на об’єкти космічного сміття, відповідаль-
ності за шкоду, завдану космічним сміттям, контролю й управління космічним
рухом.

Відповідні пропозиції викладені в підготовленій авторським колективом
монографії «Безпека космічної діяльності: правові засади», в статтях у журна-
лах і збірниках, виступах на наукових конференціях, семінарах, круглих столах
тощо.

У 2014 р. розпочалася розробка п’яти відомчих тем НДР: Проблеми адмі-
ністративно-правового регулювання відносин органів публічної адміністрації
з громадянами в Україні. (І кв. 2014 р. – ІV кв. 2016 р. Наук. кер. –
О. Ф. Андрійко); Правові проблеми розвитку сільських територій України.
(І кв. 2014 р. – ІV кв. 2016 р. Наук. кер. – П. Ф. Кулинич); Правова ідеологія як
чинник розвитку демократичного суспільства. (ІІІ кв. 2014 р. – ІV кв. 2016 р.
Наук. кер. – Н. М. Оніщенко); Проблеми забезпечення правопорядку засобами
кримінальної юстиції (в контексті європейських стандартів). (ІІІ кв. 2014 р. –
ІV кв. 2016 р. Наук. кер. – О. М. Костенко); Держава і громадянське суспіль-
ство: конституційно-правові засади взаємодії. (ІV кв. 2014 p. – ІV кв. 2016 p.
Наук. кер. – акад. НАН України Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк).

Важливою складовою наукової діяльності Інституту була підготовка науко-
во-правових висновків на запити органів державної влади, підприємств, уста-
нов та фізичних осіб. Зокрема, Радою науково-правових експертиз підготовле-
но висновки з питань правового регулювання, встановлення постачальниками
цін на лікарські засоби; з питань правового режиму банківської таємниці, з
питань державних закупівель послуг банківського кредитування; щодо припи-
нення трудового договору зі службовою особою, яка засуджена за вироком
суду, щодо правової природи контракту та можливості його визнання трудовим
договором; щодо тлумачення та застосування положення ч. 2 ст. 3 Закону
України «Про відпустки» в частині можливості або обов’язковості надання
невикористаної відпустки за бажанням працівника у разі його звільнення у
зв’язку із закінченням строку трудового договору; щодо окремих положень
колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011–2014 рр. зі змінами та
доповненнями; щодо можливості встановлення неповного робочого часу для
працівників згідно з вимогами ч. 3 ст. 32 КЗпП України; щодо умов оплати
праці осіб, які працюють у гірських районах; щодо надання доктринального
тлумачення і застосування постанови Кабінету Міністрів України «Про поря-
док працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка
яких здійснювалася за державним замовленням» від 22 серпня 1996 р. № 922
з приводу повернення коштів за навчання студентів, підготовка яких здійсню-
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валася за державним замовленням; щодо реалізації програми державної заку-
півлі послуг з медичної допомоги хворим з хронічною хворобою нирок V ста-
дії; щодо застосування законодавства України для призначення пенсії за віком
на пільгових умовах по Списку № 2; щодо застосування окремих норм трудо-
вого законодавства при індексації грошового забезпечення військовослужбов-
ців Збройних Сил України та ін.

Постановою Президії НАН України від 27 березня 2013 р. № 25 для забез-
печення здійснення систематичної науково-дослідної роботи у сфері аналізу,
удосконалення з урахуванням міжнародного досвіду правових засад діяльнос-
ті НАН України було створено в Інституті окрему групу науковців
(Нагребельний В. П., Олещенко В. І., Пархоменко Н. М., Андрійко О. Ф.). За
результатами досліджень у 2014 р. науково-дослідна група провела системати-
зацію та аналіз чинного законодавства України у сфері організаційно-правово-
го забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, з урахуванням вимог
щодо євроінтеграції та міжнародного досвіду та підготувала наукову аналітич-
ну доповідь щодо основних проблем організаційно-правового забезпечення
наукової та науково-технічної діяльності в Україні та засад їх розв’язання; про-
ект Закону України «Про Національну академію наук України», доопрацьова-
ний з урахуванням положень нової редакції Закону України «Про вищу освіту»
та інших ухвалених протягом 2014 р. законодавчих актів з відповідною пояс-
нювальною запискою; наукові рекомендації щодо організаційно-правового
забезпечення реалізації Закону України «Про вищу освіту» та удосконалення
окремих його положень. Крім того, співробітники Інституту брали участь в
роботі ряду державних та урядових комісій і комітетів, національних рад та
агентств, активно працювали над удосконаленням та реалізацією положень
Конституції України, проектами окремих кодексів та інших нормативно-пра-
вових актів, проводили експертизи та надавали науково-консультативну і
науково-методичну допомогу. 

На постійній основі науково-експертну роботу здійснювали: І. Б. Усенко як
позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань націо-
нальної безпеки і оборони, готував висновки – щодо законопроектів у сфері
державної безпеки, що вносилися упродовж року в законодавчий орган влади.
Академік НАН України Ю. С. Шемшученко як заступник Голови комісії
Президії НАН України взяв участь у підготовці проекту Закону України «Про
НАН України». Проект схвалений Президією НАН України. О. В. Скрипнюк
як член робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування приймав участь у доопрацюванні
законопроекту «Про місцевий референдум»,проекту закону України «Про
загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем прожи-
вання», проекту закону України «Про співробітництво територіальних гро-
мад». О. І. Ющик брав участь в розробці проекту нової редакції Конституції
України та проекту Конституційного закону «Про введення в дію Конституції
України в новій редакції».

Співробітники відділу правових проблем політології в межах досліджень
підготували: проекти Законів України «Про внесення змін до Конституції
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України» (щодо взаємодії держави і релігійних конфесій), «Про внесення змін
до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про вне-
сення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України»
(щодо протидії сепаратизму, зовнішній агресії), «Про внесення змін до Закону
України “Про всеукраїнський референдум”» (щодо зміни статусу областей),
«Про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в Україні»,
«Про посилення відповідальності за дискримінаційні дії» (щодо внесення змін
до антидискримінаційного законодавства України), «Про порядок застосуван-
ня мов в Україні», «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин».

М. О. Пухтинський приймав участь у розробці концептуальних норматив-
но-правових документів щодо модернізації Конституції України, а саме: кон-
цепції внесення змін та доповнень до Конституції України щодо територіаль-
ного устрою, територіальної організації публічної влади, місцевого вряду -
вання;

І. Б. Усенко та Є. В. Ромінський співпрацювали з Державною архівною
службою України – щодо проектів нормативно-правових актів та правового
аналізу проблемних ситуацій у сфері архівної справи; О. О. Малишев з
Інститутом археології НАН України – щодо проектів нормативно-правових
актів, пов’язаних з охороною археологічної спадщини.

Окрім того, у відділі історико-правових досліджень на безпосереднє звер-
нення органів державної влади або відповідно до доручення Президії НАН
України було здійснено науково-правову експертизу: Закону України «Про вне-
сення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за запе-
речення чи виправдання злочинів фашизму», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністратив-
них правопорушень під час проведення футбольних матчів», «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адмініс-
тративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі», законопроекту «Про офіційний статус
російської мови в Україні», відомчого проекту внесення змін до Закону
України «Про засади державної мовної політики», «Про порядок застосування
мов в Україні», «Про офіційний статус російської мови в Україні», проекту
постанови Президії НАН України «Європейські засади мовної політики і
мовна ситуація в Україні». 

Окрім того, в Інституті на безпосереднє звернення органів державної влади
або відповідно до доручення Президії НАН України були підготовлені виснов-
ки науково-правової експертизи: на проект Закону України «Про державну
службу», на проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу адмініс-
тративного судочинства України (щодо особливостей провадження у справах
за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмежен-
ня щодо реалізації права на мирні зібрання)», проект Закону України «Про вне-
сення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо особли-
востей провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єк-
тів владних повноважень)», з питань, порушених у конституційному поданні
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 1712
Кодексу адміністративного судочинства України (Андрійко О. Ф.); щодо
питань, порушених у конституційному поданні щодо відповідності
Конституції України положень пунктів 5, 21, частини 2 ст. 8, ст. 9, п. 3 ч. 4
ст. 10, ч. 2 ст. 14, абз. 2 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про центральні органи вико-
навчої влади» (Андрійко О. Ф., Дерець В. А.); щодо Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антико-
рупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України»; висновок до Указу
Президента України щодо відновлення Ради з питань науки та науково-техніч-
ної політики при Президентові України; висновок до Методики оцінки діяль-
ності наукових установ НАН України; висновок до Переліку пріоритетних
тематичних напрямів наукових робіт з метою досліджень на 2016–2020 рр.; з
питання відповідності проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших
обов’язкових платежів» нормам Конституції України, Господарського кодексу
України, Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність», іншим нормативним актам; щодо доктринального тлумачення окремих
положень Конституції України стосовно повноважень в. о. Президента
України; щодо окремих аспектів здійснення прокурорського нагляду у системі
державної виконавчої служби; щодо доктринального тлумачення та застосу-
вання окремих норм законодавства про державні премії України; щодо Закону
України «Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі»); щодо
Заяви Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду про
визнання юрисдикції цього суду стосовно скоєння злочинів проти людяності
вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких
наслідків та масового вбивства громадян під час масових акцій протесту в
м. Одесі 02 травня 2014 р.; на проект Закону України «Про державну службу»;
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
оновлення державного апарату та спрощення надання адміністративних
послуг»; щодо проекту Закону України про внесення змін до статті 5 Закону
України «Про судовий збір»; щодо проекту Закону України про внесення змін
до Цивільного кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України
щодо поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана
недієздатною, щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України (щодо вдосконалення касаційного провадження та
перегляду судових рішень Верховним Судом України); щодо проекту Закону
України «Про відшкодування матеріальної шкоди, завданої майну потерпілих
осіб під час проведення мирних зібрань внаслідок протиправних посягань»; з
питань правового статусу юридичних осіб публічного права; доцільності при-
йняття законопроекту Закону України «Про медіацію»; Закону «Про внесення
змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні”» (щодо уточ-
нення порядку застосування амністії у разі набрання чинності законом про
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амністію до закінчення досудового розслідування та під час судового розгля-
ду): законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій та
статус суддів»; стосовно Концепції розвитку Національної академії наук
України на 2014–2023 рр.; щодо проекту Закону України «Про відносини влас-
ності у багатоквартирному будинку»; нової редакції Закону України «Про
об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків»; щодо законопроекту
«Про компенсацію майнової шкоди, завданої під час проведення антитерорис-
тичної операції в Донецькій та Луганській областях»; щодо законопроекту
«Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження майна під-
приємств залізничного транспорту загального користування»; щодо тлумачен-
ня положень статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-
нених з військової служби, та деяких інших осіб»; щодо надання науково-екс-
пертної оцінки відповідності Конституції України (конституційності) поло-
ження абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України «Про держав-
ну допомогу сім’ям з дітьми»; щодо погодження проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
визначення прожиткового мінімуму»; щодо проекту Пенсійного кодексу
України; щодо проекту Закону про скасування необґрунтованих пільг і приві-
леїв для членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, суд-
дів та державних службовців, щодо внесення змін до деяких законів України
щодо позбавлення права на спеціальні пенсії та одноразову грошову допомогу
посадових (службових) осіб, звільнених за порушення присяги, Конституції та
законів України; проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”» (щодо
надання учасникам, протистоянь з листопада 2013 р. – лютий 2014 р., які
визнані інвалідами або загинули статусу учасників бойових дій); щодо проек-
ту Закону України «Про загальні збори (конференції) членів територіальної
громади за місцем проживання»; щодо проекту Закону України «Про органи
самоорганізації населення»; щодо проекту Закону України «Про право терито-
ріальних громад на об’єднання»; щодо проекту Закону України «Про співро-
бітництво територіальних громад»; щодо проекту Закону України «Про місце-
ві ініціативи»; щодо проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України щодо децентралізації влади»; щодо проекту постанови
Кабінету Міністрів України з питань Національного плану дій з виконання
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, щодо про-
екту постанови Кабінету Міністрів України про розвиток процесу «Довкілля
для України», стосовно порядку визначення меж та правового режиму фун-
кціональних зон Біосферного заповідника «Асканія-Нова»; підготовлена ана-
літична довідка щодо варіантів подальших дій України в світлі прийняття
Дохійської поправки до Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату; щодо проекту Закону України «Про внесення змін до статті 5
Закону України «Про судовий збір»; щодо проекту Закону України про запро-
вадження особливого періоду у енергетичній сфері; щодо матеріалів
«Концепту федеративної реформи в Україні», розміщених на офіційному веб-
сайті Всеукраїнського громадського об’єднання «Український вибір»; щодо

636 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



автентичного перекладу і викладу українською мовою ряду термінів, які вжи-
ваються у Європейській хартії місцевого самоврядування; щодо статусу
Будинку актора Національної спілки театральних діячів України; щодо проек-
ту Концепції Міжнародного інституту політичної конфліктології, соціологіч-
них та правових досліджень; щодо проекту Статуту Міжнародного інституту
політичної конфліктології, соціологічних та правових досліджень; щодо мож-
ливості та обґрунтованих підстав звернення до суду на предмет приведення
діяльності окремих провайдерів програмної послуги у відповідність до вимог
українського законодавства та утримання від ретрансляції російських телека-
налів; стосовно інформаційної пропаганди у вітчизняних та іноземних ЗМІ;
щодо визначення поняття «національна організація»; щодо підстав набуття та
припинення громадянства України; щодо відповідності Римського статуту
Міжнародного кримінального суду Конституції України; щодо законодавчого
забезпечення прав кримських татар; щодо проекту Закону України «Про вве-
дення мораторію на будівництво об’єктів в охоронних зонах об’єктів всесвіт-
ньої спадщини»; щодо розгляду звернення Спілки археологів України з приво-
ду руйнації пам’яток культурної спадщини; щодо погодження проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охо-
рони культурної спадщини»; щодо проектів актів Кабінету Міністрів України
стосовно охорони культурної спадщини; з деяких питань правового регулю-
вання водних і земельних відносин в Україні; щодо охорони земель археоло-
гічної спадщини в Україні; щодо відповідності законодавству України дій,
пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності державного підприємства
«Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця»; щодо відпо-
відності законодавству України припинення права постійного користування
земельною ділянкою ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат
«Пуща-Водиця»; щодо вилучення земельної ділянки державної власності за
межами населених пунктів, яка перебувала у постійному користуванні у іншої
особи, для передачі її в оренду для садівництва; щодо права орендаря земель-
ної ділянки комунальної власності на передачу її в суборенду без проведення
земельного аукціону; щодо відображення права постійного користування
земельною ділянкою у бухгалтерському обліку юридичної особи; з питань,
пов’язаних із наданням в оренду об’єктів портової інфраструктури; щодо пра-
вомірності використання державним лісогосподарським підприємством
покладів піску, розташованих на наданих йому у постійне користування зем-
лях лісогосподарського призначення; щодо Закону України «Про внесення
змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних
законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян»; щодо проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо порядку призначення та виконання покарання у виді довічного позбав-
лення волі»; щодо поточного застосування норм розділу XVII Особ ливої час-
тини КК України після набрання чинності Законом України від 13 травня
2014 р.; щодо можливості реалізації в Україні у відповідному законодавчому
акті положень, спрямованих на підвищення ефективності протидії корупції,
що містяться в Федеральному Законі Російської Федерації від 07 травня

637РОЗДІЛ 11 • Наукове життя



2013 р. № 79-ФЗ; щодо конституційності статусу Тимчасової спеціальної комі-
сії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції; щодо науково-доктринально-
го тлумачення термінів «законні інтереси держави» та «загроза порушення
інтересів держави»; щодо проекту Закону України «Про протидію і запобіган-
ня сепаратизму та подолання наслідків сепаратистської діяльності на території
України (десепаратизацію)»; щодо надання правової оцінки звернення
Приазовської народної республіки до керівництва Союзу народних республік
«Новоросія» та так званої Конституції Приазовської народної республіки;
щодо надання правової оцінки розміщенню на відео хостингу Youtube відеоза-
пису під назвою «Иосиф Кобзон поет “гимн Донбасса”»; щодо проекту Закону
України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо виклю-
чення статті 294 Кримінального кодексу України, «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні пра-
вопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в
автоматичному режимі»; «Про Національне бюро антикорупційних розсліду-
вань»; «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримі -
нально-процесуального кодексу України щодо обов’язковості ухвал слідчого
судді»; «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування
працівників правоохоронних органів та посадових осіб; «Про превентивне
затримання особи (осіб); «Про внесення змін до Кримінального кодексу
України (щодо відповідальності за злочини проти основ національної безпеки
України); «Про внесення змін до чинного законодавства України щодо прав
громадян в боротьбі з корупцією та зловживання владою» та ін.

До Президії НАН України направлялись пропозиції, зокрема, щодо активі-
зації участі наукових установ Академії у забезпеченні належного вирішення
питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу. Було також підготовлено Пропозиції відділу щодо наукового супрово-
ду процесу реформ в Україні відповідно до коаліційної угоди депутатських
фракцій у Верховній Раді України VІІІ-го скликання.

Співробітники Інституту протягом року брали активну участь в роботі дер-
жавних та громадських організацій: Ю. С. Шемшученко брав участь у діяль-
ності Конституційної Асамблеї України, науково-консультативних рад при
правоохоронних органах тощо; О. В. Скрипнюк – Голова Координаційного
бюро з проблем конституційного права, позаштатний консультант Комітету
Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого само-
врядування; О. В. Батанов є членом науково-методичної ради Асоціації міст
України; Т. А. Костецька є членом науково-консультативної ради Національної
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі; Н. Р. Малишева
є членом-кореспондентом Міжнародної академії астронавтики, міжнародним
експертом ООН з питань освіти в галузі космічного права, членом редколегій
журналів «Земельне право України», «Вісник Луганського університету внут-
рішніх справ», «Космічні науки та технології», а також членом міжнародних
професійних організацій: Міжнародного Інституту космічного права
Міжнародної астронавтичної федерації; Міжнародної спілки права навколиш-
нього середовища; Міжнародного союзу збереження природи; Національного
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комітету ЮНЕСКО «Людина і біосфера»; Координаційної ради НАН України
з проблем, пов’язаних з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та
Кіотським протоколом до неї; Світового конгресу викладачів аграрного та еко-
логічного права; Комісії НАН України з питань техногенно-екологічної безпе-
ки, надзвичайних ситуацій та мінімізації наслідків Чорнобильської катастро-
фи; головою секції правових та соціальних проблем космічної діяльності Ради
НАН України з космосу; головою секції правових основ природокористування
Всеукраїнського товариства охорони природи, членом Всеукраїнської Ради
Товариства. В. І. Олещенко є віце-президентом Українського географічного
товариства; членом Робочої групи Кабінету Міністрів України з питань роз-
витку місцевого самоврядування; членом правління Українського центру спри-
яння розвитку публічно-приватного партнерства; членом Президії Науково-
технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;
членом Експертної групи Міністерства екології та природних ресурсів України
з питань адаптації екологічного законодавства України до законодавства ЄС
щодо збереження живої природи; членом Робочої групи Мінекономрозвитку
України з питань державно-приватного партнерства; членом Національної екс-
пертної комісії України з питань захисту суспільної моралі; членом Робочої
групи НАН України з питань сприяння діяльності ЮНЕСКО; членом Секції з
екологічних питань Комітету по державних преміях України в галузі науки і
техніки; Н. В. Воротіна є членом науково-експертної ради при Верховному
Суді України. Виступала експертом з питань тлумачення та застосування норм
матеріального права при вирішенні питань усунення Верховним Судом
України їх неоднакового застосування в практиці касаційних судів;
М. О. Пухтинський є членом науково-методичної ради Асоціації міст України,
наглядової ради «Товариства науковців по сприянню муніципальній реформі»;
В. Н. Денисов є першим віце-президентом Української асоціації міжнародного
права, член Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства
права, член Громадської організації «Асоціація морського права України»,
науковий консультант багатотомного видання МЗС України «Зібрання чинних
міжнародних договорів України», що видається Міністерством закордонних
справ України відповідно до Закону України «Про міжнародні договори
України», член Наглядової ради Дипломатичної академії України при
Міністерстві закордонних справ України відповідно до Указу Президента
України «Про зміни у складі Наглядової ради Дипломатичної академії України
при Міністерстві закордонних справ України» від 12 липня 2013 р., за
№ 375/2013; М. М. Товт – член-експерт Тимчасової спеціальної комісії з
питань підготовки проекту Закону «Про розвиток і застосування мов в
Україні», член Громадської ради керівників освітніх програм всеукраїнських
громадських об’єднань національних меншин України при Міністерстві осві-
ти і науки, молоді та спорту України, позаштатний консультант Комітету
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і між-
національних відносин, почесний голова Демократичної спілки угорців
України, почесний голова Спілки за сприяння розвитку сільському зеленому
туризму в Україні; О. В. Кресін – член Європейської комісії проти расизму і
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нетерпимості, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права,
координатор національного українського комітету Міжнародної асоціації юри-
дичних наук, вчений секретар Української асоціації порівняльного правознав-
ства, заступник головного редактора журналу «Сравнительные правовые и
политологические исследования» (Российская Федерация), член редколегій
наукових юридичних видань; О. С. Переверзєва – директор Наукового центру
правових проблем сучасного торговельного мореплавства КУП НАН України,
член громадської організації «Асоціація морського права України»;
С. О. Мельник – член Експертної ради з питань міжнародного права при МЗС
України. 

Співробітники Інституту приймали участь у заходах, що вживалися науко-
вими осередками України у зв’язку з окупацією Російською Федерацією тери-
торії Автономної Республіки Крим та діями воєнного характеру на Сході
України. Зокрема, О. В. Кресіним разом із І. О. Кресіною було ініційовано
надіслання до всіх вищих навчальних закладів СНД, засобів масової інформа-
ції Російської Федерації та тисячі російських вчених «Звернення українських
науковців до російського наукового співтовариства» із проханням проявити
власну громадянську позицію і не підтримувати владу Російської Федерації в
її протиправних діях щодо України. Звернення було підтримане широким
колом науковців України. Його текст було також опубліковано в газеті
«Літературна Україна» 13 березня 2014 р.

У численних заходах, присвячених проблемі захисту інтересів України у
зв’язку з окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим
брала участь С. О. Мельник, зокрема нею було зроблено коментар щодо Заяви
МЗС Росії відносно обвинувачень в порушенні Росією зобов’язань
Будапештського меморандуму від 05 грудня 1994 р. (коментар розміщено на
Інтернет-сторінці «Ukraine Krisis Media Center»). Також вона виступала з допо-
віддю на тему: «Гарантії безпеки України: універсальний, регіональний та
двосторонній рівень» на брифінгу Української асоціації міжнародного права,
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету
ім. Т. Шевченка на тему: «Агресія Росії та міжнародне право» (м. Київ,
20 березня 2014 р.). та на Міжнародній науковій конференції «Інтереси
України: міжнародно-правовий захист» (м. Київ, 28 серпня 2014 р.).

Академік НАН України Шемшученко Ю. С. прийняв участь у семінарі на
тему: «Правові засоби захисту інтересів держави Україна у зв’язку з агресією
Російської Федерації на сході України та анексією Криму», що був організова-
ний Міністерством юстиції України 18 грудня 2014 р.

Дії воєнного характеру, які мають місце на Сході України, змусили органи
державної влади України до проведення антитерористичної операції, одночас-
но викликали потребу в терміновому внесенні змін до ряду законів України з
кримінального та кримінально-процесуального права. Зважений аналіз цих
змін законодавства з точки зору їх відповідності правам та свободам людини
було здійснено під час круглого столу «Приведення українського законодав-
ства у відповідність до Конституції України та міжнародного права» (м. Київ,
14 листопада 2014 р.), організованого Громадським об’єднанням «Євролідер»,
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на якому в якості одного з основних доповідачів виступив співробітник відді-
лу к.ю.н. К. О. Савчук.

Протягом звітного періоду роль головного координаційного центру, як і в
минулі роки, здійснювала Рада по координації фундаментальних правових
досліджень (кер. – академік НАН України Ю. С. Шемшученко). Основними
формами діяльності Ради в поточному році були: проведення спільних науко-
вих досліджень; підготовка рукописів та видання колективних монографій,
підручників, словників, циклів брошур тощо; спільна підготовка законопроек-
тів; співпраця у сфері надання методичної допомоги вищим та середнім
навчальним закладам освіти; співучасть у підготовці та проведенні наукових
та науково-практичних конференцій, співпраця з органами державної влади
тощо. 

У звітному році продовжила свою діяльність секція історії держави і права
Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових дослід-
жень (І. Б. Усенко – голова секції, а І. В. Музика – вчений секретар секції).
Діяльність секції вже багато років тісно пов’язується з роботою Міжнародної
асоціації істориків права (далі – МАІП), заснованої свого часу насамперед
зусиллями співробітників Харківського національного університету внутріш-
ніх справ та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
Президентом асоціації є О. М. Ярмиш, а першим віце-президентом
І. Б. Усенко. Штаб-квартирою асоціації на сьогодні виступає відділ історико-
правових досліджень, що додатково демонструє провідний статус відділу
серед наукових установ, у яких займаються історико-правовою наукою. В
останні роки до співпраці долучилася нова організаційна структура – Комісія
історії українського права при Президії НАН України.

Міжнародною асоціація істориків права разом з секцією історії держави і
права Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових
досліджень, Комісією історії українського права при Президії НАН України та
Інститутом було організовано дві історико-правові конференції у Чернігові та
Берегові. За оцінками зарубіжних дослідників, Міжнародна асоціація істори-
ків права є унікальним явищем, аналогів якому немає на всьому пострадян-
ському просторі. Ряд членів Асоціації – провідних вітчизняних вчених було
залучено до підготовки монографії з історії судової влади в Україні, яка здійс-
нювалась у рамках планової НДР Інституту.

Під егідою МАІП та зусиллями співробітників Інституту функціонує
«Антиплагіатний центр 12.00.01», діяльність якого була позитивно зустрінута
науковою громадськістю, продовжує здійснювати обслуговування інтернет-
ресурсу (власного сайту) МАІП, що створює додаткові можливості для зміц-
нення зв’язків між членами Асоціації та популяризації її діяльності в Україні
та світі.

Протягом 2014 р. Інститут брав участь в організації конференцій, семіна-
рів, круглих столів, що проводилися спільно з іншими науковими установами.
Зокрема, Кресін О. В. виступив координатором серії круглих столів, що про-
водилися Інститутом, серед них: круглий стіл на тему: «Історія порівняльного
правознавства як напрям наукових досліджень» (проводився в м. Київ, 23 жов-
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тня 2014 р. спільно з Київським регіональним центром НАПрН України та
Українською асоціацією порівняльного правознавства); круглий стіл на тему:
«Філософія порівняльного правознавства» (проходив у м. Київ, 13 листопада
2014 р., проводився спільно з Київським регіональним центром НАПрН
України та Українською асоціацією порівняльного правознавства) та міжна-
родний круглий стіл на тему: «Ідея порівняльного міжнародного права: pro et
contra (до ювілею іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма
Елліотта Батлера) (проходив у м. Київ, 02 грудня 2014 р., був організований
спільно з Київським регіональним центром НАПрН України, Українською асо-
ціацією порівняльного правознавства, Українською асоціацією міжнародного
права та Університетом штату Пенсильванія).

Інститут, спільно з Науковим центром правових проблем сучасного торго-
вельного мореплавства КУП НАН України, очолюваним Переверзєвою О. С.,
наприкінці звітного періоду проводив роботу з підготовки до проведення чер-
гової Міжнародної конференції з морського права (орієнтовний строк прове-
дення: лютий 2015 р.). Співробітники Інституту залучались до організації
наукових заходів, що проводилися іншими науковими установами України, а
саме: Товт М. М. брав участь в організації круглого столу «Національні мен-
шини України – діяльність, досягнення, проблеми та перспективи у загально-
національному контексті», який відбувся 07 травня 2014 р. в Інституті полі-
тичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України і висту-
пив з доповіддю «Досвід реалізації державної етнонаціональної політики в
Україні».

Зокрема, В. Н. Денисов був членом Експертної ради з питань проведення
експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України з юридичних наук. Також, за запитом Міністерства освіти і науки
України ним було підготовлено експертну оцінку проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2010 р. № 787» (відносно змін, що мали бути внесени-
ми до «Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітою-кваліфікаційними рівнями спеціаліста
і магістра», якими передбачена підготовка фахівців за спеціальністю
«Міжнародне право» в рамках галузі знань «Міжнародні відносини», з метою
визнання здобутої ними вищої освіти саме як юридичної). М. М. Товт висту-
пав членом Громадської ради керівників освітніх програм всеукраїнських гро-
мадських об’єднань національних меншин України, що створена при
Міністерстві освіти і науки України.

Крім того, Інститутом самостійно та разом з іншими установами було про-
ведено низку конференцій, семінарів, круглих столів, а саме: Десяті юридичні
читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації, Науково-прак-
тична конференція «Правовий світогляд: людина і право», Міжнародна науко-
ва конференція «Актуальні проблеми юридичної науки на сучасному етапі»
(до 65-річчя Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України),
Круглий стіл «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання»,
Міжнародна науково-практична конференція «VІІ наукові читання, присвячені
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пам’яті В. М. Корецького, Методологічний семінар «Актуальні проблеми роз-
витку конституційного права України», Урочисте засідання Вченої ради
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, присвячене 90-річчю від дня
народження професора В. Д. Бабкіна, XXX Міжнародна історико-правова кон-
ференція «Конституція і державотворення: національні традиції та світовий
досвід», Ювілейні Загальні збори Секції суспільних і гуманітарних наук
України, присвячені 100-річчю від дня народження академіка Б. М. Бабія,
Круглий стіл «Історія порівняльного правознавства як сфера наукових дослід-
жень», Круглий стіл «Адміністративне судочинство в контексті європейського
вибору України», Круглий стіл «Філософія порівняльного правознавства»
(пам’яті Петра Мартиненка і Патрика Гленна), V Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Поняття та категорії юридичної науки», Міжнародний
науковий семінар «Консерватизм і громадянська участь у суспільно-політич-
ному житті Центральної і Східної Європи», XXХІ Міжнародна історико-пра-
вова конференція «Державний суверенітет, національна безпека і світовий
правопорядок в історико-правовому вимірі», Міжнародний круглий стіл «Ідея
порівняльного міжнародного права: pro et contra (До ювілею іноземного члена
НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера)», Міжнародна
науково-практична конференція «Права людини в Україні в сучасних умовах:
пошук нових механізмів утвердження та забезпечення», Міжнародна науково-
практична конференція «Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук
нових механізмів утвердження та забезпечення», Методсемінар «Основи соці-
ально натуралістичної юриспруденції».

У 2014 р. видавнича діяльність Інституту здійснювалось як за рахунок
бюджетних, так і додатково залучених коштів, у тому числі благодійної допо-
моги, коштів, отриманих від науково-експертної діяльності. В цілому ж у звіт-
ному році Інститутом видано 11 монографічних праць, 1 посібник, 11 збірни-
ків наукових праць, 6 журналів загальним обсягом близько 980,4 д. а.
Загальний обсяг публікацій співробітників Інституту, враховуючи наукові
статті, брошури, тези конференцій тощо склав близько 1900 д. а.

Зокрема опубліковані: Монографії: Правова держава. Щорічник наукових
праць. Випуск двадцять п’ятий / До 65-річчя Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. 1949–2014 / [відп. ред. Ю. С. Шемшу -
ченко]. – К. : ІДП НАНУ, 2014; Доктринальні засади розвитку держави та
права: національні та міжнародні тенденції : колективна монографія / [заг. ред.
проф. Ю. Л. Бошицького] ; Київський університет права. – К. : Видавництво
Ліра-К, 2014; Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особ-
ливості розвитку : монографія / [за ред. І. Б. Усенка]. – К. : Наук. думка, 2014.;
Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму :
монографія / [за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; відп. ред.
Н. М. Пар хоменко]. – К. : Юрид. думка, 2014; Принцип рівності у праві: тео-
рія і практика : монографія / [передмова акад. НАН України Ю. С. Шемшу -
ченка ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко]. – К. : Юрид. думка, 2014; Протидія зло-
чинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і
кримінально-процесуальні проблеми) : монографія / [за заг. ред. О. М. Костен -
ка]. – К. : Наук. думка, 2014; Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в
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Україні у сучасний період : [монографія] / Бусол О. Ю. – К. : Ін Юре, 2014;
Проблеми адміністративно-правового забезпечення оптимізації державного
управління в Україні на сучасному етапі : Наукова доповідь / [за заг. ред.
О. Ф. Андрійко]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
2014; Tóth Mihály, Csernicskó István «Tudományos – gyakorlati kommentár
Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló Törvényéhez» : [monográfia] /
Tóth Mihály, Csernicskó István. – Ungvár; Budapest : Intermix, 2014; Політико-
правові механізми запобігання ксенофобії та іншим видам дискримінації в
Україні в контексті європейської інтеграції / [за ред. І. О. Кресіної]. – К. : Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014; Політико-правові
механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві : Наукова
записка / [кер. проекту І. О. Кресіна]. – К. : Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2014.

Збірники наукових праць: Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і
політичні науки. Випуски 63, 64, 65, 66. – К. : ІДП НАН України, 2014;
Актуальні проблеми адміністративного права України : зб. наук. матеріалів
круглого столу (15 травня 2014 р., м. Київ) / за заг. ред.. д.ю.н., проф., член-кор.
НАПрН України О. Ф. Андрійко. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Ко -
рецького НАН України, 2014; Адміністративне судочинство в контексті євро-
пейського вибору України : зб. наук. праць / [за заг. ред. д.ю.н., проф. член-кор.
НАПрН України О. Ф. Андрійко]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Ко -
рецького НАН України, 2014; Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук.
праць. Матеріали V Міжнар. наук-практ. конф., 18 листопада 2014 р., Київ / за
заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2014; Наукові
читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького : зб. наук. праць / Київський 
ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький,
В. О. Євдокимова, О. В. Чернецька та ін.]. – К. : Видавництво Ліра-К, 2014;
Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства : зб.
матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2013 р., м. Київ) /
Київський університет права НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко,
Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька, М. О. Дей, О. С. Переверзєва]. – Вип. 2. –
К., 2014; Конституція і державотворення: національні традиції та світовий
досвід : матеріали XXХ Міжнар. історико-правової конф., 04–06 липня 2014 р.,
м. Чернігів / ред. кол.: І. Б. Усенко (голова), О. О. Малишев (відп. секр.),
О. Ф. Андрійко, О. А. Гавриленко, Л. О. Зайцев, А. Ю. Іванова, В. Є. Кири -
ченко, І. В. Музика, О. О. Редькіна, Є. В. Ромінський, О. О. Самойленко,
О. Н. Ярмиш. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецкього, 2014; Дер -
жавний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-
правовому вимірі : матеріали XXХІ Міжнар. історико-правової конф.,
27–30 листопада 2014 р., м. Берегове / ред. кол.: І. Б. Усенко (голова), Я. В. Ла -
зур (заст. голови), А. В. Макарчук (відп. секр.), К. А. Губар, О. О. Малишев,
Є. В. Ромінський, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика,
О. Н. Ярмиш. – Київ-Ужгород : Вид-во «Говерла», 2014.

Журнали: Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. Свобода,
рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. Вип. 5. – К. :
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Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014; «Studia
Politologica Ucraino-Polona». Вип. 4 / [за ред. В. Горбатенка, Я. Прокопа]. – 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Польська академія
мистецтв і наук, Польське наукове товариство у Житомирі. – Житомир-Київ-
Краків : Вид-во Євенка О., 2014; Судова апеляція. Науково-практичний жур-
нал. № 1, 2, 3, 4. 2014.

Навчальні посібники та підручники: Історія держави і права України : навч.
посібник для слухачів заочного відділення Навчально-наукового інституту
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України / [авт. кол.:
В. Т. Окіпнюк, І. Б. Усенко]. – К. : Центр навч.-наук та наук.-практ. вид. НА СБ
України, 2014. 

Також протягом звітного періоду здійснювалося міжнародне співробітниц-
тво. Зокрема, 22 квітня 2014 р. М. М. Товт виступив з лекцією перед співро-
бітниками Інституту дослідження меншин Центру досліджень суспільних наук
Угорської Академії Наук, темою якої був «Розвиток правого регулювання
виборчих систем та функціонування партійної системи України». Окрім цього,
14 жовтня 2014 р. виступав з доповіддю «Дилеми розвитку українського кон-
ституціоналізму з 1991 року по теперішній час» на Міжнародній конференції
«Зародження української державності та дилеми її функціонування», організо-
ваній Факультетом адміністративних наук Національного університету сус-
пільної служби Угорщини (м. Будапешт, Угорщина), 25 вересня 2014 р. при-
йняв участь у дискусійній клубній зустрічі Німецького економічного клубу
(ДЕК) (нім. Deutschen Wirtschaftsklubs (DWK)) на тему «Мовні права в Україні
з огляду на положення Закону «Про засади державної мовної політики» 2012 р.
Кресін О. В. 09 липня 2014 р. виступив на тему: «Особливості організації юри-
дичної освіти і науки в Україні» в університеті Пантеон Сорбонна (Паризький
університет – 1 або Париж І) (м. Париж, Франція) перед викладачами в рамках
щорічної зустрічі Міжнародної мережі юристів «Трансєвропейські експерти»,
12 липня 2014 р прочитав відкриту лекцію на тему: «Становлення порівняль-
ного правознавства в Україні» в Університеті Пантеон-Ассас (Паризький уні-
верситет ІІ або Париж ІІ) (м. Париж, Франція).

Кубко Є. Б. здійснював міжнародні наукові зв’язки із іноземними юриста-
ми-науковцями: професором права Паризького університету Мішелем де
Гілленшмідтом, професором Карлом Екштайном (Швейцарія), професором
порівняльного правознавства Габріеле Креспі-Регіцці (Університет м. Павіа
(Італія), професором права університету Пенсільванії (США) Уїльямом
Батлером, професором Школи бізнесу м. Вісбаден Райнером Ведде
(Німеччина).

Академік НАН України Ю. С. Шемшученко у складі української урядової
делегації взяв участь у візиті до Португалії для обговорення міжнародних про-
блем боротьби з наркотиками. Ознайомився з діяльністю Європейського цен-
тру з моніторингу наркотиків і наркоманії. Скрипнюк О. В. здійснював спів-
робітництво з Університетом імені Яна Амоса Коменського (Словаччина),
Університетом штату Пенсільванія, Радою Європи, Агентством США з міжна-
родного розвитку (USAID). Воротіна Н. В. взяла участь у XXIV Економічному
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форумі, в рамках якого проводився також VII Форум «Європа – Україна» в
Інституті Східних досліджень (м. Криниця-Здруй, Польша).

Ряд співробітників Інституту протягом звітного періоду представляли
Україну у міжнародних урядових та міжнародних неурядових організаціях, а
саме: Кресін О. В. був членом органу Ради Європи – Європейської комісії
проти расизму і нетерпимості, членом-кореспондентом Міжнародної академії
порівняльного права, а також координатором Українського національного
комітету Міжнародної асоціації юридичних наук.

Батрин С. В. взяв участь у міжнародній науково-практичні конференції,
присвяченій 37-й річниці заснування Американо-Української асоціації юрис-
тів Сполучених Штатів Америки, що відбувалася у м. Вашингтон 13–16 лис-
топада 2014 р.; у міжнародних переговорах у якості консультанта з правових
питань Міністра юстиції України та Міністра інфраструктури України у їх
переговорах з Президентом Грузії, Прем`єр-міністром Грузії, Міністром юсти-
ції Грузії та Міністром економіки Грузії з приводу використання досвіду цієї
країни у реформуванні судової влади, державного апарату тощо.

Співробітники Інституту є членами редакційних колегій зарубіжних юри-
дичних наукових видань, зокрема, Денисов В. Н. є членом редакційної колегії
«Международное право и проблемы интеграции» (видається Бакинським дер-
жавним університетом, Азербайджан), Кресін О. В. є заступником головного
редактора журналу «Сравнительные правовые и политологические исследова-
ния» (Российская Федерация) та членом редколегій наукових юридичних
видань: до 03.2014 р. – «Евразийского юридического журнала» (Российская
Федерация), «The Lawer Quarterly» (Чехія); «Journal of Comparative Law»
(Велика Британія); «Journal of Constitutionalism and Human Rights» (Литва),
«Kutafin University Law Review» (Російська Федерація).

У 2014 р. співробітники Інституту здійснювали наукові переклади праць
зарубіжних та українських вчених. Зокрема, Кресін О. В. здійснив науковий
переклад з англійської мови на українську роботи Батлера У. Е. Пам’яті про-
фесора Патріка Гленна (1940–2014) (опубліковано у журналі «Порівняльно-
правові дослідження». – 2014. – № 2. – С. 245–247); Товт М. М. здійснив пере-
клад з угорської на українську мову статті Івана Ходаса «Суддівство в
Закарпатті (від початку угорської державності до 1918 року)» (опубліковано в
матеріалах ХХХ Міжнародної історико-правової конференції «Конституція і
державотворення: національні традиції та світовий досвід», що відбувся в
м. Чернігів 04–06 липня 2014 р. – К., 2014 – С. 59–70). Окрім цього, М. М. Товт
здійснив переклад з російської на угорську мову «Научно-практического ком-
ментария Закона Украины «Об основах государственной языковой политики»
(К., 2014). Ця робота була перевидана під назвою «Tudományos – gyakorlati
kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló Törvényéhez»
(Будапешт, Ужгород, 2014 р.).

Єрьоменко Г. В. взяла участь в міжнародному дослідженні Variose
Landscape of Mediation. У дослідженні брало участь більш як 60 країн світу.
Дослідження опубліковано у виданні Utrecht University (Netherlands). Крім
того, опубліковано 2 статті в Case book, Ukrainian and Russian «Human Resource
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Management Issues in Multinational Companies», 2014. University of Freiburg
(Switzerland), Тема Г. Єрьоменко стосується можливостей впровадження
медіації в діяльність транснаціональних компаній, представництва яких діють
в Україні для ефективного вирішення спорів, які виникають як в компанії, так
і поза її межами. 

Малишева Н. Р., Стельмах О. С., Семеняка В. В., Кузнєцова С. В. беруть
участь у міжнародному космічному проекті «LEOSWEEP» «Зміцнення безпе-
ки на низькій навколоземній орбіті з розширеною електричною установкою»
(за Програмою ЄС FP7 - КОСМОС – 2013, запит до теми SPA – 2013.3.2-01).
В цьому міжнародному проекті здійснюється правовий та політичний супро-
від (політико-правовий сегмент) програми по темі «Методології та технології
для активного видалення космічного сміття і/або запобігання наслідків від кос-
мічних відходів» (кер. правового напряму Малишева Н. Р., технічний контакт
– Стельмах О. С.). Правовий сегмент проекту розпочався в листопаді 2014 р. і
розрахований на 1 рік і 4 місяці. Учасниками правового сегменту проекту
здійснено попередній огляд матеріалів, підготовлених іншими учасниками
дослідження, на предмет відповідності пропонованих ними заходів нормам і
принципам міжнародного, європейського та національного космічного права.
До головної організації проекту – космічної фірми СЕНЕР (Іспанія) постійно
надсилається інформація про хід виконання дослідження.

Відповідно до Угоди про співпрацю між Міжнародним центром космічно-
го права при Інституті держави і права НАН України та Інститутом космічно-
го права Університету Кейо, Токіо, Японія, укладеної 06 березня 2013 р., від-
бувся обмін матеріалами щодо: космічного національного законодавства
пострадянських держав; законодавства РФ щодо дистанційного зондування
Землі та ін.

Як національні науково-правові експерти Малишева Н. Р. та Кузнє -
цова С. В. брали участь у проекті Представництва ООН в Україні «Розбудова
спроможності для низьковуглецевого зростання в Україні», взяли участь у під-
готовці довгострокової Стратегії низьковуглецевого розвитку, орієнтованої на
досягнення економічного зростання і уникнення супутнього збільшення 
викидів парникових газів; виступили співавторами виданої з цих питань
монографії.

Стельмах О. С. взяла участь в роботі щорічного – 65-го Міжнародного
астронавтичного конгресу (жовтень 2014, Торонто); а також 57-го Колоквіуму
з міжнародного космічного права Міжнародного інституту космічного права,
на якому виступила з доповіддю на тему: «Правові засади перебування люди-
ни у космічному просторі».

Через військову агресію Росії порушилися традиційні зв’язки з багатьма
російськими науковими закладами, хоча окремі російські вчені продовжують
брати участь в наукових конференціях організованих Інститутом. Водночас до
участі у цих конференціях долучилися вчені Польщі, Словаччини та
Угорщини. Зокрема, одним з офіційних співорганізаторів ХХХІІ конференції
МАІП став Університет імені Яна Амоса Коменського (Братислава).

Окрім того, І. Б. Усенко як експерт у галузі інформаційного та архівного
законодавства бере участь у проектах Харківської правозахисної групи, які
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здійснюються за підтримкою Європейського Союзу, Ради Європи,
Міжнародного фонду «Відродження» та інших міжнародних фондів з різних
країн; К. А. Віслобоков бере участь у кількох міжнародних проектах із оциф-
рування архівних фондів України.

Зазначені роботи здійснювались у наукових та науково-допоміжних під-
розділах Інституту, де у 2014 р. працювали 113 співробітників, із них
92 науковці, у тому числі: директор, 2 заступники директора, вчений секретар,
10 завідуючих відділами, 3 головних наукових співробітники, 5 провідних
наукових співробітників, 39 старших наукових співробітників, 17 наукових
співробітників, 13 молодших наукових співробітників.

Станом на 01 січня 2015 р. в Інституті працює 20 докторів наук та 64 кан-
дидати наук.

У цьому році І. А. Куян захистила докторську дисертацію (спец. 12.00.02 –
конституційне право; муніципальне право), а Т. Ю. Богиня – кандидатську
(спец. 23.00.03 – політичні інститути та процеси). Загалом у 4-х спеціалізова-
них вчених радах Інституту було захищено 79 кандидатських та 11 доктор-
ських дисертацій.

В докторантурі та аспірантурі Інституту навчалося 78 осіб, з них на умовах
бюджетного фінансування – 28 чол., за контрактами – 50 чол., з них 3 – іно-
земні громадяни (В’єтнам, Росія, Палестина).

Протягом звітного року стипендію Президента України для молодих вче-
них отримували Козлюк Л. Г., Шумило М. М., Макарчук А. В.

Кукурудз О. В. проходила стажування у Варшавському університеті в
межах Гранту ім. Кшиштофа Скубішевського.

Творчі досягнення співробітників Інституту були відзначені: д.ю.н., профе-
сор Н. М. Хуторян нагороджено орденом За заслуги ІІІ ступеня за значний осо-
бистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освіт-
ній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сум-
лінну працю; Н. М. Оніщенко, І. О. Кресіну, О. В. Батанова, О. В. Скрипнюка,
Т. І. Тарахонич, І. В. Музику – нагороджено Почесною грамотою Президії
НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України; М. В. Венецька,
В. О. Антонов, В. В. Романюк – отримали Подяку НАН України; І. Б. Усенка
нагороджено Почесною грамотою Рівненської обласної ради «За високий про-
фесіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної науки та з
нагоди 65-річчя заснування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України» (08 травня 2014 р.); Подякою Президії НАН України та
Київського міського управління освіти – «за сприяння діяльності Малої акаде-
мії наук та з нагоди 65-річчя Київської МАН» (04 грудня 2014 р.); Почесною
грамотою Союзу юристів України «За вагомий внесок у розвиток юридичної
освіти і науки» (12 травня 2014 р.); Подякою ректора Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова «за вагомий особистий внесок у
розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяль-
ності» (травень 2014); член-кор. НАН України Семчик В. І., Кваша О. О., Хуто -
рян Н. М., Стадник М. П., Денисов В. Н., Тарахонич Т. І., Горба тен ко В. П.,
Ходаківський М. Д. – отримали Відзнаку Міністерства освіти і науки України;
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Нагребельний В. П., Тимченко Г. П., Прилуцький С. В., Сірий М. І., Богі -
ніч О. Л., Бабаскін А. Ю., Поліводський О. А., Нерсе сян А. С. – отримали
Відзнаку Національної школи суддів України; Костенка О. М., Малишеву Н. Р.,
Акуленка В. І., Скрипнюка О. В., Ющи ка О. І. – нагороджено Почесною гра-
мотою Союзу юристів України; Макаренко Л. О., Бусуйок Д. В., Кресін О. В.,
Сімутіна Я. В., Сунєгін С. О., Шумило М. М. – отримали Подяку Союзу юрис-
тів України; Андрійко О. Ф. отримала Подяку Президента Національної ака-
демії правових наук України, Почесну грамоту Союзу юристів України;
Переверзєва О. С. нагороджена Грамотою за сумлінне і фахове виконання про-
фесійних обов’язків та Подякою за сумлінну працю, особистий вагомий вне-
сок у розбудову Київського університету права; Савчук К. О. – отримав Подяку
за сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розбудову Київського універ-
ситету права; Проценко І. М. нагороджена Почесною грамотою за багаторічну
сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розбудову Київського універси-
тету права; Нагре бельний В. П. отримав Почесну відзнуою Антимонопольного
комітету України.

Лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку й
видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів
освіти» у звітному році стали: Шемшученко Ю. С., Оніщенко Н. М., Пархо -
менко Н. М., Тарахонич Т. І., Богініч О. Л., Макаренко Л. О., Львова О. Л.,
Сунєгін С. О. за видання «Правові системи сучасності: навчальний посібник
для магістрів права / [відп. ред. Ю. С. Шемшученко]. – К. : Вид-во «Юридична
думка», 2012. – 492 с. 

Лауреатом Премії Святого Володимира Великого за підготовку підручника
«Конституційне право України. Академічний курс» став Скрипнюк О. В.

Таким чином у 2014 р. Інститут в цілому виконав поставлені перед ним зав-
дання. Колективом Інституту було видано серію монографічних праць, роз-
роблено і подано до органів влади низку заслуговуючих на увагу пропозицій і
рекомендацій, спрямованих на удосконалення Конституції та законодавства
України. Разом з тим, мали місце й певні недоліки, а також труднощі, пов’яза-
ні з недостатнім і несвоєчасним фінансуванням науково-дослідних робіт,
ускладненою процедурою фінансових розрахунків за видавничо-поліграфічні
послуги тощо. З огляду на це доцільним у 2015 р. є зосередження зусиль на
наступному: поглибити наукові дослідження, пов’язані з модернізацією
Конституції України та відповідно до пріоритетних напрямів фундаменталь-
них досліджень Інституту; продовжити розвиток фундаментальних наукових
досліджень у рамках цільових комплексних програм; актуалізувати діяльність
методологічного семінару з політико-правових проблем на базі Інституту;
активізувати підготовку докторських і кандидатських дисертацій співробітни-
ками Інституту; науковим співробітникам Інституту поглиблювати подальшу
співпрацю з Верховною Радою України та іншими державними органами
влади з метою посилення зв’язку науки з практикою; провести урочисті захо-
ди по відзначенню 125-річчя від дня народження першого директора
Інституту, академіка НАН України В. М. Корецького та видати до цієї дати
третю книгу вибраних праць вченого (лютий, 2015 р.); здійснити заходи щодо
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розширення та регулярного оновлення сайту Інституту у мережі Інтернет та
активізувати популяризацію видань Інституту на електронних носіях та інших
ЗМІ; поліпшити якість наукової продукції, що готується на базі Інституту і роз-
ширити міжнародне наукове співробітництво; видати перший том
Енциклопедії міжнародного права та завершити підготовку другого тому цієї
Енциклопедії.

Ю. С. ШЕМШУЧЕНКО,
академік НАН України

ВСТУПНЕ СЛОВО АКАДЕМІКА Ю. С. ШЕМШУЧЕНКА
НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

З НАГОДИ 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. Ф. ПОГОРІЛКА

12 серпня 2014 р. виповнилося 75 років від дня народження талановитого
вченого-конституціоналіста, високопрофесійного педагога і організатора віт-
чизняної юридичної науки, справжнього інтелігента і прекрасної людини
Віктора Федоровича Погорілка. Він народився у Донецькому краї, а творчу
діяльність пов’язав із Києвом.

З Віктором Федоровичем я познайомився у 1958 році під час спільного
навчання на юридичному факультеті Київського державного університету. Вже
на першому курсі він привернув до себе увагу як науковець. Очолював науко-
вий гурток, був активним учасником різноманітних студентських зібрань.
Після закінчення університету Віктор Федорович три роки працював в органах
прокуратури, а потім була аспірантура і майже 20 років на викладацькій робо-
ті у Вищій партійній школі при ЦК Компартії України.

На початку 1990-х років Віктор Федорович повернувся до Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де до кінця життя працював
завідувачем відділу конституційного права і місцевого самоврядування, а з
2001 р. – і заступником директора Інституту. Це було на моїх очах і я можу
поділитися деякими спостереженнями, що характеризують вченого.

По-перше, він був лідером школи конституційного права в Україні. З цих
питань надрукував понад 200 наукових праць. Став продовжувачем наукових
ідей В. М. Терлецького і А. П. Таранова.

Особливо плідно розробляв проблеми функцій держави, чому були присвя-
ченні його і кандидатська, і докторська дисертації. Тут Віктор Федорович
досяг загальносоюзного визнання. Багато ідей ученого не втратили свого зна-
чення і до сьогодні.

По-друге, Віктор Федорович мав широкий науковий потенціал. Крім кон-
ституційного права, він був одним із фундаторів теорії муніципального і
інформаційного права, залишив праці з питань екологічного права і навіть
юридичної риторики.

По-третє, свої теоретичні знання Віктор Федорович вміло поєднував з
практикою їх реалізації. Він очолював групу фахівців, яка підготувала інсти-
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тутський проект Конституції України, брав активну участь у діяльності
Конституційної комісії та відповідних робочих груп. За цю діяльність був
нагороджений орденом «За заслуги».

Нам зараз не вистачає цього вченого у діяльності Конституційної Асамблеї.
Він міг би сприяти у підготовці модернізованої Конституції України.

По-четверте, В. Ф. Погорілко був не тільки блискучим лектором, а й зро-
бив вагомий внесок у справу підготовки підручників з конституційного права
для вищих юридичних навчальних закладів. Йому належала ідея видання дво-
томного підручника «Конституційне право України», за яким і тепер навча-
ються студенти. А у його планах було ще й видання 10-томного курсу консти-
туційного права.

По-п’яте, В. Ф. Погорілко багато зробив і для підготовки юридичних кад-
рів вищої кваліфікації. Під його науковим керівництвом було захищено
3 докторські і понад 40 кандидатських дисертацій з проблем конституційного
права і місцевого самоврядування. Хоча у своїх звітах він скромно подавав
меншу цифру.

По-шосте, з Віктором Федоровичем було легко і цікаво працювати.
У нього, як заступника директора Інституту, завжди було багато ідей і варіан-
тів їх втілення. Він чимало зробив для утвердження авторитету Інституту, під-
вищення ефективності здійснюваних у ньому наукових досліджень.

Водночас учений був скромною, порядною і мудрою людиною, цінував
стабільність і надійність у дружніх і сімейних стосунках, був готовий завжди
надати допомогу ближньому.

В. Ф. Погорілко був відданий науці, його поважали в Інституті. Саме тут
він став членом-кореспондентом НАН України і академіком Національної ака-
демії правових наук України, лауреатом Державної премії України в галузі
науки і техніки, лауреатом різних наукових премій, був нагороджений держав-
ними нагородами.

Віктор Федорович рано пішов із життя. Але залишив по собі добру пам’ять
і цінну наукову спадщину. До його 75-річчя ми підготували і видали вибрані
праці автора. У книзі багато розумних ідей. А вони, як відомо, не вмирають.
Не забудеться і славне ім’я вченого.

В. П. НАГРЕБЕЛЬНИЙ,
член-кореспондент НАПрН України

ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ – ПРАВОЗНАВЕЦЬ І ОРГАНІЗАТОР 
АКАДЕМІЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
(До 100-річчя від дня народження 

академіка НАН України Б. М. БАБІЯ)

25 липня 2014 р. виповнилося 100 років від дня народження Бориса
Мусійовича Бабія – відомого українського вченого – правознавця, визначного
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організатора вітчизняної академічної юридичної науки, громадського і дер-
жавного діяча, колишнього академіка-секретаря Відділення історії, філософії
та права НАН України і колишнього директора Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, академіка Національної академії наук
України і академіка Академії правових наук України.

Б. М. Бабій народився (12) 25 липня 1914 р. у селі Гурівці Козятинського
району Вінницької області в селянській сім’ї. Свою трудову діяльність розпо-
чав у 1932 р. у редакції козятинської районної газети «Колективна праця»: спо-
чатку літпрацівником, а невдовзі – відповідальним секретарем редакції. Його
творчі здібності, сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків, праці,
жага до самовдосконалення відкрили для нього шлях до подальшого навчання.
У 1933–1934 рр. Борис Мусійович навчався у Всеукраїнському комуністично-
му інституті журналістики у Харкові, після чого працював у м. Могилів-
Подільському Вінницької області завідувачем відділу, відповідальним секрета-
рем районної (потім окружної) газети «Прикордонна зірка».

У вересні 1935 р. Б. М. Бабій вступив на перший курс Всеукраїнського
комуністичного інституту радянського будівництва і права у Харкові, а через
рік був переведений на другий курс юридичного факультету Київського дер-
жавного університету ім. Т. Г. Шевченка. У студентські роки він був відмінни-
ком навчання, брав активну участь у наукових студентських гуртках, виступав
з доповідями з проблем теорії та історії держави і права, опублікував декілька
нарисів з юриспруденції у вузівських багатотиражках. У червні 1939 р. ще до
закінчення навчання в університеті був призначений прокурором криміналь-
но-судового відділу Прокуратури Української РСР. Тут він працював до червня
1940 р., а невдовзі, після військової перепідготовки, був зарахований до кад-
рового складу Радянської Армії і призначений помічником прокурора
Київського військового округу.

З 22 червня 1941 р. Б. М. Бабій – у лавах діючої армії. Брав безпосередню
участь у бойових діях на фронтах Великої Вітчизняної війни, воював на
Південно-Західному, 2-ому Українському фронтах, деякий час працював у
Головній військовій прокуратурі Радянської Армії у Москві. Був учасником
визволення від фашистських загарбників Правобережної України, Молдови,
Румунії, Угорщини, Чехословаччини, Австрії. Нагороджений трьома бойовими
орденами Вітчизняної війни І (двічі) і II ступенів та багатьма медалями. У
1947 р., ще перебуваючи на військовій службі, Б. М. Бабій став укладачем і
автором вступної статті юридичного довідника для органів дізнання і дізнава-
чів; тоді ж вийшла друком його стаття «Про офіцерські суди честі». У цих пер-
ших наукових працях проявилась явна схильність їх автора до дослідницької
роботи, поєднана з природною обдарованістю і життєвим досвідом.

У повоєнні роки після демобілізації Борис Мусійович почав займатися
активною науково-педагогічною діяльністю. З 01 серпня 1947 р. працював
старшим викладачем теорії держави і права та заступником декана юридично-
го факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. На цій
посаді він багато уваги приділяв удосконаленню навчального процесу, підви-
щенню якості викладання юридичних дисциплін, вихованню у студентів висо-
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кої правосвідомості і правової культури. Як досвідчений педагог і дослідник,
Борис Мусійович глибоко розумів, що важливу роль у розвитку політичної і
правової культури відіграє юридична наука – її теоретичні розробки та їх впро-
вадження в практику державно-правового будівництва.

У 1949 р. за ініціативою тодішнього заступника Голови Ради Міністрів і
міністра закордонних справ УРСР Д. З. Мануїльського у складі Академії наук
УРСР була утворена нова спеціалізована юридична наукова установа – Сектор
держави і права на чолі з видатним українським ученим-юристом, академіком
АН УРСР В. М. Корецьким. Ученим секретарем Сектора, а трохи пізніше
заступником завідувача цієї установи призначений Б. М. Бабій, який брав без-
посередню участь у визначенні основних напрямів наукових досліджень і фор-
мування кадрів наукових співробітників, а також організації конкретних роз-
робок Сектора держави і права [1, с. 54–57].

У цей період яскраво проявились всебічні здібності Б. М. Бабія до наукової
та науково-організаційної діяльності. Дедалі більш окресленим і чіткішим
стало коло його наукових інтересів, серед яких головне місце посідають про-
блеми історії держави і права Української РСР. У 1950 р. він захистив канди-
датську дисертацію, присвячену державно-правовим аспектам возз’єднання
Західної України з Українською РСР. Невдовзі вийшли друком його перші мо -
но графічні праці, а також численні наукові статті з правових проблем україн-
ської радянської державності, утворення СРСР і ролі України у цьому процесі,
діяльності місцевих органів влади, історії правових досліджень в УРСР та ін.

У 1961 р. було опубліковано монографію Б. М. Бабія «Українська Радян -
ська держава в період відбудови народного господарства (1921–1925 рр.)», в
якій учений, що чудово володів і постійно спілкувався українською мовою,
докладно висвітлив вельми актуальну й на сьогодні проблему українізації дер-
жавного апарату та забезпечення прав інших національностей.

У 1963 р. Б. М. Бабій захистив докторську дисертацію, у якій в історично-
му аспекті дослідив розвиток державно-правових процесів на Україні у період
відродження народного господарства (1921–1925 рр.). При підготовці канди-
датської і докторської дисертацій він зібрав, ґрунтовно вивчив, ретельно проа-
налізував і вміло систематизував величезний масив архівних документальних
і фактичних матеріалів, які досі використовуються дослідниками історії дер-
жави і права України радянського періоду. В 1966 р. Б. М. Бабій був затвер-
джений у вченому званні професора.

У надрукованих ним багатьох наукових статтях йшлося також про актуаль-
ні проблеми державно-правового будівництва в Україні. Звичайно, не всі пуб-
лікації цього періоду за науковим змістом відзначались об’єктивністю, оскіль-
ки готувались з дотриманням існуючих тоді партійних вимог послідовно-кла-
сового підходу до дослідження суспільних (у тому числі державно-правових)
явищ. Разом з тим, незважаючи на певну ідеологічну і політичну заангажова-
ність, авторові вдалося поставити і вирішити ряд важливих наукових завдань,
зокрема, з методології історико-правових досліджень.

У цей час для творчої діяльності Б. М. Бабія було характерним вміле поєд-
нання роботи над індивідуальними монографічними працями з організацією
колективних, комплексних досліджень. Ще у 50-х роках у нього виникає ідея

653РОЗДІЛ 11 • Наукове життя



створення узагальнюючої праці з історії держави і права Української РСР.
Згодом він очолив колектив провідних вітчизняних істориків-юристів для під-
готовки такого фундаментального твору, який вийшов друком у 1961 р. і став
першою колективною науковою працею такого характеру і масштабу в радян-
ському правознавстві.

У середині 60-х років у житті Сектора держави і права АН УРСР відбулись
важливі зміни, значно зросла кількість наукових співробітників, розширилась
тематика досліджень, утворилося п’ять наукових підрозділів. Б. М. Бабій був
призначений завідувачем відділу теорії та історії держави і права, який він
очолював до 1982 р. Під його керівництвом у відділі розроблялись актуальні
проблеми історії і теорії держави та права, ефективності правового регулю-
вання, зміцнення законності і правопорядку, вдосконалення форм і методів
правового виховання та ін. У цей же час за ініціативою і під керівництвом
Бориса Мусійовича розгорнулась робота по підготовці двотомної праці з істо-
рії держави і права Української РСР, яка була опублікована у 1967 р.

Б. М. Бабій доклав чимало зусиль для перетворення Сектора в Інститут
держави і права АН УРСР, що було здійснено у червні 1969 р. Активна дослід-
ницька і науково-організаційна діяльність сформувала його як визнаного вче-
ного-державознавця, першодослідника багатьох проблем державно-правового
будівництва в Україні в 60–70-х роках. У грудні 1967 р. Б. М. Бабій був обра-
ний член-кореспондентом, а у березні 1972 р. – академіком АН УРСР. На цей
час у його творчому доробку було понад сто наукових праць, серед них п’ять
монографій з проблем історії держави і права, методологічних питань право-
вої науки, державного права і радянського будівництва, історії академічної
юридичної науки та ін.

У 1968 р. Б. М. Бабія як ученого-правознавця з широким діапазоном науко-
вих інтересів було затверджено академіком-секретарем Відділення економіки,
історії, філософії і права (з 1976 р. – Відділення історії, філософії і права), чле-
ном Президії АН УРСР. На цих відповідальних загальноакадемічних посадах
він перебував до 1988 р. За цей час ним здійснено велику роботу по вдоскона-
ленню структури наукових установ та організації досліджень у галузі еконо-
мічної, історичної, філософської, соціологічної і правової науки, зміцненню їх
зв’язків з суспільною практикою, розвитку міжнародного наукового співробіт-
ництва.

За вагомі заслуги у розвитку юридичної науки і підготовку наукових кадрів
у 1974 р. Борису Мусійовичу було присвоєно почесне звання Заслуженого
діяча науки і техніки Української РСР. У цьому ж році на Загальних зборах АН
УРСР його було обрано директором Інституту держави і права, а академік АН
УРСР В. М. Корецький, який обіймав цю посаду, був призначений почесним
директором інституту.

Під керівництвом Б. М. Бабія в Інституті значно розширились дослідження
теоретичних, методологічних, конституційних та управлінських проблем,
зміцнилися зв’язки з практикою державного будівництва. Як директор
Інституту він приділяє значну увагу визначенню найбільш актуальних напря-
мів наукових досліджень, розробці комплексних програм і фундаментальних
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проблем юридичної науки, спрямовує зусилля колективу на створення важли-
вих узагальнюючих праць, підвищення наукового рівня досліджень, популя-
ризацію юридичних знань, а також на підготовку і впровадження в державно-
правову практику конкретних пропозицій і рекомендацій. У його полі зору
постійно перебували питання формування наукових кадрів, підвищення їх
наукової кваліфікації і професійної майстерності, розширення світогляду. Він
активно сприяв науковому зростанню багатьох відомих українських учених-
правознавців.

У цей час значно пожвавилися творчі зв’язки із загальносоюзними дослід-
ницькими установами, зокрема з Інститутом держави і права АН СРСР,
Всесоюзним науково-дослідним інститутом радянського законодавства,
Інститутом проблем боротьби із злочинністю і розробки заходів її поперед-
ження, рядом наукових установ союзних республік, вищих навчальних закла-
дів України, Росії, Білорусі тощо, а також наукові контакти з дослідницькими
юридичними установами Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії,
Чехословаччини та ряду інших країн.

Багато років Борис Мусійович очолював Наукову раду АН УРСР
«Закономірності розвитку держави, управління і права», яка здійснювала коор-
динацію наукових досліджень у галузі юриспруденції, розробляв пропозиції
щодо найбільш ефективних методів дослідження та надання науково-методич-
ної допомоги юридичним установам, вузам і кафедрам. За його ініціативою
широко застосовувалася практика підготовки колективних монографічних
робіт, у яких брали участь фахівці багатьох наукових установ і навчальних
закладів. Одна з таких колективних праць, яка була підготовлена під науковим
керівництвом Б. М. Бабія, – «История государства и права Украинской ССР» –
у 1981 р. була відзначена Державною премією Української РСР у галузі науки
і техніки, а він разом з іншими авторами став лауреатом цієї премії.

Значним поповненням нечисленних наукових праць з історії вітчизняної
правової думки стала монографія Б. М. Бабія «Правовые исследования в
Академии наук Украинской ССР 1919–1973», опублікована в 1974 р. і переви-
дана (зі значними змінами і доповненнями) у 1984 р. Важливим напрямом
діяльності Б. М. Бабія була також організація підготовки науково-популярних
видань з актуальних питань державно-правового будівництва та застосування
чинного законодавства в Україні, юридичних словників і довідників для масо-
вого читача.

Протягом багатьох років Борис Мусійович був членом Президії Комітету з
державних премій у галузі науки і техніки, головою секції суспільних наук
цього комітету. Він брав безпосередню участь у створенні фундаментальних
праць як член головної редколегії «Історії Української РСР», член редколегії
другого видання Української радянської енциклопедії (УРЕ), член науково-кон-
сультативної ради при Комісії з підготовки до видання Зводу законів УРСР,
Головної редколегії «Зібрання діючих законів УРСР» у 24 томах, «Радянської
енци клопедії історії України», головної редколегії багатотомного Зводу пам’я -
ток історії і культури народів СРСР по Українській РСР, редколегії «Вісника
АН УРСР», журналу «Радянське право» (тепер – «Право України») та ін.
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Як член комісії Президії Верховної Ради і Ради Міністрів УРСР Б. М. Бабій
брав участь у підготовці численних проектів законодавчих актів, зокрема:
«Закону про вибори до Верховної Ради УРСР», «Закону про вибори до місце-
вих Рад народних депутатів», «Регламенту Верховної Ради УРСР», «Закону
УРСР про повноваження обласних Рад народних депутатів УРСР».
«Положення про роботу з наказами виборців» та ін. У 1978 р. він був членом
робочої групи та Секретаріату Комісії з підготовки проекту Конституції УРСР.

Багато сил та енергії Борис Мусійович віддавав громадсько-політичній
діяльності. Він неодноразово обирався депутатом Київської міської ради, на
громадських засадах сім років працював членом Юридичної комісії при Раді
Міністрів УРСР, обирався заступником голови правління Українського това-
риства охорони пам’яток історії і культури, членом республіканського
Комітету захисту миру. Тривалий час Б. М. Бабій був членом Комісії УРСР у
справах ЮНЕСКО і головою її Комітету з гуманітарних наук, членом Комісії з
радянських традицій, свят і обрядів при Раді Міністрів УРСР.

З 1963 р. Б. М. Бабій входив до складу виконкому Асоціації політичних
наук при АН СРСР, брав участь у роботі низки всесвітніх конгресів
Міжнародної асоціації політичних наук, був делегатом XIII Всесвітнього кон-
гресу історичних наук. Він неодноразово виконував відповідальні доручення в
галузі зовнішньополітичної діяльності, очолював делегації Української РСР на
кількох конференціях ООН, делегацію УРСР на Другій всесвітній конференції
з боротьби проти расизму і расової дискримінації. Тривалий час Борис Мусій -
ович гідно представляв Україну у Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

Постановою Президії АН УРСР від 14 жовтня 1985 р. було затверджено
рішення установчих зборів про створення Українського відділення радянської
асоціації політичних наук. Базовою науковою установою відділення став
Інститут держави і права АН УРСР, а головою відділення – Б. М. Бабій, під
керівництвом якого нове громадське об’єднання почало здійснювати діяль-
ність, спрямовану на сприяння розвиткові наукових досліджень політологіч-
них проблем.

Плідна наукова і громадсько-політична діяльність Б. М. Бабія були відзна-
чені орденами «Знак пошани», «Жовтневої революції» та багатьма медалями.
Він автор близько 300 наукових праць, підготував цілу плеяду кандидатів і
докторів наук, які з вдячністю і пошаною згадують свого вчителя.

У жовтні 1988 р. директором Інституту держави і права АН УРСР був обра-
ний член-кореспондент АН УРСР Ю. С. Шемшученко (згодом – академік НАН
України), який очолює Інститут до теперішнього часу. Б. М. Бабій склав свої
повноваження директора Інституту і останні роки своєї трудової діяльності
був радником Президії АН України, членом спеціалізованої ради з захисту
докторських дисертацій при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України. У 1993 р. він став академіком і був одним із засновників
Академії правових наук України (згодом – Національної академії правових
наук України).

Помер Б. М. Бабій 19 вересня 1993 р., похований у Києві на Байковому
цвинтарі.
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У час, коли Україна як незалежна держава здійснює нелегкі кроки на шляху
розвитку свого національного державотворення і правотворення в напрямі
побудови демократичної правової держави, уся юридична громадськість краї-
ни з вдячністю згадує тих, хто своєю наполегливою працею в ім’я нашого май-
бутнього зробив вагомий внесок у розвиток історико-правової науки і держав-
но-правової думки, зміцнення гуманістичних засад нашого суспільства, творчі
праці яких активно впливали на прогресивні перетворення, що стверджують-
ся в нашій країні.

Серед видатних постатей юридичної науки, які жили і працювали в неда-
лекому минулому на благо України, Борису Мусійовичу Бабію належить чіль-
не місце. Вчений-енциклопедист, визнаний авторитет у правознавстві, високо-
освічена інтелігентна людина, енергійний, принциповий і цілеспрямований,
вимогливий до себе та своїх підлеглих керівник, він вписав вікопомну сторін-
ку в історію вітчизняної юридичної науки у цілому та Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України, який у цьому році відзначає свій 65-
річний ювілей [2, с. 5–9].

Колеги та учні, що протягом багатьох років пліч-о-пліч працювали з
Б. М. Бабієм, пам’ятатимуть його як скромну, чесну людину, самовідданого
трудівника та організатора академічної юридичної науки.
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М. М. ШУМИЛО,
кандидат юридичних наук

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ»

(ДО 145-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА ВУАН М. І. ПАЛІЄНКА)

18 листопада 2014 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України відбулася V Міжнародна науково-практична конференція на тему
«Поняття та категорії юридичної науки», присвячена 145-річчю академіка
ВУАН Миколи Палієнка. Конференція організована та проведена Радою моло-
дих учених Інституту.

У конференції взяли участь науковці з Києва та інших міст України, а також
учені-юристи, викладачі юридичного факультету Гданського університету
(Польща). За результатами підготовлено збірник наукових праць учасників
конференції, який містить 105 статей з різних галузей права, та 5 вибраних
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наукових праць академіка Миколи Палієнка. Статті у збірнику подаються укра-
їнською, польською, російською та англійською мовами.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся директор
Інституту академік Ю. С. Шемшученко, який наголосив на актуальності пору-
шеної проблематики. З вітальним словом виступила д.ю.н., завідувач відділу
проблем цивільного, трудового та підприємницького права Н. М. Хуторян, яка
зазначила, що майбутнє науки – в руках молодих вчених і наголосила на важ-
ливості таких наукових заходів. Привітав учасників конференції і голова Ради
молодих учених Інституту Михайло Шумило, звернувши увагу на те, що дана
конференція є подією у науковому житті Інституту, можливістю молодих уче-
них не тільки почути досвідчених старших колег, а й виступити з власними
науковими доповідями.

Конференція складалася з двох частин, перша була присвячена біографії,
науковій спадщині та актуальності праць академіка Миколи Палієнка у
ХХІ ст., друга – відведена обговоренню проблем понять та категорій юридич-
ної науки.

З першою доповіддю виступив завідувач відділу історико-правових дослід-
жень І. Б. Усенко на тему «На шляху до наукової спадщини академіка
М. І. Палієнка: факти і припущення». Обговорення актуальності праць акаде-
міка Миколи Палієнка відбулося під час виступів докторанта Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка Людмили Міхневич «Погляди
М. І. Палієнка на проблему суверенітету» та старшого наукового співробітни-
ка Інституту Анастасії Іванової «Інститут адміністративної юстиції в Україні у
контексті праць М. І. Палієнка».

Другу частину конференції відкрив доктор габелітований, професор кафед-
ри теорії та філософії права Гданського університету Ярослав Нішаловскі на
тему «Концепція права. Стан та перспективи у польській правовій науці».
Учений наголосив на різноманітності концепції права у сучасній юридичній
науці, які об’єднані однією постмодерністичною концепцією права.

Оскільки тема конференції мала міждисциплінарний характер, у ній узяли
участь учені-філологи, серед яких з доповіддю виступила професор, провід-
ний науковий співробітник Мовно-інформаціного фонду НАН України
Л. М. Симоненко «Мовна норма у законодавчих актах».

Продовжилась конференція доповіддю PhD, старшим викладачем кафедри
цивільного права Гданського університету Бартошем Шольц-Нартовскі з вис-
тупом «Концепція правового життя Францішка Лонгшампа та дослідження
римського права».

На конференції виступили інші науковці, серед яких – В. В. Сухонос
(Українська академія банківської справи, м. Суми), С. В. Вишновецька
(Національний авіаційний університет), І. О. Ізарова (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка), І. О. Гуменюк (Інститут законодавства
Верховної Ради України), Г. З. Огнев’юк (Київський університет права НАН
України), О. І. Мельничук, Я. В. Сімутіна, О. О. Малишев (Інститут держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України) та аспіранти і здобувачі
Т. Коротенко, О. Нагорська, М. Осядла, А. Пастух, Д. Навроцький,
О. Простибоженко та ін.
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О. В. КРЕСІН,
кандидат юридичних наук

У ПОШУКАХ КОМПАРАТИВНИХ ЗАСАД
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Різні юридичні дисципліни за нібито єдиною системністю і раціональніс-
тю приховують особливий науковий та позанауковий (зокрема, ціннісний)
потенціал. Значною мірою вони виступають як відмінні парадигми наукового
мислення, що конкурують за «місце під сонцем» – можливість пояснення всієї
правової дійсності або якоїсь її частини. Зрозуміти особливу природу компа-
ративістського мислення, яке породило порівняльно-типологічний підхід,
окрему галузь юридичної науки – порівняльне правознавство, суттєво змінило
характер інших наукових дисциплін, – таким є задум серії круглих столів
«Проблеми порівняльного правознавства». Їх організаторами виступають
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський регіо-
нальний центр Національної академії правових наук України, Українська асо-
ціація порівняльного правознавства. 

Перший круглий стіл на тему «Історія порівняльного правознавства як
напрям наукових досліджень», присвячений 200-річчю т. зв. кодифікаційних
дебатів Фейєрбаха, Тибо і Савіньї, відбувся 23 жовтня 2014 р. у Києві. Історія
порівняльного правознавства стала предметом наукового розгляду вже півтора
століття тому – у працях Емеріко Амарі та Миколи Ренненкампфа. Відтоді її
осмисленню було присвячено сотні праць різними мовами, але й нині ця сфера
дивує новими відкриттями та аж ніяк не втрачає своєї актуальності.
Осмислення контексту та історичного значення виникнення порівняльно-
типологічного підходу і породжених ним порівняльного правознавства та
інших дотичних дисциплін здатне відкрити і невикористаний потенціал забу-
тих концепцій, в іншому світлі побачити нібито аксіоматичні основи розвитку
юридичної науки загалом.

Відкриваючи круглий стіл, академік НАН України, директор Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького НАН України Ю. С. Шемшученко зазна-
чив, що сучасне порівняльне правознавство є однією з найбільш розвинених,
концептуально і методологічно насичених юридичних наук. Можна стверджу-
вати, що результатом зусиль зарубіжних і українських учених створено засади
філософії юридичної компаративістики, і насамперед її аксіологію – особли-
вий ціннісний потенціал, її місію. Порівняльне правознавство не применшує і
не заперечує здобутки інших юридичних дисциплін, але саме воно у співдії з
останніми покликане стати сучасним продуцентом основних концептів і тер-
мінів юридичних наук. Замість однозначного універсалізму, виплеканого цими
науками протягом багатьох століть, воно несе в собі ідею плюральності світу,
традицій і досвіду, виваженого, нетелеологічного ставлення до процесів кон-
вергенції та дивергенції. А разом з цим – ідею відмови від нав’язування права,
творчого сприйняття скарбниці світового правового досвіду, поваги до чужих
правових моделей як культури і стилю життя різних народів.
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На думку Ю. С. Шемшученка, слід говорити про необхідність компаративі-
зації юридичної освіти – елементами підготовки сучасного юриста мають стати
знання, окрім національного, міжнародного, європейського права, порівняльно-
го правознавства. Випускна спеціалізація з порівняльного правознавства в
українських університетах можлива і необхідна. А завданням академічної уста-
нови в цьому напрямі є насамперед розвиток загальної частини порівняльного
правознавства, теоретичних засад розвитку галузевих порівняльно-правових
дисциплін, методик практичного використання та викладання порівняльного
правознавства, координація наукових досліджень. Сучасна школа порівняльно-
го правознавства в Інституті держави і права розвивається всупереч численним
несприятливим обставинам. Вона є потужним феноменом, який позитивно
впливає також на розвиток відповідних шкіл у сусідніх державах. Зокрема, як
визнають зарубіжні вчені, з усіх країн, що колись входили до СРСР, лише в
Україні ефективно функціонує національна асоціація порівняльного правознав-
ства, відбуваються масштабні компаративістські симпозіуми, представлені такі
наукові напрями, як філософія порівняльного правознавства тощо, що дає змогу
говорити про регіональне лідерство України в цій сфері.

Ю. С. Шемшученко наголосив: саме концептуальний і методологічний
арсенал порівняльного правознавства дає змогу вивчати спільне і особливе в
розвитку правових систем, тенденції розвитку права у наднаціональних – гло-
бальному та регіональному вимірах, форми, методи та результати взаємодії
однопорядкових і різнопорядкових правових систем, класифікувати правові
системи і визначати особливості права певної країни. У праві немає або прак-
тично немає місця для експериментів – за кожним рішенням, спрямованим на
створення або реалізацію права, стоять долі та інтереси громадян, суспільства,
держави. Тому право має бути максимально досконалим і системним. Замість
експерименту можна використати результати порівняльно-правових дослід-
жень, які вкажуть можливі варіанти рішень, застережуть від прийняття заста-
рілих або неефективних у наших умовах рішень. Правова система не має бути
іграшкою в руках політиків і навіть самих юристів, її формування має бути
послідовним і виваженим, враховувати і поєднувати національну унікальність,
регіональну специфіку, загальносвітові тенденції. Сприяти цьому – місія
порівняльного правознавства.

У своїй доповіді «Дискусія 1812–1816 рр. і питання про соціальні та ком-
паративні засади права і юридичної науки» керівник Центру порівняльного
правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права О. В. Кресін
зазначив, що підсумком розвитку суспільної думки в Європі у XVI – на почат-
ку ХІХ ст. стало руйнування ідеї теоцентричного ієрархічного світу та утвер-
дження нового, соціального світогляду – світського, горизонтального, плюра-
лістичного і компаративістського за своєю сутністю, основними суб’єктами
якого стали утворені на основі волі людей соціальні об’єднання – суспільства,
нації, держави. 

Саме «становлення розуміння і поняття свого власного права» (за висловом
Л. Ж. Константинеско) стало основою для розвитку юридичної науки загалом
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і порівняльного правознавства. Виникнення, змагання та частковий синтез
ідей філософської (Фейєрбах, Тибо, Гегель) та історичної (Савіньї, Пухта)
шкіл у Німеччині стали підсумковими в багатостолітньому розвитку ідеї соці-
ального окремого в праві, надавши останньому форми конкретного і тоталь-
ного за своїми охопленням і функціями національно-державного права, уні-
кального і водночас рівного й зіставного з іншими за своєю сутністю.
Юридична наука слідом за практикою локалізувала правові феномени, прове-
ла між ними чіткі межі й змогла розпочати емпіричне й порівняльне пізнання
правової карти світу на відносно плюралістичних засадах. 

Тоді народився світ особливостей і відмінностей, що не міг бути пізнаний
ані традиційною ідеалістичною чи раціоналістичною філософією, ані природ-
но-правовою чи догматичною правовою думкою. Методології, засновані на
підходах теософії, філософії, природничих і технічних наук, виявилися недос-
татніми для пізнання нової соціальної реальності, що остаточно матеріалізу-
валася після Французької революції та наполеонівських воєн. І саме ця когні-
тивна криза привела до докорінної трансформації суспільних наук і, зокрема,
утвердження нового правознавства як суспільної науки. Одним із конститу-
тивних елементів, що мав забезпечити її єдність в умовах банкрутства філо-
софського монізму, був компаративізм.

Доцент Київського міжнародного університету О. В. Ткаченко у доповіді
«Правове порівняння: ретроспектива епістемологічних моделей» зазначив, що
історично порівняння є конструкцією, притаманною насамперед європейсько-
му мисленню. Представлення порівняння як конструкції європейської раціо-
нальності дає змогу локалізувати правознавство в історії європейської метафі-
зики як послідовність епістемологічних моделей єдиної пірамідальної кон-
струкції правового порівняння. Метафізичність правового мислення полягає у
ствердженні tertium comparationis в якості матеми – інваріантного фрагменту
дійсності, що наповнює правознавство науковим смислом. Історія юриспру-
денції є симетричною опозицією двох традицій мислення – традиції матема-
тизації універсального і сингулярного в праві. 

Під час «круглого столу» з доповідями також виступили: завідувач кафед-
ри теорії, історії держави і права та конституційно-правових дисциплін
Академії праці, соціальних відносин і туризму С. В. Кудін «Теоретико-мето-
дологічні основи порівняльної історії права: їх формування в українських уні-
верситетах у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.», старший науковий
співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Т. І. Бондарук «Порівняльно-правові дослідження вчених школи західнору-
ського права», науковий співробітник Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України Є. В. Ромінський «Фантоми історіографії:
щодо деяких проблем звернення до порівняльного методу в історико-правових
дослідженнях»

13 листопада 2014 р. у Києві відбувся круглий стіл на тему «Філософія
порівняльного правознавства», присвячений пам’яті Петра Мартиненка і
Патрика Гленна. 

Доктор юридичних наук, член-кореспондент Міжнародної академії порів-
няльного права, професор кафедри теорії держави і права Національної акаде-
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мії внутрішніх справ О. Д. Тихомиров у доповіді «Філософські засади порів-
няльного правознавства» зазначив, що на пострадянському просторі у філосо-
фії науки та наукознавстві особливе значення надається підставам науки. У
підставах порівняльного правознавства можна виокремити три основні компо-
ненти: ідеали і норми, спеціальну наукову картину світу і філософські засади,
які є взаємозалежними, проте мають свій зміст і виконують певні функції.
Філософські засади відображають основи порівняльного правознавства як
форми культури, які на світоглядному рівні зумовлюють ідеали і норми, науко-
ву картину світу, забезпечують взаємозв’язок науки і світогляду, культури,
соціальних практик у часовому і просторовому контекстах. Вони близькі, але
не тотожні філософському знанню взагалі чи філософії права. 

Порівняльне правознавство в широкому розумінні є складним об’єднанням
наукових феноменів, незвідних тільки до наукової дисципліни і тим більше
методу дослідження, яке може інтерпретуватися в різних аспектах, площинах,
за допомогою різних методологічних підходів. Слід відійти від наповнення
порівняльного правознавства яким-небудь, іноді довільно взятим змістом, і
здійснити протилежну операцію – вивчити сферу порівняльно-правових
досліджень, а потім вже систематизувати її елементи, частини, фрагменти
тощо. 

Доктор юридичних наук, професор кафедри права Європейського Союзу і
порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична
академія» М. А. Дамірлі у своїй доповіді «Порівняльне правознавство і філо-
софія: взаємозв’язок і взаємодія в контексті міждисциплінарності» виділив три
типи таких міждисциплінарних досліджень. Так, на перетині порівняльного
правознавства і філософії науки виникає філософія порівняльного правознав-
ства (як спеціальна філософія науки) – науковий напрям, що займається
дослідженням філософсько-наукознавчих основ порівняльно-правової науки.
На перехресті порівняльного правознавства, порівняльної філософії та філо-
софії права виникає порівняльна філософія права (чи порівняльна правова
філософія), що займається: 1) порівняльним вивченням філософсько-правових
ідей, представлених школами, течіями, мислителями; 2) встановленням їх
взаємозв’язків та взаємовпливів; 3) проблемою самоідентифікації національ-
ної філософсько-правової традиції. На перехресті порівняльного правознав-
ства та філософії права виникає філософське порівняльне правознавство, яке
може претендувати на статус наукового напряму в рамках юридичної компара-
тивістики. Вона може досліджувати: філософський зміст порівнюваних право-
вих систем; масове правове сприйняття в рамках різних правових традицій,
культур, систем.

Також з доповідями виступили: завідувач кафедри права Київського націо-
нального лінгвістичного університету О. О. Мережко («Чи можлива філосо-
фія порівняльного правознавства?»), доцент кафедри теорії та історії держави
і права Київського міжнародного університету О. В. Ткаченко («“Негативний
простір” юридичних конструкцій – територія порівняння як правової філосо-
фії»), завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоус-
трою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
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О. М. Костенко («Щодо соціально-натуралістичного методу порівняння в
порівняльному правознавстві»), професор кафедри права Європейського
Союзу і порівняльного правознавства Національного університету «Одеська
юридична академія» Х. Н. Бехруз («Філософсько-ціннісні основи ісламської
та західної правових культур»), член-кореспондент Міжнародної академії
порівняльного права О. В. Кресін («Внесок Міжнародної академії порівняль-
ного права у розвиток філософії юридичної компаративістики»), докторант
кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ
І. М. Ситар («Діалектичний зв’язок між акультурацією, глобалізацією та
інтеграцією у праві»), доцент кафедри теорії та історії держави і права
Львівського державного університету внутрішніх справ О. І. Савайда («При -
рода порівняння звичаю з іншими джерелами права»), професор кафедри тео-
рії держави і права Національного університету «Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого» С. П. Погребняк («Аксіологічні перешкоди порів-
няльно-правових досліджень») і аспірант кафедри права Європейського Союзу
і порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридич-
на академія» Р. Ф. Харитонов («Галузева юридична компаративістика: мето-
дологічний аспект»).

Логічним завершенням круглого столу стала презентація начальником
управління планування та координації правових досліджень НАПрН України
Д. В. Лук’яновим проекту концепції «Порівняльне правознавство» у «Вели -
кій юридичній енциклопедії», яку готує НАПрН України.

2 грудня 2014 р. у Києві відбувся міжнародний круглий стіл на тему «Ідея
порівняльного міжнародного права: pro et contra», присвячений ювілею
іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера.
До його організації долучилися Університет штату Пенсильванія, юридичний
журнал «Право України», Українська асоціація порівняльного правознавства
та Українська асоціація міжнародного права. 

З вступним словом виступили. академік НАН України Ю. С. Шемшу -
ченко, академіки НАПрН України В. П. Тихий і О. Д. Святоцький, член-
кореспондент НАПрН України О. В. Задорожній. Зокрема, вони звернули
увагу на віхи життя і наукові концепції У. Е. Батлера, а також на можливість
використання його ідей для вирішення нагальних проблем сучасного міжна-
родного права. 

З основною доповіддю «Порівняльне міжнародне право» на ньому висту-
пив іноземний член НАН України і НАПрН України, професор Пенсильван -
ського університету У. Е. Батлер. Він зазначив: фактично накладення або
подвійність універсального права народів і значної кількості регіональних,
ідеологічно або теологічно об’єднаних міжнародних правових підсистем мала
місце або постулювалася протягом тисячоліть. Згода щодо того, що так було
або має бути в даний час, це інше питання. Обговорення цієї проблеми не може
бути продуктивним без звернення до мови і методу порівняння як частини діа-
логу. Питання полягає не в тому, чи відіграє порівняння якусь роль у науці,
дисципліні та системі міжнародного права, але в тому, яка ця роль, і як можна
виконати поставлене завдання. В цьому контексті міжнародне право слід розу-
міти в найширшому сенсі, охоплюючи публічний і приватний аспекти.
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Порівняльне правознавство як дисципліна і особливо застосування методу
не може виключати деякі правові системи a priori і зберігати свою цілісність
як дисципліни. Тобто міжнародне право, як публічне, так і приватне, дійсно
перебуває у сфері дії порівняльного правознавства, і в рамках своєї власної
сфери застосування порівняльний аналіз буде одним з важливих методологіч-
них інструментів, що сприяють ефективності та життєздатності всієї системи
в цілому.

Чи є порівняльне правознавство дисципліною саме по собі? У площині
права, якщо порівняльне правознавство розглядається як вивчення будь-якими
методами численних правових явищ, це питання набуває іншого, відмінного
сенсу. В рамках такого підходу множинність правових явищ, а не застосуван-
ня порівняльного методу є вирішальним фактором; і порівняльно-правове
дослідження передбачатиме, але не обов’язково обмежуватиметься застосу-
ванням порівняльного методу.

Допущення про універсальність досить небезпечне, воно виникло за від-
сутності позитивних емпіричних доказів. З точки зору понятійної структури
порівняльного правознавства видається дивним, що юристи-міжнародники не
знали про явище, яке вони назвали фрагментацією. Історично право народів
зовсім не було універсальним, окрім як у прагненнях мислителів, практично
до теперішнього часу. Не дивно, що наприкінці XX ст. міжнародно-правові
системи продовжують відчувати вплив відцентрових сил, які загрожують його
уявним єдності і цілісності, адже ці сили належать до людських спільнот, які
створили «право народів» тисячоліття тому. Слід говорити не про загрозу між-
народному праву як такому, а про всебічний характер його впливу. 

Множинність міжнародних правових систем називається «фрагментацію»,
тільки якщо постулюється наявність або доцільність наявності єдиної міжна-
родної правової системи. Більше того, термін «фрагментація» в даному кон-
тексті є тенденційною і помилковою характеристикою міжнародного співтова-
риства, оскільки припускає, що колись існувало «єдине ціле», яке з якоїсь при-
чини «розбилося» або «розпалося» на складові. Людство раніше в кращому
випадку досягало регіонального рівня злиття спільнот (зазвичай у межах імпе-
рій), і тільки в XX ст. стало прагнути до рівня глобального співтовариства з
відповідною правовою системою. Модель поведінки характерна не для фраг-
ментації, а для обмеженого об’єднання. Якщо розглядати історію міжнародно-
го права або будь-якої його галузі в рамках порівняльно-правової структури, ці
процеси будуть очевидні.

Право міжнародних договорів, реалізоване в звичаєвих нормах міжнарод-
ного права, і Віденська конвенція 1969 р. – це мінімальна спроба регулювання
великої кількості міжнародних правових систем та їх відносин між собою в
рамках відповідних параметрів. Можливо, правильно вважати кластери або
ланцюжки міжнародних договорів «режимами», як пропонує «Доповідь», але
це тільки посилило б значення порівняльного аналізу. Така характеристика
може мати додатковий позитивний бік, спрямувавши увагу від національних
правових систем на географічні та часові аспекти правового життя, де кордо-
ни відіграють іншу, меншу роль.
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Що б не було зроблено для зміни ситуації в обох «правових полях», було б
самознищенням не помітити, який внесок може зробити порівняльно-право-
вий аналіз усіх правових систем у досягнення бажаного результату.

Заслужений професор Інституту філософії права Католицького університе-
ту Угорщини і заслужений професор-дослідник Інституту правових дослід-
жень АН Угорщини Ч. Варга виступив з доповіддю «Філософія європейсько-
го права», у якій наголосив: європейський колос, який нині називають просто
Союз, побудований з надією використати величезний потенціал енергії нашо-
го континенту в, як видається, безпрецедентно звільненій новій європейській
інтелектуальній сфері, яка позбулася історичних та національних обмежень.
Але ключовими гравцями залишаються нібито знищені історичні партикуляр-
ності, й уперед ведуть не духовні ідеали, а ті ж старі знайомі дійові особи, а
саме держави, що протягом тисячоліття спільної історії вели запеклу боротьбу
між собою, обстоюючи власні інтереси. І навіть нині їх окремі інтереси скон-
центровані на собі, хоча тепер вони упаковані (сублімовані) у формат, визна-
чений життям спільноти, відомої як ЄС. Те, за що тривала кривава битва, нині
набуло, – принаймні, так видається, – більш (пост)модерної форми демокра-
тичної участі, тоді як загальна динаміка залишилася незмінною, і боротьба
інтересів все ще є безпосереднім контекстом цієї реальності.

Ці інтереси значною мірою національні. Тим не менше, нині вони можуть
бути нейтралізовані, змінені або збалансовані/переформатовані місцевими і
регіональними (у тому числі транскордонними) інтересами, які час від часу
навіть здатні обійти/замінити/перевершити те, що інакше немає відповідної
форми, якщо формулюється в традиційних рамках державності. Поза пере-
ламними моментами ці традиційно структуровані інтереси (що характеризу-
ються як часткові, фрагментовані, партикулярні) легко стають критичною
масою, полярно протилежною новоствореним центрам тяжіння. 

Яким би академічним пафосом не було оточене гадання щодо шансів
поступового злиття або продовження співіснування традицій європейського
континентального цивільного права і англосаксонського загального права,
перспектива конвергенції, очевидно, визначатиметься не внутрішніми чинни-
ками (цих правових сімей/традицій), а стане результатом виключно індивіду-
альних здібностей (держав) виживати, результатом гострої інтелектуальної
конкуренції. Підготовча робота з гармонізації та кодифікації європейського
загального права проявляється скрізь у наукових дослідженнях в абстрактних
засобах, під маркою принципу універсальності науки; ми повинні також визна-
ти, що ці процеси відбуваються на практиці шляхом прямого застосування
правових методик, навичок, звичаїв і систем цінностей, властивих певним
національним культурам, тобто як невід’ємна частина або підстава національ-
ної експансії. 

У процесі інтеграції вирішальною силою є економічний аргумент, допов-
нений символічним аргументом та іншими ознаками, похідними і сприйняти-
ми від духу часу, як, наприклад, випадок з правами людини, які у цьому сце-
нарії виступають фоном для системи норм щодо вільної торгівлі й вільного
руху товарів, тобто виконують функцію реквізиту на сцені, організованій від-
повідно до вимог постмодерної демократії. 
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Таким чином, ми доходимо висновку про те, що немає власне європей-
ського права. Поки у нас є країни-члени, і нині тільки їх час від часу досягну-
тий консенсус (в ідеалі – за допомогою взаємних компромісів) створює євро-
пейське право в той чи інший момент. Має йтися про загальну суму всіх час-
тин, до якої включено лише те, що випущено в спільний потік у спільному
порядку з відповідною уважністю і призначенням.

Також під час «круглого столу» виступили: професор Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія» М. А. Дамірлі («Стратегії порівняль-
ного дослідження міжнародного права»), завідувач кафедри міжнародного
права Інституту міжнародних відносин Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка О. В. Задорожній («Метод порівняльно-правового
дослідження в аналізі міжнародно-правової дійсності»), професор
Національного університету «Одеська юридична академія» Х. Н. Бехруз
(«Геополітика і право у формуванні архітектури сучасного міжнародного пра-
вопорядку»), начальник управління планування та координації правових
досліджень НАПрН України доцент Д. В. Лук’янов («Наднаціональні правові
системи як об’єкт порівняльно-правових досліджень»), доцент Національного
університету «Одеська юридична академія» Т. Р. Короткий («Порівняльно-
правові дослідження українських вчених у галузі міжнародного права»), член-
кореспондент Міжнародної академії порівняльного права О. В. Кресін
(«Становлення ідеї соціального міжнародного права у XVII – на початку
ХІХ ст.»), науковий співробітник Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України Є. В. Ромінський («До проблеми регіо-
нальних традицій у середньовічному міжнародному праві»), професор
Ужгородського національного університету М. В. Савчин («Конституція і
наднаціональність у праві: виклики і рішення»), член-кореспондент НАПрН
України О. М. Вінник («Міжнародно-правове регулювання відносин публіч-
но-приватного партнерства в контексті вдосконалення українського законодав-
ства»), професор кафедри міжнародного права Національного університету
Державної податкової служби України Л. Д. Тимченко («Міжнародні договір-
ні норми: суддівський розсуд contra legem»), доцент кафедри порівняльного і
європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка К. В. Смирнова («Європейське
право та порівняльне правознавство: концепції взаємодії та зближення»),
докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Г. О. Христова («Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини:
порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів»), викладач
Української академії банківської справи Національного банку України
Є. А. Самойленко («Вивчення феномена фрагментації міжнародного річково-
го права як сфера використання порівняльно–правового методу»), доцент
І. А. Гетьман-П’ятковська («Міжнародне право і міжнародна мораль: теоре-
тичні аспекти порівняння і взємодії»).

Учасниками дискусій під час круглих столів стали наукові співробітники
установ НАН і НАПрН України, Інституту законодавства Верховної Ради
України, Інституту держави і права АН Угорщини, судді Конституційного
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Суду України, викладачі 25 університетів (Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, Університету штату Пенсильванія, Львівського
національного університету імені Івана Франка, Національної академії внут-
рішніх справ, Національного університету «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого», Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Запо -
різького національного університету, Національної академії Генеральної про-
куратури України, Ужгородського національного університету, Київського
міжнародного університету, Київського університету права НАН України,
Львівського державного університету внутрішніх справ, Національної акаде-
мії Державної податкової служби України, Академії праці, соціальних відно-
син і туризму, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драго -
манова, Української академії банківської справи Національного банку України,
Київського національного лінгвістичного університету, Херсонського держав-
ного університету), практикуючі юристи.

За результатами кожного круглого столу планується видати збірник науко-
вих праць.

С. В. РУДНИЦЬКИЙ,
доктор політичних наук

VІ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР 
ПАМ’ЯТІ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО

«КОНСЕРВАТИЗМ І ГРОМАДЯНСЬКА УЧАСТЬ 
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ»

(Київ–Житомир–Луцьк–Краків)

24–28 листопада 2014 р. відбувся традиційний, уже шостий семінар, при-
свячений пам’яті В’ячеслава Липинського, видатного українця польського
походження, теоретика консерватизму, пов’язаного своїм життям із
Житомиром, Києвом, Краковом і, звичайно, з рідним селом Затурці на Волині,
де він народився в родовому маєтку. 

Темою семінару була актуальна на сьогодні проблема громадянської учас-
ті в суспільно-політичному житті Центральної і Східної Європи. Перший день
семінар традиційно проводився у Києві, в Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, який виступив у черговий раз співоргані-
затором семінару. Участь у семінарі взяли переважно київські науковці, які
обговорювали ідеологію консерватизму, її вплив на формування традицій
українського суспільства. Серед них – доктори політичних наук В. Горбатенко,
В. Смолянюк, Л. Кочубей, О. Новакова, кандидат політичних наук О. Стойко,
кандидат педагогічних наук І. Баладинська, старший викладач О. Козлова. До
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активної участі в цьому заході долучилися студенти Інституту політології та
права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Того ж дня, 24 листопада, у Житомирському державному університеті імені
Івана Франка (співорганізатор семінару) проходив круглий стіл з геополітики,
присвячений переважно війні на Сході України: обговорювалися теорія кон-
фліктів і гібридних воєн, формування відмінностей у політичній культурі укра-
їнців і росіян, прогнози щодо подальшого розвитку подій. Присутніх привіта-
ла Н. Сейко – проректор з наукової роботи, На круглому столі з цікавими допо-
відями виступили студенти історичного факультету М. Хомчук, Р. Лаговський,
студентка фізико-математичного факультету В. Бондар, а також гість із
Варшави Т. Щепанський, який репрезентував одного зі співорганізаторів семі-
нару – Катинський музей (відділ музею Війська Польського). Участь у диску-
сії взяли декан історичного факультету ЖДУ імені Івана Франка
О. Жуковський, завідувач кафедри філософії М. Козловець, політолог
В. Радчук. 

Наступного дня, 25 листопада, семінар розпочався з покладання квітів до
пам’ятної дошки В. Липинському на будівлі університету, адже саме тут, де
містилася І чоловіча гімназія, свого часу навчався В’ячеслав Липинський. З
промовами до присутніх звернулися заступник директора Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України В. Горбатенко і проректор з мето-
дичної і виховної роботи А. Шевчук. Науковці у конференц-залі університету
з участю доволі представницької делегації (7 осіб) працівників Катинського
музею обговорювали питання громадянської участі, роль у її формуванні
Катинського музею, органів місцевого самоврядування, католицького духовен-
ства тощо. Уперше співорганізатором цього наукового заходу став Катинський
музей у Варшаві. На цьому наголосили організатори, подякувавши учасникам
делегації на чолі з директором С. Фронтчаком. На засіданні 25 листопада, крім
нього, виступила активний учасник підготовки семінару Е. Ковальська з
Варшави. Того ж самого дня у Східноєвропейському національному універси-
теті імені Лесі Українки у Луцьку відбувся студентсько-викладацький круглий
стіл «Політична активність громади Волині під час революційних подій 2004 і
2013–2014 рр.».

27 листопада у Кракові, у приміщенні Польської академії наук і мистецтв,
відбулася польсько-українська конференція, присвячена громадянській участі
в суспільному, публічному і політичному житті Польщі та України в умовах
суспільної трансформації. Це було своєрідне продовження засідань у Києві й
Житомирі. Участь у краківському заході взяли провідні фахівці-політологи з
Кракова, Торуня і Каліша, а також численна делегація українських науковців з
Києва, Житомира, Луцька і Донецька. Доповіді науковців 27 листопада стосу-
валися громадянської участі, політичної репрезентації, активності суспільних
груп у різних сферах громадсько-політичного життя. Багато уваги у виступах,
а ще більше у дискусії було присвячено громадянській активності українсько-
го суспільства в контексті конфліктної політичної ситуації у нашій країні. 

28 листопада в Польській академії наук і мистецтв відбулася ще одна важ-
лива подія: обговорювалася співпраця між Академією, Інститутом держави і
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права ім. В. М. Корецького НАН України і МГО «Польське наукове товариство
у Житомирі», оскільки саме ці три організації виступили засновниками полі-
тологічного наукового журналу Studia Politologica Ucraino-Polona, черговий
(четвертий) номер якого було надруковано у листопаді 2014 р. Завдяки актив-
ності польської сторони, насамперед професора А. Кастори, журнал отримав
ISSN і набув для українських авторів статусу зарубіжного наукового видання.
Принагідно варто подякувати Польській академії наук і мистецтв за зусилля,
докладені до організації конференції і видання журналу, насамперед професо-
рові І. Ставови-Кавці, голові редакційної колегії від польської сторони (голо-
вою редколегії від української сторони є професор В. Горбатенко). Варто
зазначити, що до видання журналу і проведення семінару в Україні долучили-
ся Польська фабрика цінних паперів і Міністерство закордонних справ Польщі
за посередництва Фонду «Допомога полякам на Сході». 

О. О. МАЛИШЕВ,
кандидат юридичних наук

ХХХ МІЖНАРОДНА ІСТОРИКО-ПРАВОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«КОНСТИТУЦІЯ І ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ 

ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД»

Ювілейну міжнародну історико-правову конференцію було присвячено
конституційній проблематиці. Обранням такої тематики для ювілейного захо-
ду було опосередковано наголошено на певній первинності й засадничості
конституційного права для всієї правової системи. Варто зауважити, що істо-
рично конституційна галузь виокремлюється в системі права лише на світан-
ку Нового часу. Таким чином, історик права не завжди може вважати консти-
туцію основною субстанцією предмета свого дослідження. Разом з тим рево-
люційні події в Україні та тяжкі випробування, з якими українська державність
стикнулася останнім часом, актуалізували необхідність дослідження історико-
правових проблем конституціоналізму й державотворення. Показовим було й
те, що місцем проведення конференції став Чернігів. Саме на Чернігівщині в
XVII–XVIII ст. закладалися самобутні традиції української державності. До
речі, ситуативно дні проведення конференції 4–6 липня 2014 р. співпали з
неабиякими успіхами української зброї на сході України. В ці дні було звіль-
нено від незаконних антиукраїнських збройних формувань такі міста Донбасу
як Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка тощо. 

Традиційного місцевого «приймаючого закладу» на цій конференції не
було. Захід здійснювався силами самих істориків права. Отже, й коло заснов-
ників цього разу було доволі вузьким: Міжнародна асоціація істориків права
(далі – МАІП), Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
Комісія історії українського права при Президії НАН України та Секція історії
держави і права наукової ради НАН України по координації фундаментальних
правових досліджень. Можливо, в когось і могло скластися враження, що бра-
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кувало помпезності, як для круглої дати, але з іншого боку приємно, що роз-
виток корпоративної солідарності в середовищі істориків права досяг рівня,
що уможливлює проведення відповідних заходів власним коштом.

Засідання конференції, як завжди, проводилися виключно в пленарному
режимі, тобто без поділу на секції. Запам’яталася низка доповідей першого
дня конференції. Так, доцент ЛНУ ім. Івана Франка, кандидат юридичних наук
Т. Г. Андрусяк присвятив свою доповідь такій широкій проблемі, як ідея «дер-
жави» у системі правової думки.

Член-кореспондент НАПрН України О. Ф. Андрійко у своїй доповіді
докладно проаналізувала український і європейський досвід конституційного
закріплення децентралізації влади. Висновки доповіді вселяють оптимізм,
оскільки досвід східноєвропейських країн доводить правильність обраного
Україною «децентралізаторського» вектору.

Завідувач кафедри земельного аграрного та екологічного права
ім. В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористуван-
ня України доктор юридичних наук, професор В. М. Єрмоленко разом з доцен-
том цього ж університету кандидатом юридичних наук І. М. Єрмоленко роз-
глянули ретроспективу конституційно-правового регулювання земельних від-
носин в Україні. 

Доповідь віце-президента МАІП професора І. Б. Усенка стосувалася не
менш злободенної теми конституційного статусу мов в Україні. На тлі розвит-
ку національно-державного будівництва та необхідності державної підтримки
української мови не слід забувати про збереження традиційної для України
толерантності до мов національних меншин. Науковець запропонував можли-
ву компромісну редакцію «мовної» ст. 10 Конституції України, яка, на нашу
думку, сприяла би усуненню наявних юридичних суперечностей, а також
демократизації та деполітизації регулювання мовних питань.

Крім того, виступали президент видавничої оргінізації «Юрінком Інтер»,
доктор юридичних наук В. С. Ковальський з доповіддю, присвяченою пробле-
мі єдності історичного та логічного в пізнанні сучасних правових реалій, та
доцент Харківського національного університету внутрішніх справ (далі –
ХНУВС) кандидат юридичних наук Л.О. Зайцев з актуальною доповіддю про
військово-польові суди Червоної армії в 1941–1945 рр. 

Другий день конференції розпочався спільною доповіддю президента
МАІП, члена-кореспондента НАПрН України О. Н. Ярмиша та професора
ХНУВС доктора юридичних наук В. Є. Кириченка. Їх дослідження «Вплив
зовнішніх чинників на конституційне будівництво» закарбувалося в пам’яті як
напрочуд яскраве і непересічне. Зокрема, на прикладі новітньої історії повоєн-
ної Німеччини та Японії було продемонстровано, що іноземне втручання в
суверенну царину державного будівництва та навіть розроблення конституції
може мати в окремих випадках позитивні наслідки для країни, яка підкоряєть-
ся такому станові речей.

Доцент Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, кан-
дидат юридичних наук С. Г. Ковальова у своєму виступі торкнулася складної
проблеми теоретичного осмислення феномену варварських держав та дружин-
ної монархії як інституції раннього європейського середньовіччя. 
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Доцент П. В. Рекотов за підсумками опрацювання чималого масиву архів-
них матеріалів охарактеризував адміністративно-територіальний поділ та
організацію управління в Запорізькій області в умовах німецької окупації
(1941–1943 рр.).

В. о. ректора Кримського інституту економіки та господарського права
О. М. Редькіна розповіла про історію кримського конституціоналізму та роз-
витку конституційного регулювання статусу півострова в період від 1917 до
1954 рр. 

Доцент Інституту кримінально-виконавчої служби кандидат юридичних
наук О. В. Сокальська здійснила аналіз проблеми попереднього ув’язнення в
контексті конституційних гарантій особистої недоторканності. 

В. М. Малишко – доцент Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук – розповів про досвід еволюції
американського федералізму.

Співробітник Хортицького національного навчально-реабілітаційного цен-
тру Запорізької обласної ради, кандидат історичних наук О. О. Волошко проа-
налізував архівні документи про визвольну боротьбу українського селянства в
1919–1920 рр.

Непідробний інтерес присутніх викликала й доповідь доцента Універ -
ситету економіки та права «КРОК» кандидата історичних наук Б. В. Бер -
надського під назвою «Контррозвідувальний аспект антиукраїнських переслі-
дувань у Російській імперії в роки Першої світової війни».

Ряд цікавих доповідей зробили співробітники нашого Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. Назвемо лише виступи найдосвід-
ченіших – кандидатів юридичних наук, старших наукових співробітників (за
вченим званням і посадою). Так, І. В. Музика присвятила свій виступ питанню
нормативного закріплення народного суверенітету у вітчизняній конституцій-
ній традиції періоду української революції 1917–1921 рр. О. О. Самойленко
розповіла про історію мирової юстиції на українських землях Російської імпе-
рії, а А. Ю. Іванова проаналізувала питання правової охорони конституції в
українських актах  і законопроектах 1917–1921 рр. 

В останній день неабияку увагу учасників привернула розлога доповідь
доцента КНУ імені Тараса Шевченка, кандидата юридичних наук Ю. В. Цвєт -
кової  щодо проблем спірної території у міжнародному праві на прикладі Іудеї
та Самарії. А кандидат юридичних наук, співробітник ЛНУ імені Івана Франка
М. М. Бедрій розглянув питання про взаємозв’язок народу та права. До про-
блеми переосмислення причин поразки українського народу в національно-
визвольній боротьбі 1917–1920 рр. звернулася аспірантка Чорноморського
державного університету імені Петра Могили М. А. Фоміна. 

Матеріали конференції невдовзі було опубліковано окремою збіркою*.
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А. В. МАКАРЧУК,
кандидат юридичних наук

XXXI МІЖНАРОДНА ІСТОРИКО-ПРАВОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І СВІТО-

ВИЙ ПРАВОПОРЯДОК В ІСТОРИКО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ»

Під егідою Міжнародної асоціації істориків права (МАІП) 27–30 листопа-
да 2014 року в місті Берегове була проведена XXХI міжнародна історико-пра-
вова конференція «Державний суверенітет, національна безпека і світовий
правопорядок в історико-правовому вимірі».

Співорганізаторами конференції, поряд із МАІП та Інститутом держави і
права імені В. М. Корецького, стали Ужгородський національний університет
та Львівський національний університет імені Івана Франка. Окрім того, в під-
готовці і проведенні конференції взяли участь Секція історії держави і права
наукової ради НАН України по координації фундаментальних правових
досліджень, Комісія історії українського права при Президії НАН України,
Київський та Західний регіональний наукові центри НАПрН України. Був на
цій конференції також офіційний науковий партнер-співорганізатор –
Братиславський університет Яна Амоса Коменського (Словаччина).

Участь у конференції взяли майже сімдесят учених-правників, які дослід-
жують історію права та юридичні дисципліни в історичному контексті. Серед
них були як уже авторитетні та досвідчені вчені, так і молоді науковці, що
лише здійснюють перші кроки в науковому пошуку. Основними доповідачами
на конференції були представники провідних наукових центрів України. У
форумі також брали участь вчені з Польщі, Словаччини та Російської
Федерації, що піднесло захід на міжнародний рівень.

За доброю традицією конференція почалася вступним словом президента
МАІП, доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПрН
України О. Н. Ярмиша. Він привітав присутніх із відкриттям конференції,
наголосив на високій актуальності обраної теми у зв’язку із викликами сього-
дення.

В обґрунтування гостроти проблеми національної безпеки, О. Н. Ярмиш
зачитав доповідь, що фокусувалась на питаннях необхідних реформ відповід-
ної галузі державного управління з використанням досвіду, отриманого у 2014
році. Він, зокрема, підкреслив нагальність перебудови системи, що забезпечує
національну безпеку України, вказав напрями розвитку та предмет реформу-
вання. Оригінальна концепція автора викликала живий відгук та жваве обго-
ворення як в рамках офіційного засідання, так і в кулуарах конференції.

Перший віце-президент МАІП, завідувач відділу історико-правових
досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
І. Б. Усенко присвятив свій виступ творчому доробку, зокрема з проблем націо-
нальної безпеки та державного суверенітету, члена-корреспондента НАПрН
України О. М. Мироненка, який пішов з життя незадовго до початку конфе-
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ренції. Учасники конференції вшанували память видатного історика права
хвилиною мовчання.

Значний інтерес присутніх викликала доповідь професора кафедри рим-
ського права Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ Мацея
Йонци. Польський науковець присвятив свій виступ реалізації латинської
правничої сентенції salus rei publicae suprema lex. Автор проаналізував вплив
цього принципу на розвиток конституційної думки впродовж кількох століть,
зазначив випадки зловживання нею тоталітарними режимами та приклади
використання у неюридичній сфері.

Злободенні питання правового нігілізму, удосконалення державного управ-
ління, співставлення української правової традиції та революції порушили гос-
подарі конференції, викладачі Ужгородського національного університету
О. Я. Рогач, Я. В. Лазур, В. В. Лемак, М. В. Савчин та ін.

Наприкінці першого робочого дня конференції учасники отримали друко-
вані тексти усіх виступів, що уже встигли пролунати та тільки мали бути виго-
лошені їх авторами. Зауважимо, що МАІП традиційно забезпечує доступ
науковців до матеріалів конференції під час її проведення, щоб учасники
могли завчасно ознайомитися з текстами доповідей і віднайти колег за науко-
вими інтересами, а відповідно й організувати плідні обговорення, дискусії як
на офіційних засіданнях, так і в кулуарах конференції.

Іншим звичним атрибутом конференцій, які проводяться під егідою МАІП,
є культурна програма, що включає ознайомлення учасників з історичними,
культурними, побутовими особливостями відповідного регіону. З огляду на
бурхливу історію та культурне й етнографічне розмаїття Берегівщини, учасни-
кам надалась надзвичайна можливість гідно оцінити оригінальність та само-
бутність цього затишного куточку нашої багатонаціональної української бать-
ківщини. Погляд в історію унікального Закарпатського краю став можливим
завдяки відвідинам Музею Берегівщини та пішій екскурсії давнім містом, яку
люб’язно погодився провести для учасників форуму директор музею Іван
Шепа. 

Найактивнішим за всіма ознаками став другий робочий день конференції,
у ході якого прозвучало декілька десятків наукових доповідей. Завдяки всебіч-
ному висвітленню в поданих доповідях проблем національної безпеки нашої
держави, вдалось забезпечити конструктивну наукову дискусію, до якої долу-
чилося багато учасників конференції.

Зокрема в контексті основної тематики форуму пролунали доповіді
І. В. Музики «Принцип народного суверенітету як інструмент легітимації та
делегітимації державно-правових інститутів та владних рішень», В. В. Чере -
ватого «Конституційний лад як головний об’єкт національної безпеки
України», Н. М. Ярмиш «Кримінальне право в системі правового забезпечен-
ня охорони національної безпеки України» та ін.

Розвідка доцента кафедри історії права юридичного факультету Брати -
славського Університету Я. А. Коменського, доктора філософії Міхала
Поважана присвячена історико-правовому дослідженню забезпечення режиму
національної безпеки у державних формуваннях, до яких входила Словаччина
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в міжвоєнний період. Дослідник сформулював тезу про діалектичну наступ-
ність та непослідовність правового регулювання захисту державного суверені-
тету. М. Поважан вказав на політичні мотиви модифікації правового регулю-
вання у цій сфері, підкреслюючи його репресивний характер, що посилювався
із змінами режиму.

Варто також згадати виступ О. М. Редькіної з Сімферополя про юридичне
оформлення анексії Кримського півострова нашим східним сусідом та подаль-
шу еклектичну перцепцію регіоном законодавства Російської Федерації.
Науковець скептично оцінила юридичне обґрунтування та процедуру зміни
державної належності території, водночас розкриваючи труднощі, з якими
стикнулося місцеве населення, що опинилося в бурхливому вирі міждержав-
ної політики.

Уже традиційно боністику регіону місця проведення конференції предста-
вив один з батьків-засновників МАІП Л. О. Зайцев. 

В цей же день учасники конференції відвідали з екскурсією місто
Мукачеве, під час якої оглянули визначний пам’ятник архітектури краю –
замок Паланок, та здійснили пішу екскурсію історичною частиною цього
прекрасного міста.

Третій день був присвячений виступам молодих вчених, аспірантів та сту-
дентів. Під час засідання виступило близько десяти науковців, доповіді яких
викликали не менш жваве обговорення з боку досвідчених колег, ніж виступи,
оголошені протягом попередніх робочих засідань.

Підбиваючи підсумки заходу, президія засвідчила успішне його проведен-
ня, а також винесла на широке обговорення питання проведення наступного
наукового форму під егідою Міжнародної асоціації істориків права. Отже, як
видається, XXХІ міжнародна історико-правова конференція ще раз довела уні-
кальний формат наукового спілкування, запропонований міжнародним об’єд-
нанням істориків права.

Т. І. БОНДАРУК,
кандидат юридичних наук

ЩОДО ДЕЯКИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПІЗНАННЯ 
ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Процес пізнання історико-правової реальності передбачає тверде опертя на
джерела. У контексті сучасних концепцій праворозуміння, як слушно відзна-
чають Н. М. Пархоменко та інші дослідники, актуальною є теорія множиннос-
ті джерел права та багаторівневості їх системи. 

Для з’ясування сутності права певного історичного періоду, розгляду його
як складного цілісного явища особливого значення набувають т. зв. первинні
джерела права – правовий світогляд, правова свідомість. Важливим є аналіз
феномену привілею в праві. Методологічні підходи до дослідження цих пра-
вових явищ стали минулого року предметом обговорення відділу історико-
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правових досліджень інституту під час серії методологічних семінарів у рам-
ках планової теми НДР «Джерела права України».  

Так, 17 квітня 2014 р. відбувся семінар «Правовий світогляд як правовий
феномен і як рівень методології юриспруденції». З доповіддю «Правовий сві-
тогляд і дослідницька рефлексія» виступила старший науковий співробітник
відділу Т. І. Бондарук, яка звернула увагу на те, що правовий світогляд є одним
із сегментів цілісного світогляду, «відповідального» за обриси (ідею) світу
пра ва, складові якого (правові цінності, правові відчуття, стереотипи поведін-
ки) визначаються загальним світоглядом. Виокремлення правового світогляду
зумовлене як існуванням самого феномену права, так і баченням світу права як
ідеального. Інтегральним елементом правового світогляду виступає правова
ідея належного. Розгляд джерел (форм) права в контексті розвитку правової
ідеї належного, намагання віднайти або заперечити традицію правової ідеї
належного, може стати системоутворюючим фактором джерелознавчого
дослідження. 

Водночас правовий світогляд, разом з юридичним мисленням, складають
вищий рівень методології юриспруденції, будучи визначальними для інших
рівнів. Світоглядно-правові установки дослідника (серед них, насамперед, від-
повідь на питання «що є право», «що є правовим поступом») зумовлює оці-
ночну складову історико-правового дослідження. 

У доповіді старшого наукового співробітника І. В. Музики «Структура пра-
вового світогляду» основна увага була зосереджена  на рівнях і елементах пра-
вового світогляду. Однією з піонерських робіт цієї тематики була названа
монографія В. Н. Коробки «Правовое мировоззрение» («Правовий світогляд»),
в якій приділено увагу становленню й розвитку правового світогляду. Історико-
правові і аксіологічні аспекти юридичного світогляду розглянуті в дисертації
Г. В. Паластрової. Важливе значення для з’ясування структури правового сві-
тогляду мали праці представників сучасних вітчизняних та зарубіжних філо-
софських шкіл, зокрема, робота В. І. Букрєєва та І. Н. Римської «Етика права»,
монографія М. М. Рогожі «Соціальна мораль: колізії мінімалізму». Було під-
креслено, що для формулювання термінологічного апарату проблеми важливе
значення мають роботи вітчизняних філософів В. І. Шинкарука, М. В. Попо -
вича, В. А. Жадько, А. І. Бойко, Д. П. Сепетого, У. Б. Рудницької та ін. 

На думку доповідача, правовий світогляд можна визначити як багатовимір-
не утворення, форму відображення правової реальності в свідомості людини
крізь призму життєвих інтересів, суспільних відносин, правових почуттів, від-
чуттів, інтуїтивних уявлень, теоретичних поглядів, переконань, ціннісних орі-
єнтирів, оцінок, принципів, що визначають бачення, розуміння і сприйняття
права, ставлення до нього людини й зумовлюють життєві позиції, програми,
моделі поведінки та діяння людей. Було запропоновано структуру правового
світогляду, яка складається з таких рівнів: гносеологічного (знання, уявлення,
теоретичні погляди); аксіологічного (ідеали, ціннісні орієнтири і системи цін-
ностей, оцінки, переконання, принципи); психологічного (почуття, емоції,
переживання, відчуття); праксеологічного (воля, діяння, програми і моделі
поведінки). 
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Старший науковий співробітник відділу А. Ю. Іванова у доповіді
«Правовий світогляд і політика права» виклала своє бачення співвідношення і
транспарентності цих феноменів. Так, доповідач зробила цікаве припущення,
що саме на рівні правового світогляду відбувається формування загального
вектору для політики права і як науково обґрунтованого та аргументованого
вироблення ідеалів права та правової політики, і як державної політики з впро-
вадження цих ідеалів у право- та державотворення. 

Професор І. Б. Усенко, підбиваючи підсумки дискусії, звернув увагу на діа-
лектику взаємовпливу правового світогляду і правової реальності: правовий
світогляд відображає правову реальність і водночас є чинником формування
нової правової реальності. У цьому контексті правовий світогляд можна роз-
глядати як певну парадигму, що вже утвердилася в суспільстві і впливає на
його подальший правовий розвиток. Проте завдання реконструкції і вивчення
правового світогляду минулих часів є доволі складним, оскільки найповніше
його б могли відобразити відповідні соціологічні дослідження, а без них фено-
мен не має належного рівня формалізації для свого пізнання. 

Правосвідомість як джерело права розглядалася на методсемінарі
14 жовтня 2014 р. Професор кафедри теорії держави і права Національного
університету «Одеська академія», доктор юридичних наук, професор
Н. М. Крестовська в доповіді «Правосвідомість в історико-правовому контек-
сті»запропонувала розглядати джерела права у 4 сенсах: матеріальному, іде-
альному, пізнавальному (тексти), психологічному. Важливим, і найскладнішим
завданням дослідника при цьому, є в історичному плані з’ясовувати психоло-
гію мас (психоісторію), яка містить «ключі» до інших суспільних явищ, зумов-
лює форми права. Пошукам відповіді на питання «що ми знаємо про емоції,
почуття, установки людини того чи іншого періоду?» мають передувати відпо-
віді на питання «що знала про право людина того часу?», «як вона ставилася
до права?», «як вона оцінювала існуюче право?» тощо, отримані за допомогою
соціологічних методів, «пристосованих» для опрацювання масиву історико-
правових фактів. Зразками такого роду досліджень можна вважати праці
А. Гуревича, Ю. Безсмертного, О. Тогоєвої, О. Рогачевського, О. Атоян,
А. Єльчанінова, що демонструють той рівень проникнення в історико-правову
реальність, який дає змогу з великою мірою вірогідності стверджувати про її
реконструкцію (відтворення). Як уявляється, для дослідження професійної
правосвідомості або компетентної правосвідомості доцільним є опрацювання
правозастосовних та правоінтерпретаційних актів. Для доби Гетьманщини
такими є судово-адміністративні книги сотенних та полкових урядів,
Генеральної військової канцелярії тощо. Аналіз записів дає змогу з’ясувати,
якими нормами права оперували правозастосовці, якими були межі їх розсуду,
чи звертались вони для вироблення рішення до інших, крім права, соціальних
норм. Таким чином, принаймні можна відповісти на питання про рівень їх
знань, характер емоцій, почуттів, оцінок.

І. В. Музика у доповіді «Правосвідомість як джерело права у контексті фор-
мальної (догматичної) юриспруденції та природного права (юснатуралізму)»
зосередила основну увагу на так званих аксіомах правосвідомості, які сфор-
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мувалися в процесі розвитку теорії природного права та теорії лібералізму
протягом XVII–XIХ ст., зв’язку правосвідомості і права.

Аксіоми правосвідомості як універсальні очевидності акцентують увагу на
тих способах людського буття, які роблять можливим право (І. Ільїн «Про сут-
ність правосвідомості»). Основними аксіомами правосвідомості, за Ільїним, є:
закон духовної гідності (самоствердження) – повага до себе як необхідний
момент духовного життя; закон автономії або самозаконності (здатності до
самозобов’язування і самоврядування, тобто здатності вирішувати все самому
і брати на себе усю відповідальність) – умовою реалізації цього закону є необ-
межений зовнішній прояв внутрішньої автономії – тобто «правове визнання і
правова гарантованість особистої свободи»; закон взаємного визнання – взаєм-
на повага і довіра людей один до одного – ця аксіома вказує на спосіб буття
права як відносин між людьми духовного характеру, тобто передбачає наяв-
ність почуття, розуму і волі. 

І. Кант підніс ідею внутрішньої гідності особистості до рівня абсолютного
морального канону, який наділений регулятивною функцією і лежить в основі
права. Джерелом моралі і права, на його думку, є практичний розум людини, а
метою – утвердження загальної свободи. 

Згодом, з розвитком юридичного позитивізму, втрачається зворотний
зв’язок між правосвідомістю і правом, оскільки право прихильники позитивіз-
му розглядають лише як сукупність нормативних приписів, записаних в зако-
ні, що є вільним виявленням волі держави. При цьому держава розглядається
безвідносно до класової структури суспільства, а норми не підлягають крити-
ці та моральній оцінці. Як наслідок, тривалий час вважалося, що правосвідо-
мість лише відображає правову дійсність як сукупність поглядів, юридичних
знань, уявлень людей про право, почуттів, емоцій, ідей, теорій та концепцій,
настанов, соціально-правових установок і ціннісних орієнтацій, що регулю-
ють поводження {діяльність) людей (індивідів, соціальних груп, суспільства)
у юридично значимих ситуаціях. Разом з тим очевидно, що у періоди револю-
цій, активних соціальних трансформацій суспільства, правова свідомість
панівних соціальних груп або усього народу починає відігравати роль джере-
ла права. Прикладом можуть слугувати рішення Конвенту, революційних комі-
тетів та Комітету громадського порятунку часів якобінської диктатури, рішен-
ня революційних комітетів та революційних трибуналів часів революційно-
визвольних змагань в України 1917–1921 рр. тощо. Наприклад, революційні
трибунали, створені більшовиками на українських землях у зазначений період,
розглядали справи і виносили вироки (зокрема й смертні), керуючись «рево-
люційним сумлінням та революційною правосвідомістю». Проблема правосві-
домості як джерела права є актуальною й сьогодні в часи революційних пере-
творень українського суспільства й терміново вимагає подальшого вивчення та
переосмислення на основі сучасних надбань синергетики та тоталлогії. 

А. Ю. Іванова у доповіді «Революційна правосвідомість як безпосереднє
джерело права» виокремила декілька форм правосвідомості як безпосередньо-
го джерела права: фахову правосвідомість, зокрема суддівський розсуд у при-
йнятті рішення або в обранні чим керуватися – законодавством або револю-
ційною правосвідомістю; правосвідомість народу (селянські самосуди), яка
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зрештою формує звичаєве право; революційну правосвідомість (яка часто не є
правосвідомістю у традиційному розумінні) або правосвідомість перехідного
суспільства); правосвідомість натовпу (міські самосуди).

Доповідач підкреслила, що природне право як підґрунтя правосвідомості –
це не абстрактне справедливе, а справедливе для конкретного соціуму, для
правосвідомості народу конкретної держави. Так, позитивне (законодавче)
право в державі має відповідати правосвідомості її народу, його уявленням про
належне і справедливе, інакше така невідповідність може призвести до сус-
пільних зламів і змін.

Провідний інженер Л. В. Худояр зупинилася на проблемі дослідження пра-
восвідомості як джерела права в Запорозькій Січі. Зокрема, як свідчать архів-
ні документи, судові вироки, рішення й ухвали у багатьох випадках розпочи-
налися словами: «З повеління пана кошового отамана», навіть коли судову
справу розглядав увесь Кіш. Утім, не можна вважати, що судові рішення були
відображенням лише індивідуальної правосвідомості кошового отамана.
Кошові мали відкрито й справедливо, з погляду товариства, вирішувати судо-
ві справи, оскільки від кваліфікованого й мудрого рішення або вироку кошо-
вого залежав авторитет та легітимність його влади. Тому рішення кошового
(або зібрання) козацької старшини значною мірою було відображенням колек-
тивної правової свідомості козаків. Цим пояснюється, що на всіх офіційних
листах і документах кошовим ставився підпис: «Отаман кошовий з усім стар-
шим і меншим товариством Війська Запорізького». На думку Л. В. Худояр,
джерелом права тут безпосередньо виступала правосвідомість кошового ота-
мана й лише опосередковано – норми звичаєвого права, правові уявлення того
часу та, імовірно, норми правових актів польсько-литовської доби, що визна-
валися козацьким загалом. Втім, сьогодні, через відсутність достатньої кіль-
кості письмових джерел не існує переконливих доказів, які б свідчили про без-
посереднє запозичення чи рецепцію норм конкретних нормативних актів
литовсько-польської доби у праві Запорозької Січі. 

Зокрема, документи Архіву Коша Нової Запорозької Січі не містять поси-
лань на будь-які норми звичаєвого чи позитивного права і є, власне виразом
індивідуальної волі, правових уявлень та переживань конкретних представни-
ків козацької адміністрації Запорозької Січі. Наприклад, рішення щодо цивіль-
них справ суду Похідного Коша в паланках здебільшого приймалися від імені
товариства (козаків Кошу) і були переважно формою вираження правосвідо-
мості козацької старшини (кошового, військового судді, військового писаря та
кількох членів канцелярії Похідного Коша). 

Підсумовуючи, І. Б. Усенко зазначив, що правосвідомість виражена насам-
перед у правових принципах, а не в правових нормах. Певний суб’єкт міг зов-
сім не володіти інформацією про конкретні правові норми, але мати цілком
сформовані уявлення про добро і зло, належне і заборонене, правомірну і про-
типравну поведінку. Правосвідомість як елемент правового світогляду відобра-
жає право і впливає на його формування. Проте цей елемент є відносно струк-
турованим і піддається певній формалізації (може бути виявленим назовні у
формі, достатній для його осягнення іншими суб’єктами). Ця особливість пра-
восвідомості дала можливість на певних відтинках нашої історії застосовувати
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її як безпосереднє джерело (форму) права. Відповідно спрощується й історич-
не пізнання правосвідомості як через вивчення відповідних правових доктрин,
так і через звернення до матеріалів адміністративної та судової практики.

30 жовтня 2014 р. на методсемінарі «Привілей у праві» Т. І. Бондарук, роз-
глядаючи привілей як правовий феномен, зазначила що вихідним моментом
для його характеристики є опозиція «формальна рівність – привілей», яка має
тенденцію до взаємовиключення. У першому разі відсутність принципу фор-
мальної рівності визнається відсутністю права як такого, а у другому право
розглядається як сума привілеїв. При цьому, зокрема у формулу «формальна
рівність вільних індивідів є найбільш абстрактним визначенням права»
(В. С. Нерсесянц), цілком вкладаються природні (об’єктивні) привілеї, наприк-
лад, пов’язані з правом на приватне життя (зокрема, привілей конфіденційнос-
ті відносин адвокат-клієнт, привілей конфіденційності медичної інформації та
відносин лікар-пацієнт), правом на інформацію тощо. Історію ж права в ракур-
сі привілеїв можна визначити як поступ від неправових (неприродних, суб’єк-
тивних) привілеїв до привілеїв природних.  

Проблемі нормативності середньовічних привілеїв була присвячена допо-
відь Є. В. Ромінського, який наголосив на складнощах їх дослідження як різ-
новиду джерел (форм) права в сучасних умовах. Передусім це пов’язано з ево-
люцією терміна «привілей», а також з переоцінкою явища надання виключних
прав. Тому на сьогодні в теорії права поширеним є визначення привілею як різ-
новиду пільги. Такий підхід, зокрема для дослідження правового спадку
середньовіччя, видається занадто спрощеним і не відповідає всьому розмаїттю
фактичних правових ситуацій. Крім того, певну плутанину вносить непослі-
довність і довільність вживання терміна «привілей» як законодавцями, так і
дослідниками пам’яток права. 

Ключовими питанням сьогодні є: 1) чи належать привілеї до засобів надан-
ня виключних прав, чи, навпаки, призначаються для усування пробілів у писа-
ному праві, зокрема через підтвердження існуючої неписаної норми;  2) спів-
відношення привілеїв та імунітетів; 3) місце територіальних та станових при-
вілеїв серед джерел права і правомочність їх віднесення до привілеїв загалом;
4) значення привілеїв, зокрема наданих окремим особам чи групам осіб, як
джерел права тощо. 

На завершення семінару І. Б. Усенко наголосив, що «привілей» – це право-
вий термін з історично мінливим змістом. Сьогодні він однозначно має нега-
тивний присмак у контексті закріпленого в міжнародних стандартах прав
людини і вітчизняному конституційному законодавстві положення про загаль-
ну недопустимість привілеїв за різними ознаками. Хоча у дійсності певні при-
вілеї все ж таки існують у вигляді так званої позитивної дискримінації дітей,
жінок, осіб похилого віку, ветеранів війни тощо. Втім, у цьому разі законодав-
ці схильні більш говорити про «пільги», а не про «привілеї». У середні ж віки
привілеї були «цілком нормальним» правовим явищем, що відображало саму
сутність тогочасного права. За часів поділу населення на повноправне і непов-
ноправне набуття «привілеїв» було єдиним шляхом утвердитися в своїй гід-
ності та особистій свободі. Тому для дослідників цієї доби проблематика пра-
вових привілеїв має винятково важливе значення.
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ПЕРЕМОГА ОДНА НА ВСІХ

7 травня 2015 року відбулися урочисті збори трудового колективу
Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України присвячені 70-ій
річниці Великої Перемоги. З вітальним словом до учасників зборів звернувся
директор Інституту, академік НАН України Ю.С. Шемшу ченко. У своїй про-
мові Юрій Сергійович зокрема зазначив: Друга світова війна була наймас-
штабнішою і найтрагічнішою в історії людства. Вона розпочалася 1 вересня
1939 р. із вторгнення фашистської Німеччини до Польщі. Продовжувалася до
вересня 1945 р., тобто 6 років. У цій війні брали участь 72 держави фактично
усіх континентів, до армій яких було мобілізовано близько 110 млн. осіб. 

Головною причиною війни стало різке загострення міжнародних відносин
після приходу до влади в Німеччині у січні 1933 р. націонал-соціалістичної
робітничої партії на чолі з Гітлером. Ідеологічними засадами нацистського
тоталітарного режиму стали соціал-дарвінізм та ідея про зверхність арійської
раси, антисемітизм, доктрина розширення «життєвого простору» Німеччини
всупереч Версальського мирного договору 1919 р.

Станом на середину літа 1941 р. фашистська Німеччина захопила більшу
частину країн континентальної Європи. А 22 червня цього ж року її війська
віроломно вдерлися у межі Радянського Союзу. Гітлер сподівався вже у жовтні
1941 р. приймати парад німецьких військ на Красній площі у Москві. 

Але сталося не так, як гадалося. Спочатку Гітлер захопив великі території.
Та за першими успіхами події на фронті і в тилу вже в кінці 1941 р. почали роз-
виватися не за сценарієм фюрера. А потім були розгром німецьких військ під
Москвою, Сталінградська битва, Курська дуга, битва за Дніпро і Корсунь-
Шевченківська битва та інші успішні для Радянської Армії операції на терито-
рії СРСР і за його межами. 

2 травня 1945 р. Берлін капітулював, а 8 травня був підписаний акт про без-
застережну капітуляцію фашистської Німеччини. Війна у Європі завершилася.

Після цього СРСР відповідно до своїх договірних зобов’язань зі своїми
союзниками по антигітлерівській коаліції вступив у війну з мілітаристською
Японією. Спільними зусиллями союзники завдали їй поразки, розгромивши
мільйонну Квантунську армію. Японія капітулювала 2 вересня 1945 р. Цим
було покладено кінець Другій світовій війні. Нюрнберзький трибунал 1946 р.
і Токійський трибунал 1948 р. покарали головних військових злочинців цієї
війни. 

У даній війні за наявними оцінками загинуло 27 млн. військовослужбовців
і 12-13 млн. мирного населення. Найбільших втрат зазнав СРСР – 8,8 млн. вій-
ськовослужбовців і 7,7. млн. чоловік мирного населення. Втрати України скла-
ли близько 2,5 млн. і 5,5 млн. відповідно. Близько 7 млн. українців самовідда-
но воювали у лавах Радянської Армії. 

Для народів Радянського Союзу Велика Вітчизняна війна стала головною
складовою частиною Другої світової війни. Саме Радянська Армія відіграла
вирішальну роль у розгромі нацистської Німеччини та її союзників, звільнен-
ні народів Європи від коричневої чуми і здобутті Перемоги для всього світу. 
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За 70 років про Другу світову війну написано гори літератури. З’явилося
багато оцінок і переоцінок історичних подій і фактів. Є і намагання суб’єктив-
но переписати історію. Не слід, проте, забувати, що Перемога є цінною для нас
у всій її трагічності і величі як епохальної події.

Варто також зробити правильні уроки з Другої світової війни. Прикро, що
російський і український народи, які разом боролися за Перемогу, зараз втяг-
нуті у військове протистояння з кровопролиттям. Більше того, військовий кон-
флікт між Росією та Україною загрожує перерости у третю світову війну з
непередбачуваними наслідками для людства. Треба нарешті зрозуміти, що
будь-які спірні питання мають вирішуватися мирними засобами.

Напередодні свята Великої Перемоги ми зібралися, щоб теплим словом
згадати і наших ветеранів та учасників війни, які працюють чи працювали в
нашому Інституті. На жаль, час невблаганний. Зараз у нас залишилося два все
ще працюючих ветерани. Це бойовий офіцер, учасник боїв у Східній Пруссії,
професор Володимир Дмитрович Бабкін і ленінградський блокадник, колиш-
ній заступник директора нашого Інституту Геннадій Олександрович Мурашин.
Членом нашої спецради є також професор Василь Лук’янович Мунтян, який
колись працював в Інституті.

Всього ж у нашому Інституті у різні роки працювало близько 30 ветеранів
і учасників війни, а також ряд учасників трудового фронту. Вони зробили ваго-
мий внесок у розвиток вітчизняної юридичної науки. У витоків нашої устано-
ви, зокрема, був учасник трудового фронту, перший її директор, академік
Володимир Михайлович Корецький, син якого загинув під Києвом у перший
рік війни.

Другий директор Інституту академік Борис Мусійович Бабій усю війну
служив в органах військової прокуратури, був у діючій армії, мав звання під-
полковника, нагороджений трьома орденами Вітчизняної війни та іншими дер-
жавними нагородами. 

Член-кореспондент НАН України, завідувач відділом Інституту Віктор
Васильович Цвєтков у роки війни командував розвідувальною ротою, на
Брянському, Західному і Центральному фронтах визволяв Україну.

Завідувач відділом, професор Валентин Михайлович Терлецький був в
армії з 1938 по 1945 рр. Політпрацівник, дійшов до Берліна, нагороджений
чотирма бойовими орденами.

Вадим Євгенович Бражников – учасник Сталінградської битви і форсуван-
ня Дніпра, командир стрілецького відділення, відзначений багатьма державни-
ми нагородами. 

Командир артилерійської батареї Віктор Васильович Мрига та військовий
радист Захарій Кирилович Симорот воювали у Маньчжурії проти Кван -
тунської армії.

Євген Олександрович Монастирський у 1937–1939 роках був директором
Харківського юридичного інституту. З липня 1941 р. у Московському опол-
ченні, потім у німецькому полоні. Мав кілька поранень.

Тимофій Микитович Лісниченко служив на флоті, брав участь в обороні
Севастополя і Кавказу. 
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Важкими дорогами війни пройшли також наші колеги-учасники бойових
дій Галій Юхимович Бувайлик, Олександр Федорович Висоцький, Микола
Іванович Данченко, Володимир Петрович Зенін, Григорій Кононович Кушпет,
Федір Андрійович Лопушанський, Микола Карпович Михайловський, Віталій
Іванович Семчик, Гліб Іванович Чангулі, безстрашні зенітниці Лідія Луківна
Потарикіна і Галина Олександрівна Оскома. Остання потім тривалий час пра-
цювала у нас завідувачем бібліотекою. Велика шана за здобуту Перемогу і
чесну та самовіддану наукову працю.

Про них йдеться у виданій до 70-річчя Перемоги книзі «Перемога одна на
всіх», яку ми сьогодні презентуємо. У книзі зібрані спогади наших ветеранів і
учасників війни, а також дітей війни, матеріали про події військового лихоліт-
тя, написані нащадками переможців тощо. Становлять особливий інтерес
документальні матеріали, зокрема листи з фронту. Книга гарно ілюстрована,
видана видавництвом «Юридична думка» і є підстави сподіватися, знайде
свого читача.
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ВИДАТНИЙ ФУНДАТОР 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
(до 75-річчя від дня народження В. Я. Тація)

Василь Якович Тацій народився 13 січня 1940 р. у м. Полтаві. Після закін-
чення у 1963 р. Харківського юридичного інституту працював на різних поса-
дах у Полтавській обласній прокуратурі. З 1966 р. життя і діяльність Василя
Яковича Тація пов’язані з Національним юридичним університетом імені
Ярослава Мудрого (раніше – Харківський юридичний інститут): аспірант,
старший викладач, доцент, заступник декана денного факультету, проректор з
наукової роботи, з липня 1987 р. і до цього часу – ректор Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого і водночас (з 1991 р.) завідувач
кафедри кримінального права університету. У 1970 р. захистив кандидатську
дисертацію, у 1973 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1984 р. відбувся
захист докторської дисертації на тему «Проблеми відповідальності за госпо-
дарські злочини: об’єкт та система». У 1985 р. присвоєно вчене звання профе-
сора.

На сьогодні В. Я. Тацій – автор понад 500 наукових праць, у тому числі
близько 50 монографій, навчальних посібників та підручників, що стали знач-
ним внеском у розвиток юридичної науки. Напрями його наукової діяльності
на сучасному етапі – кримінальне право, проблеми теорії держави і права, кон-
ституційне право. Він підготував багато наукових праць, присвячених методо-
логії правової науки, методології порівняльно-правових досліджень і, що важ-
ливо, методології правозастосування. Один із напрямів наукової діяльності
В. Я. Тація – проблеми конституційного права. Вчений всебічно обґрунтував
пропозиції щодо структури парламенту, принципів організації законопроек-
тного процесу, правової природи та ієрархії правових актів, які приймаються
різними суб’єктами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
що матеріалізувалося у відповідних законопроектах.

В. Я. Тацій активно розробляє теорію правової держави та напрями її фор-
мування в Україні, що отримало відображення не тільки в його публікаціях, а
й у Конституції України, проекті судово-правової реформи, законодавчих
актах. 

В. Я. Тацій – визнаний організатор вищої юридичної освіти в Україні.
Очолюючи з 1987 р. Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого, він зробив значний внесок в організацію його діяльності, створення
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належних умов для проведення навчального процесу, праці та відпочинку сту-
дентів, професорів, викладачів та співробітників. Сьогодні це провідний юри-
дичний вуз України, який готує висококваліфіковані кадри для різних сфер
юридичної практики. Університет здійснює значну науково-дослідну роботу,
робить вагомий внесок у розбудову правової держави України, має могутній
науково-педагогічний потенціал, сучасну матеріальну базу. 

В. Я. Тацій зробив значний особистий внесок в оновлення усієї системи
юридичної освіти України, в удосконалення її змісту, покращення наукової
організації й методичного забезпечення навчального процесу, розширення
передових методів навчання, поглиблення інтеграції освіти, науки і юридичної
практики. Талановитий педагог, блискучий лектор. Веде значну роботу з під-
готовки науково-педагогічних кадрів. Під його керівництвом розпочали свій
шлях у науку багато кандидатів і докторів юридичних наук. Багато років очо-
лював Експертну раду з юридичних наук при Міністерстві освіти і науки
України, був членом Вищої атестаційної комісії України.

З 1993 р. В. Я. Тацій – президент і дійсний член (академік) Національної
академії правових наук України – вищої галузевої самоврядної наукової уста-
нови України в галузі держави і права, створеної за його ініціативою і безпо-
середньою активною участю. Академія є визнаним в Україні й далеко за її
межами науковим юридичним центром. Вона здійснює діяльність по консолі-
дації інтелектуального потенціалу учених-юристів України, організації і про-
веденню фундаментальних і прикладних досліджень у галузі держави і права,
координації наукової роботи, сприянню інтеграції академічної і вузівської
науки, узагальненню європейського і світового досвіду правового регулюван-
ня суспільних відносин. Академія робить значний внесок у наукове обґрунту-
вання правотворчої роботи Верховної Ради України, органів державної вико-
навчої влади і правоохоронних органів.

У 1997 р. В. Я. Тацій обраний дійсним членом (академіком) Національної
академії наук України по відділенню історії, філософії та права. Він постійно
приділяє увагу роботі у структурах Національної академії наук України – у від-
діленні та профільній установі – Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького. В. Я. Тацій багато років поспіль є членом Міжвідомчої
ради з координації фундаментальних досліджень та Бюро Ради Північно-
Східного наукового центру НАН. 

З 1998 по 2004 рр. брав активну участь (був заступником голови редколегії
та автором багатьох статей) у підготовці Юридичної енциклопедії – першого в
Україні 6-томного видання, в якому було систематизовано інформацію щодо
близько десяти тисяч термінів у сфері держави і права. У 2005 р. ця фунда-
ментальна праця отримала Державну премію України у галузі науки і техніки.

Василь Якович Тацій проводить значну громадську роботу. Він є членом
низки президентських та урядових комісій, громадських організацій, зокрема
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Науково-мето-
дичної ради при Генеральній прокуратурі України, Консультативно-експертної
ради при МВС України, Науково-експертної ради СБУ, Президії HAH України,
Ради Союзу юристів України, Координаційної ради Міжнародного союзу
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юристів, Міжнародної асоціації законодавства, Міжнародної асоціації юри-
дичної методології, Ради директорів Європейської організації публічного
права, Міжнародної асоціації кримінального права, головою ГО
«Всеукраїнська асоціація кримінального права», віце-президентом Спілки рек-
торів вищих навчальних закладів України та ін.

Як член Конституційної комісії він брав участь у розробці проекту
Конституції України 1996 р., був головою робочої групи Кабінету Міністрів з
розробки Кримінального кодексу України 2001 р. Очолював урядову делега-
цію України на Дипломатичній конференції повноважних представників дер-
жав під егідою ООН по створенню Міжнародного кримінального суду. Брав
участь у розробці проекту Статуту Міжнародного кримінального суду та у під-
готовці багатьох інших законопроектів.

Активну участь В. Я. Тацій брав у діяльності Конституційної Асамблеї.
Комісією з питань правоохоронної діяльності під його керівництвом було
здійснено велику роботу: проаналізовано конституції інших країн, надані про-
позиції щодо Концепції внесення змін до Конституції України, підготовлено
проекти окремих розділів «Прокуратура», «Конституційний Суд України»,
запропоновано нові розділи Конституції України – «Органи охорони
Конституції та державного контролю», які можуть стати основою під час роз-
робки нової конституції. 

В. Я. Тацій є головним редактором збірника наукових статей «Вісник
Національної академії правових наук України», відповідальним редактором
збірника наукових праць «Проблеми законності», головою наукової ради жур-
налу «Право України», головним редактором електронного видання «Вісник
Асоціації кримінального права України», головою редакційної ради газети
«Vivat Lex», членом редакційних колегій та наукових рад цілого ряду видань. 

В. Я. Тацій – почесний доктор Київського національного університету
імені Т. Г. Шевченка, Харківського національного університету внутрішніх
справ, Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, заслужений
професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
почесний академік Острозького академічного братства, почесний академік
спільноти академіків Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка, почесний професор
Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля та ін.

За вагомі заслуги перед наукою і державою В. Я. Тацій удостоєний звання
Героя України з врученням ордена Держави та відзначений багатьма держав-
ними нагородами: орденами князя Ярослава Мудрого V, IV і III ступенів, орде-
ном «За заслуги» II і І ступенів, Почесними грамотами Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України, орденом «Знак Пошани», двома медалями.
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в
галузі архітектури та Державної премії України у галузі науки і техніки, Премії
ім. В. Вернадського, Премії імені Ярослава Мудрого, Премії «Феміда-99». Має
ряд відомчих, громадських, церковних нагород та урядові нагороди інших дер-
жав. Державний радник юстиції І класу.
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СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ
(до 90-річчя від дня народження В. Д. Бабкіна)

18 червня 2014 року виповнилося 90 років від дня народження Володимира
Дмитровича Бабкіна – відомого українського правознавця і політолога, заслу-
женого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора,
академіка-засновника Української академії політичних наук, провідного науко-
вого співробітника-консультанта Інституту держави і права ім. В. М. Корець -
кого НАН України, 

Володимир Дмитрович Бабкін народився в Києві в сім’ї офіцера-прикор-
донника. Вже у ранньому дитинстві тривожне життя на заставах серед реаль-
них загроз багато у чому зумовило вибір його подальшого життєвого шляху.
Його батько, до речі, був серед тих, хто першим в червні 1941 р. зустрів наступ
нацистських загарбників і пропав без вісті під час бойових дій. Середню осві-
ту Володимир Дмитрович здобув 1941 р. в 13-й спеціальній артилерійській
школі у м. Києві. З початком війни, як і багато його однолітків, рвався на
фронт, але держава визначила йому іншу долю. Від жовтня 1941 р. він готував
боєприпаси для фронту – працював токарем на заводі № 29 ім. Баранова у
м. Омську (колишній Запорізький авіазавод). Після неодноразових спроб у
червні 1943 р. потрапив у Омське військово-піхотне училище, а в жовтні
1944 р. – у діючу армію, де воював командиром стрілецьких підрозділів
ІІІ Прибалтійського і ІІІ Білоруського фронтів. У боях під Кенігсбергом отри-
мав тяжке поранення і зустрів Перемогу у військовому шпиталі.

У 1946 р. вступив до Військово-юридичної академії Радянської армії
(м. Москва). У 1956 – січні 1957 р. ад’юнкт, а згодом – викладач Академії.
Після реорганізації ВЮА в 1957–1958 рр. обіймав посаду заступника началь-
ника навчального відділу Вищої школи МВС СРСР у м. Москві.

У 1958 році учений захистив кандидатську дисертацію «Суспільно-полі-
тичні та правові погляди М. Є. Салтикова-Щедріна». А 1960 р. він був направ-
лений до рідного Києва, де деякий час очолював навчальний відділ Київської
Вищої школи МВС СРСР (нині – Національна академія внутрішніх справ
України), а згодом упродовж майже 20 років обіймав посаду заступника
начальника цього авторитетного тоді навчального закладу. За оцінкою її керів-
ництва, вчений і педагог «вніс суттєвий вклад у розвиток Академії та зміцнен-
ня її авторитету, у підготовку висококваліфікованих кадрів для органів внут-
рішніх справ». У 1969 році став доктором юридичних наук, у 1971 році – про-
фесором. 

В часи «застою» боровся, як міг, з «чурбанізацією органів внутрішніх
справ» (жартівливий термін належить Володимиру Дмитровичу) і завжди
залишався поборником гуманізму, історичної справедливості та наукової істи-
ни. Проте саме через ці свої якості досвідчений викладач-методист і науковець
з критичним складом розуму був змушений залишити службу в органах внут-
рішніх справ. У 1980–1993 роках В. Д. Бабкін – професор факультету міжна-
родних відносин та Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних
наук Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. 

686 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



Наукові здобутки вченого 50-х – 60-х років знайшли своє відображення
насамперед у розділах підручників та навчальних посібників з теорії держави
і права, історії політичних і правових вчень та державного права. З часом він
став одним з провідних фахівців країни у галузі зарубіжної правової думки. 

Від 1962 р. Володимир Дмитрович плідно співпрацює з Інститутом держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, зокрема бере участь у роботі
спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій та ряду авторських колек-
тивів. А у 1993 р. він переходить на постійну роботу до інституту, обіймаючи
посаду провідного наукового співробітника відділу історико-політологічних
досліджень держави і права України (від 2002 р. – відділ історико-правових
досліджень). За сумісництвом також викладає у ряді вищих навчальних закла-
дів. Окремо слід відзначити його велику роботу з молодими науковими кадра-
ми, аспірантами та докторантами. 

Широта і глибина юридичних, філософських, політологічних знань, знач-
ний науковий та педагогічний досвід дають йому можливість творчо дослід-
жувати складні політичні та державно-правові процеси, брати активну участь
у науковому опрацюванні найважливіших проблем державотворення в
Україні, реалізації Конституції України, розвитку соціально-правової держави,
соціалізації особи, порівняльної політології тощо. 

Науковій творчості В. Д. Бабкіна притаманне органічне поєднання право-
вих проблем з філософією права, порівняльною політологією та політичною
історією. Це дає йому змогу досліджувати теоретико-методологічні проблеми
правових наук, зміст теорії циклічності та наступності етапів політичної істо-
рії, співвідношення народу і влади, держави і особистості, демократії і бюрок-
ратії, реформ та контрреформ у перехідні епохи, сутність і прояви людського
виміру політики і права. 

Як людина високої індивідуальної культури та інтелекту Володимир
Дмитрович незмінно сповідує ставлення до людини як до вищої соціальної
цінності, повагу до її гідності та невід’ємних прав і свобод. Зазначена орієнта-
ція є притаманною не лише його науково-педагогічній позиції. Таким він
постає повсякденно перед людьми різного рангу – від студента до міністра.

Йому внутрішньо властива потреба постійно аналізувати складні, супереч-
ливі процеси реформування українського суспільства, причини половинчатос-
ті й непослідовності реформ та віднаходити шляхи виходу к кризових ситуа-
цій. Він постійно перебуває у пошуку можливостей поєднання економічних
перетворень із соціальними, встановлення рівноваги між демократичними
інститутами та сильною державною владою, плануванням та ринком, приват-
ною та державною власністю, економічною ефективністю та соціальною спра-
ведливістю. Тож не випадково Володимир Дмитрович бере активну участь у
формуванні сучасної доктрини державно-правового розвитку України, демо-
кратизації політичної та правової системи. 

Глибока ерудиція та відсутність ідеологічної зашореності сприяли тому, що
на початку 90-х років учений став одним з фундаторів вітчизняної політології.
У 1993 році він був обраний президентом Української асоціації політологів, а
через два роки – академіком новоствореної громадської Української академії
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політичних наук. Саме він з його невгамовною енергією, наполегливістю та
вірою в завтрашній день сприяв налагодженню і розширенню співробітництва
з науковими політологічними центрами зарубіжних країн, відповідними між-
народними організаціями, наукових зв’язків з іноземними вченими, міжнарод-
ними та національними закладами, які працюють у галузі політичних та юри-
дичних наук. 

Вагомий вклад В. Д. Бабкін вносить у процес формування політико-право-
вої свідомості правознавців і практичних працівників. Він особисто долучив-
ся до розроблення теоретико-методологічних і концептуальних засад розвитку
політичної та правової науки і освіти, державних стандартів, типових програм,
підготовки посібників, словників, хрестоматій та інших навчально-методич-
них матеріалів.

Володимир Дмитрович є одним із засновників сучасної системи політичної
освіти в навчальних закладах України, ініціатором проведення творчих дослід-
жень з проблем теорії та історії політичної і правової науки; політичних та
правових інститутів і процесів; політичної і правової ідеології та культури;
порівняльних політології і правознавства.

Він – палкий прихильник розвитку такого науково-освітнього напряму, як
правова педагогіка, творчо розробляє проблеми, пов’язані з оптимізацією
навчального процесу, підвищенням його виховної ролі, органічної єдності
науки та освіти і у цьому зв’язку надає постійну допомогу багатьом навчаль-
ним закладам у організації навчально-методичної роботи. 

Бере також активну участь у роботі експертних та наукових рад. У
1995–1998 роках був заступником голови Експертної ради ВАК України.
Протягом тривалого часу очолював науково-методичну раду з питань держави
і права товариства «Знання» м. Києва, входив до складу науково-методичної
Ради з політології Міністерства освіти і науки України. 

Професор В. Д. Бабкін є автором понад 300 наукових праць з питань юри-
дичної і політичної науки та правової педагогіки, у тому числі 11 індивідуаль-
них та колективних монографій, 8 підручників і навчальних посібників.
Широку популярність серед наукової громадськості здобули курс лекцій з
політології (1992), монографія «Народ і влада» (1996). 

Під його керівництвом авторський колектив провідних науковців України
підготував та видав у 1997 році перший в Україні фундаментальний
«Політологічний енциклопедичний словник», який усебічно відображає
досягнення світової та вітчизняної науки. В. Д. Бабкін також був членом ред-
колегії фундаментальної 6-томної «Юридичної енциклопедії», автором низки
статей у ній, також у 1994–1997 роках очолював Центр по організаційному та
науково-методичному забезпеченню підготовки «Юридичної енциклопедії».

Значний внесок учений зробив і у підготовку унікальної за своїм задумом і
масштабом десятитомної праці – «Антології української юридичної думки».
Він був членом редколегії «Антології»; відповідальним редактором першого
тому цього видання, присвяченого проблемам загальної теорії, енциклопедії і
філософії права; ініціатором підготовки спеціального тому видання, в якому
аналізувалися здобутки української радянської юриспруденції. За цю працю у
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числі інших провідних авторів-упорядників «Антології» В. Д. Бабкін був удос-
тоєний 2005 р. премії ім. Ярослава Мудрого Академії правових наук України
та Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

Правознавець також зробив суттєвий внесок у підготовку «Міжнародної
поліцейської енциклопедії», за що був відзначений першою премією на
VI Всеукраїнському конкурсі Спілки юристів України 2006 р.

Інші основні праці вченого, крім згаданих: «Основи методики службової
підготовки» (К., 1963 р.); «Радянське право і комуністична мораль» (К.,
1968 р.); «Правовая культура и мораль» (М., 1975 р.); «Основи правової педа -
гогіки» (К., 1975 р.); «Актуальные проблемы правового воспитания» (К.,
1982 р.); «Правовое воспитание студентов» (К., 1983 р.); «Державна влада і
політична опозиція» (Правова держава. – Вип. 7. – К., 1996 р.); ««Наукова ідео-
логія» чи «ідеологічна наука»?» (Там само. – Вип. 8. – К., 1997 р.); «Соціальна
держава та захист прав людини» (Там само. – Вип. 9. – К., 1998 р.);
«Конституційні засади соціальної держави України» (Там само. – Вип. 11. – К.,
2000 р.); «Національна академія внутрішніх справ України: люди, події, факти
(1921–2001)» (К., 2002 р.).

Тривалий час професор входить до складу редакційних колегій фахових
видань Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України «Правова
держава» і «Держава і право». Він також є одним з ініціаторів створення і чле-
ном редколегії міжнародного часопису «Проблеми філософії права».

Володимир Дмитрович приділяє значну увагу підготовці наукових кадрів,
формуванню їх методологічної культури, розвитку творчого правового мис-
лення. Він постійно надає кваліфіковані наукові консультації співробітникам
інституту та інших наукових і навчальних закладів, регулярно виступає офі-
ційним опонентом. В. Д. Бабкін вміло поєднує науково-дослідницьку діяль-
ність з педагогічною, бере активну участь у навчальному процесі. Вчений осо-
бисто підготував близько 30 докторів та кандидатів наук.

Наукова та навчально-виховна праця Володимира Дмитровича дістала висо-
ку оцінку держави та громадськості. За бойові заслуги та бездоганну службу у
мирний час, плідну науково-педагогічну діяльність В. Д. Бабкін нагороджений
двома орденами Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня, орденом Богдана Хмель -
ницького ІІІ ступеня та 28 медалями. В 1999 році за самовіддану працю, вагомі
досягнення у професійній діяльності йому було присвоєно почесне звання
«заслужений діяч науки і техніки України». Він нагороджений Почесною гра-
мотою Кабінету Міністрів України, багатьма відомчими відзнаками Міністер -
ства освіти і науки та Міністерства внутрішніх справ, почесною відзнакою «За
підготовку наукової зміни» Національної академії наук України, почесною від-
знакою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

У ряді публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях міститься висока
оцінка його внеску в розвиток вітчизняної політичної та правової науки і осві-
ти. Своєю працелюбністю, компетентністю, науковою і педагогічною діяль-
ністю, доброзичливістю та громадською активністю В. Д. Бабкін здобув пова-
гу і авторитет у науково-педагогічних колах та серед кращих представників
державної влади.
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Володимир Дмитрович Бабкін є людиною, яка досягла універсальних знань
сучасної філософії права, виходячи з єдино можливого критерію – морального
визначення людини в суспільстві. Він належить до небагатьох вітчизняних
вчених-юристів, які завдяки цьому змогли подолати суто позитивістське уяв-
лення про право, що протягом тривалого періоду панувало у вітчизняній юри-
дичній науці і рудименти якого не подолані й до цього часу.

Володимир Дмитрович Бабкін входить до золотого фонду не тільки
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, а й усієї укра-
їнської юридичної науки. Йому властиві глибоке аналітичне мислення і пошук
істини у правовій теорії. Він є людиною мудрою і різнобічною, не позбавле-
ною почуття гумору, з якою цікаво спілкуватися і працювати.

Мирний і толерантний, загалом, він стає непримиренним, коли зустріча-
ється з науковою несумлінністю, фальсифікацією історії, зрадою ідеалів і осо-
бистою непорядністю. Блискучий розум, бажання пізнавати нове, активна
життєва позиція, вміння вислухати і відкрито відстояти свою думку, притягує
до Володимира Дмитровича багато людей різного віку, які приходять до нього:
хто за порадою, хто поділитися своїми враженнями – для всіх знайдеться час і
добре слово підтримки. 

Спілкуючись з Володимиром Дмитровичем, переконуєшся, що ця людина
належить до особливої категорії людей, на плечах яких тримається наш світ:
держава, суспільство, наука, родина, увесь макрокосм і мікрокосм. Адже тіль-
ки непохитна духом людина могла пронести крізь пекучий вогонь і крижаний
холод тяжких випробувань долі цілого народу живу і прекрасну душу, сповне-
ну творчого натхнення, поезії, оптимізму, доброти та співчуття. 

З ЮВІЛЕЄМ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО 
В ГАЛУЗІ ТРУДОВОГО ПРАВА

(до 60-річчя від дня народження Н. М. Хуторян)

Юридична громадськість сердечно вітає з 60-річним ювілеєм видатного
вітчизняного вченого-правознавця в галузі трудового права, права соціального
забезпечення, доктора юридичних наук, професора, завідувача відділу цивіль-
ного, трудового та підприємницького права, Заслуженого діяча науки і техніки
України, член-кореспондента Національної академії правових наук України
Наталію Миколаївну ХУТОРЯН.

Наталія Миколаївна народилася 16 жовтня 1954 р. у с. Дружелюбівка
Кіровоградської області. У 1978 р. закінчила юридичний факультет Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). У 1978–1982 рр. працювала юрисконсуль-
том в Інституті фізики АН УРСР, пізніше в Інституті геофізики АН УРСР. З
березня 1986 р. після закінчення аспірантури працювала в Інституті держави і
права ім. В. М. Корецького спочатку на посаді молодшого наукового співробіт-
ника, з 1988 р. – наукового співробітника, з 1993 р. – старшого наукового спів-
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робітника, з 2004 р. обіймала посаду провідного наукового співробітника, а з
2013 р. призначена на посаду завідувача відділу проблем цивільного, трудово-
го і підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України.

У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук «Організаційно-правові і громадські заходи запобігання
порушень трудової дисципліни» (спеціальність 12.00.05), у 2003 р. – доктор-
ську дисертацію «Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін
трудових правовідносин» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора
присвоєно у 2006 р. У 2008 р. Н. М. Хуторян була обрана член-кореспонден-
том Національної академії правових наук України.

Наталія Миколаївна опублікувала понад 190 наукових праць, у тому числі
монографії, підручники, навчальні посібники, статті в енциклопедичних
виданнях тощо. Основну увагу в своїх наукових дослідженнях Н. М. Хуторян
приділяє загальнотеоретичним проблемам розвитку трудового права в ринко-
вих умовах, зокрема, автором розроблена концепція розвитку матеріальної від-
повідальності в трудовому праві та концепція правового регулювання матері-
альної відповідальності сторін трудових правовідносин в новому Трудовому
кодексі України. Серед праць Н. М. Хуторян, зокрема, такі, як «Предупреж -
дение нарушений трудовой дисциплины» (1992), «Теоретичні проблеми мате-
ріальної відповідальності сторін трудових правовідносин» (2002); розділи у
15 колективних монографіях, зокрема: «Укрепление трудовой дисциплины в
условиях новых методов хозяйствования» (1991); «Проблемы укрепления
социальной справедливости в трудовых правоотношениях» (1993),
«Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку» (1999), «Розвиток
цивільного і трудового законодавства в Україні» (1999), «Конституція неза-
лежної України» (2000), «Становлення та розвиток цивільних і трудових від-
носин у сучасній Україні» (2001), «Державотворення і правотворення в
Україні» (2001), «Правове регулювання трудових відносин та пенсійного
забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників» (2005), «Гармо -
нізація трудового законодавства України із законодавством Європейського
Союзу» (2008), «Кодифікація трудового законодавства України» (2009),
«Проблеми пенсійного забезпечення в Україні» (2012), «Пенсійні правовідно-
сини в Україні» (2013).

На високому професійному науковому рівні займається дослідженнями різ-
номанітних актуальних теоретичних та прикладних проблем у галузі трудово-
го права. Н. М. Хуторян зробила вагомий внесок у юридичну науку, зокрема, у
галузь трудового права та права соціального забезпечення.

За науковою редакцією опубліковано підручник «Трудове право України».
Професор Н. М. Хуторян – видатний талановитий педагог і вчитель. Під

її керівництвом захищено 24 кандидатських дисертації та 2 докторських.
Серед вихованців Наталії Миколаївни чимало відомих юристів-правознавців,
науковців. 

Н. М. Хуторян є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.236.04 при
Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, членом спеціа-
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лізованої вченої ради Одеської національної юридичної академії, членом
Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

Н. М. Хуторян бере участь у законопроектній роботі. Зокрема, нею подані
науково-експертні висновки на проекти Законів України «Про недержавне пен-
сійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху -
ваня», «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення 
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутріш-
ніх справ та деяких інших осіб» та ряд інших.

Вона поєднує наукову роботу з науково-педагогічною, працює на посаді
професора за сумісництвом у Одеській національній юридичній академії.

За свою тривалу і плідну наукову діяльність Н. М. Хуторян має чимало від-
знак: удостоєна другої премії Спілки юристів України за колективну моногра-
фію «Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні» (1999). За цикл
наукових праць «Проблеми розвитку цивільного і трудового права в умовах
формування ринкових відносин» присуджена премія ім. М. П. Василенка НАН
України (2000). За вагомий особистий внесок у розвиток науки та освіти,
активну участь у законопроектній роботі, підготовці наукових кадрів та висо-
кий професіоналізм нагороджена Грамотою Верховної Ради України (2004).
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» їй присвоєно у
2009 р.

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення,
багаторічну сумлінну працю Указом Президента України від 01 грудня 2014 р.
Н. М. Хуторян нагороджена орденом «За заслуги III ступеня».

Дирекція та трудовий колектив Інституту держави і права ім. В. М. Ко рець -
кого НАН України щиро вітають Наталію Миколаївну Хуторян з ювілеєм та
бажають їй відмінного здоров’я, добробуту та злагоди в родині, сил та насна-
ги на підкорення нових творчих вершин, а також і надалі своїм прикладом
надихати своїх співробітників, колег, учнів, студентів на продуктивну працю.

ЮВІЛЕЙ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО ТА ПЕДАГОГА
(до 60-річчя від дня народження Н. К. Ісаєвої)

11 грудня 2014 р. відзначила свій день народження Наталія Карлівна Ісаєва,
кандидат юридичних наук, старший науковий спів робітник відділу конститу-
ційного права та місцевого самовряду вання Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, голова профспілкового комітету цього
закладу.

Наталія Карлівна працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України з 1989 р. – спочатку молодшим науковим співробітником, потім
науковим співробітником, а з 1996 р. – старшим науковим співробітником.

Наукова громадськість, юристи-практики знають її як висококваліфікова-
ного, творчого фахівця. 
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У 1993 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Проблеми право-
вого регулювання фінансової діяльності місцевих Рад народних депутатів».

Веде наукові дослідження в галузі фінансового та конституційного права.
Зокрема, досліджує проблеми бюджетного, податкового права, розвитку і пра-
вового регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

Н. К. Ісаєва опублікувала понад 50 наукових праць, у тому числі розділи у
12 підручниках і посібниках для вищих навчальних закладів та у двох – для
загальноосвітніх шкіл.

Багато сил віддає підготовці молодих учених, виховуючи в них творче та
відповідальне ставлення до юридичної науки.

Успішно поєднує наукову роботу з викладанням у вищих навчальних закла-
дах. Читає нормативні курси фінансового, банківського та конституційного
права, зокрема у Київському університеті права НАН України, Національній
академії управління тощо. У 1996 р. їй було присвоєно наукове звання доцен-
та. У 2001 р. Спілка юристів України визнала Н. К. Ісаєву юристом – виклада-
чем року.

Наталія Карлівна бере активну участь у законопроектній роботі. Зокрема,
була членом робочих груп з підготовки законопроектів про місцеве самовря-
дування, місцеві державні адміністрації, Закону «Про столицю України –
місто-герой Київ», Статуту територіальної громади м. Києва. Брала активну
участь у підготовці пропозицій до проекту Конституції України, Бюджетного
кодексу України, Податкового кодексу України та інших законопроектів.

За вагомий внесок у розвиток юридичної науки в галузі фінансового права
та місцевого самоврядування Н. К. Ісаєва була відзначена Почесною грамотою
Верховної Ради України, подяками Київського міського Голови, Грамотами
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Рівненської
обласної державної адміністрації.

Понад 20 років Н. К. Ісаєва очолює первинну профспілкову організацію
Інституту. Для всієї її праці характерні відповідальний підхід і конструктив-
ність.

Наталію Карлівну знають і цінують не тільки як відомого вченого та педа-
гога, а й як людину, завжди готову прийти на допомогу.

Зичимо Вам, шановна Наталіє Карлівно, міцного здоров’я, довголіття,
щастя, творчих успіхів та плідної праці.

ДО 65-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВІДОМОГО ВЧЕНОГО В ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

О. М. КОСТЕНКА

Олександр Миколайович Костенко народився 04 жовтня 1949 р. у
с. Щербанівське Вознесенського району на Миколаївщині в сім’ї робітників.
У 1973–1978 рр. навчався на юридичному факультеті Київського державного
університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення університету працював
адвокатом у Миколаївській обласній колегії адвокатів. Від листопада 1979 р.

693Наші ювіляри



навчався в аспірантурі Інституту держави і права АН УРСР. Після закінчення
аспірантури з 1982 р. працював в Інституті на посадах молодшого наукового
співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника,
провідного наукового співробітника. З грудня 1999 р. його призначено на поса-
ду завідувача відділу проблем кримінального права, кримінології та судоус-
трою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на
тему «Проблеми співвідношення раціонального і емоціонального в криміно-
логії» захистив 1983 р. У 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора юридичних наук на тему «Воля і свідомість злочинця (дослід-
ження із застосуванням принципу натуралізму)». У 2000 р. О. М. Костенку
присвоєно вчене звання професора, у 2004 р. його обрано членом-кореспон-
дентом Академії правових наук України, а у 2008 – дійсним членом (академі-
ком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових
наук України).

Трудова діяльність Олександра Миколайовича була відзначена такими від-
знаками: Заслужений діяч науки і техніки України, Почесна Грамота Верховної
Ради України, Премія ім. М. П. Василенка НАН України, Почесна грамота
Президії НАН України, Подяка Київської міської державної адміністрації,
відомча відзнака Міністерства юстиції України – нагрудний знак «За заслуги»,
Премія ім. Ярослава Мудрого та ін.

З 1979 р. О. М. Костенко займається науковою, науково-педагогічною та
науково-експертною діяльністю, і має високі досягнення у розвитку україн-
ської юридичної науки, підготовці юристів і висококваліфікованих наукових
кадрів. Зокрема, ним розроблено новий науковий інструментарій для дослід-
ження правових явищ, заснований на принципі соціального натуралізму.
Результати його досліджень викладені у 22 монографіях, підручниках, посіб-
никах, брошурах і наукових та науково-публіцистичних статтях (усього близь-
ко 400 публікацій). Основні з них: «Принцип отражения в криминологии»
(1986), «Криминальный произвол (социопсихология воли и сознания преступ-
ника» (1990), «Преступная неосторожность (уголовно-правовые и криминоло-
гические проблемы)» (у співавт., 1992), «Уголовное наказание» (1997),
«Кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законо-
давство України. Тендерна експертиза» (2004), «Культура і закон – у протидії
злу» (2008), «Проблема № 1 сучасної цивілізації в українському контексті»
(2008), «Протидія порушенням прав людини засобами кримінальної юстиції»
(у співавт., 2009), «Структура тюремной индустрии: монография» (у співавт.,
2012), «Мала енциклопедія кримінального права» (у співавт., 2012), «Протидія
злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і
кримінально-процесуальні проблеми)» (у співавт., 2014).

Результати своїх досліджень науковець успішно втілює в життя, беручи
участь у розробці проектів законів, в експертизі законопроектів, у викладаць-
кій роботі, підготовці наукових кадрів, у публіцистичній діяльності, в органі-
зації наукових досліджень в якості завідуючого відділом Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. Зокрема, він брав участь у підготов-
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ці Концепції реформування кримінальної юстиції України, проекту
Кримінального процесуального кодексу України, схваленого Національною
комісією із питань зміцнення демократії і верховенства права, а також у підго-
товці проектів законів «Про боротьбу з корупцією», «Про організаційно-пра-
вові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про боротьбу з теро-
ризмом», «Про судоустрій», «Про прокуратуру» та ряду інших. Його ідея про
необхідність виховання антикримінальної культури у громадян була викорис-
тана у Комплексній програмі профілактики злочинності на 2001–2005 рр. 

Олександр Миколайович Костенко успішно поєднує наукову роботу з
викладанням. Він наполегливо обстоює у своїх наукових і науково-публіцис-
тичних працях важливу роль науки, просвітництва, соціальної культури гро-
мадян у подоланні кризових явищ, що мають місце сьогодні в Україні.
Перспективи кримінології XXI ст. О. М. Костенко вбачає у розвитку «соціаль-
но-натуралістичної» кримінології, яка сприятиме розвитку концепцій, що
спрямовуватимуть практику протидії злочинності в напрямі узгодження пове-
дінки людей із законами соціальної природи (у тому числі з законами природ-
ного права). Квінтесенцію наукової позиції вченого відображає його власне
формулювання: «Мати-природа – найвищий законодавець для усього сущого
на усі часи».
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СТАДНИК Микола Петрович
(03 червня 1954 р. – 09 липня 2014 р.)

09 липня 2014 р. внаслідок нещасного випадку раптово на 61-му році пішов
з життя наш колега і друг – Стадник Микола Петрович, кандидат юридич-
них наук, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудо-
вого та підприємницького права Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. 

М. П. Стадник народився 03 червня 1954 р. у с. Макарівка Попільнянського
району Житомирської області. 

Після закінчення у 1984 р. юридичного факультету Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка працював стажистом адвоката, а потім адвока-
том Житомирської обласної колегії адвокатів. У 1987–1988 рр. був на посаді
старшого юрисконсульта виробничого об’єднання «Броваримеблі».

З червня 1988 р. і до останніх днів працював в Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України спочатку на посаді молодшого наукового
співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника
Інституту, має – 26 років наукового та 42 роки загального стажу.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Правове регулювання вирі-
шення колективних трудових спорів (конфліктів)». 

За період наукової діяльності в Інституті М. П. Стадником опубліковано
понад 100 наукових праць з питань теорії трудового права, вирішення трудо-
вих спорів, соціального партнерства, пенсійного забезпечення тощо. Серед
наукових робіт М. П. Стадника – 12 колективних монографій, він є співавто-
ром 6-томної Юридичної енциклопедії, Великого енциклопедичного юридич-
ного словника, цілого ряду довідників з трудового, пенсійного права, підруч-
ника з трудового права «Трудове право: академічний курс».

Наукові праці М. П. Стадника, присвячені правовим проблемам вирішення
трудових спорів в Україні, колективно-договірного регулювання трудових від-
носин, соціального партнерства та соціального діалогу в Україні, надруковані
у численних юридичних виданнях, монографіях та довідниках.

М. П. Стадник активно поєднував наукову роботу з науково-педагогічною
діяльністю. Він підготовив трьох кандидатів юридичних наук, здійснював
наукове керівництво чотирма аспірантами та пошукувачами. Є співавтором
наукової праці «Проблеми розвитку цивільного та трудового права в умовах
формування ринкових відносин», яка отримала премію ім. М. П. Василенка.

Сторінки пам’яті



Крім того, за сумлінну і наполегливу працю М. П. Стадника неодноразово від-
значали грамотами і подяками Інституту, Президії НАН України, Міністерства
освіти і науки України та ін.

Останні п’ять років М. П. Стадник був членом та вченим секретарем спе-
ціалізованої вченої ради Д 26.236.04 Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України по захисту докторських (кандидатських)
дисертацій за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального
забезпечення. 

Тривалий час М. П. Стадник був консультантом Комітету Верховної Ради
України з соціальної політики та праці. Він брав активну участь у законопро-
ектній та експертній роботі. Працював у складі робочої групи Верховної Ради
України над розробкою проектів законів України «Про колективні договори і
угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»,
проекту Трудового кодексу України. Надавав експертні висновки на запит
Конституційного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, центральних органів виконавчої влади, профспілок, інших гро-
мадських організацій.

Крім того, М. П. Стадник надавав консультації та роз’яснення з правових
питань громадянам, що зверталися до Інституту, завжди допомагав у вирішен-
ні юридичних питань іншим співробітникам.

Микола Петрович був шанованим і професійним юристом, відомим
науковцем, доброзичливим, але водночас і принциповим колегою. Він назав-
жди залишиться в пам’яті колег життєрадісною, доброю, щирою людиною,
вірним і надійним товаришем, турботливим чоловіком, батьком і дідусем.

Світла йому пам’ять.

Від імені співробітників відділу, колег, друзів Н. М. Хуторян

ПЕДЬКО Юрій Сергійович
(13 жовтня 1977 р. – 19 липня 2014 р.)

19 липня 2014 р. передчасно пішов з життя старший науковий співробітник
відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук
Юрій Сергійович Педько.

Після закінчення юридичного факультету Одеської національної академії у
1999 р. Ю. С. Педько вступив до аспірантури Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України у відділ проблем державного управління та
адміністративного права. Його наукові пошуки були одними із перших глибо-
ких наукових досліджень становлення адміністративної юстиції в Україні та
шляхів її розвитку і законодавчого забезпечення.

Разом з іншими українськими науковцями Ю. С. Педько знайомився з євро-
пейськими стандартами здійснення адміністративного судочинства. Наукові
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статті Ю. С. Педька стали вагомим внеском у процес формування адміністра-
тивної юстиції в Україні та допомагали перейти на якісно новий рівень – від
концептуальних розробок і дискусій до конкретних організаційних та законо-
давчих рішень – створення Вищого адміністративного суду України.

У 2003 р. вийшла друком монографія Ю. С. Педька «Становлення адмініс-
тративної юстиції в Україні», а у 2004 р. він успішно захищає кандидатську
дисертацію.

На конференції 30 вересня 2005 р. присвяченій запровадженню адмініс-
тративного судочинства в Україні, у своєму виступі Ю. С. Педько звернув
увагу на те, що з прийняттям цього законодавчого акта постає питання ефек-
тивності застосування його судами й ефективності використання громадянами
передбачених можливостей для захисту своїх прав у відносинах з органами
публічної влади. Він зауважив, що практика діяльності адміністративних судів
надасть можливість визначитися з підходами до деяких проблем, які були
закладені вже в самому змісті цього законодавчого акта. Аналіз практики, який
здійснив у своїх наукових дослідженнях Ю. С. Педько, дав йому змогу заува-
жувати, що окремі проблемні питання, які виникли вже на початку реалізації
положень Кодексу адміністративного судочинства України потребують
подальшого вивчення та пошуків шляхів обґрунтованого розв’язання.

У процесі пошуку вирішення низки питань доктринального характеру
науковець наводив власне бачення розмежування таких інститутів адміністра-
тивного права, як адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція.

Досліджуючи проблему самостійності адміністративного процесуального
права України та варіантів його існування, Ю. С. Педько продовжував тему
чистоти термінологічного визначення видів юрисдикції та збереження (недо-
пущення змішування) основних ознак діяльності різних гілок влади, акцен-
туючи увагу на доцільності відокремлення судової юрисдикції від адміністра-
тивної і зазначав, що на сьогодні вже створені законодавчі підвалини для виок-
ремлення в системі національного права галузі адміністративного процесуаль-
ного права, предметом якого є тристоронні суспільні відносини, які виникають
під час здійснення саме адміністративного судочинства.

Розкриваючи місце і роль адміністративної юстиції у правозахисній сфері
діяльності держави, Ю. С. Педько визначав саме судовий захист прав і свобод
громадян від неправомірних дій та бездіяльності суб’єктів владних повнова-
жень пріоритетною метою адміністративної юстиції. Зазначеній меті, на думку
вченого, відповідає ряд функцій адміністративної юстиції, серед яких основні
– правозахисна і правоохоронна, а також допоміжні –юрисдикційна, контроль-
на, правопоновлювальна, превенційна, виховна тощо. 

Аналізуючи сучасні доктринальні проблеми діяльності адміністративних
судів в Україні, вчений-адміністративіст досить часто висловлювався критич-
но на предмет окремих положень КАС України. Зокрема, він вважав неодноз-
начним включення до Кодексу норми ст. 1712, яка встановлює, що рішення
місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнен-
ня до адміністративної відповідальності є остаточним і оскарженню не підля-
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гає. На думку Ю. С. Педька, законодавцю слід було диференційовано підходи-
ти до різних випадків оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влад-
них повноважень, які застосовують до фізичних осіб адміністративні стягнен-
ня. Відтак, позивач повинен мати право оскаржити судове рішення, інакше це
може призвести до «неадекватності суспільним потребам правозахисної діяль-
ності адміністративних судів і обмежити реалізацію права на остаточний судо-
вий захист засобами адміністративного судочинства».

Зауваження стосувалися й положень КАС України щодо неможливості апе-
ляційного і касаційного оскарження рішень у справах про оскарження рішень,
дій та бездіяльності таких суб’єктів владних повноважень, як Верховна Рада
України, Президент України, Вища рада юстиції.

Принагідно зазначити, що проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та інших законодавчих актів
щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відпо-
відно до європейських стандартів» передбачає законодавчі зміни до розкрити-
кованого свого часу Ю. С. Педьком порядку розгляду справ адміністративної
юрисдикції окремих категорій. Зокрема, проект передбачає запровадження
порядку апеляційного оскарження рішень місцевого загального суду як адмі-
ністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальнос-
ті (ст. 1712 КАС України), а також можливість звернення із апеляційною скар-
гою на рішення Вищого адміністративного суду України як суду першої
інстанції щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Верховної Ради
України, Президента України, Вищої ради юстиції, кваліфікаційної комісії суд-
дів, дисциплінарної комісії суддів. Так, відповідно до нової редакції ст. 1711

КАС України рішення Вищого адміністративного суду України щодо оскар-
ження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента
України, Вищої ради юстиції, кваліфікаційної комісії суддів, дисциплінарної
комісії суддів зможуть бути переглянуті в апеляційному порядку Верховним
Судом України за загальними правилами апеляційного провадження, визначе-
ними цим Кодексом.

За умови прийняття зазначених змін до КАС України адміністративне судо-
чинство зазнає певної трансформації, зокрема, у частині правової регламента-
ції порядку вирішення публічно-правових спорів на предмет оскарження
рішень, дій та бездіяльності окремих суб’єктів владних повноважень, що свого
часу зазнало чималої критики та стало предметом наукових дискусій за безпо-
середньої участі вченого-адміністративіста Ю. С. Педька, який завжди прагнув
власним науковим баченням не лише обґрунтувати прогалини процесуального
аспекту функціонування адміністративної юстиції в Україні, а й висловити
конкретні пропозиції її вдосконалення у напрямі гармонізації з європейськими
стандартами та засадами ЄС.

Наступним етапом наукового зростання було затвердження теми доктор-
ської дисертації Вченою радою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України. У своєму виступі на засіданні Вченої ради Інституту
Ю. С. Педько зазначав, що конституційне положення щодо поширення судової
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форми захисту прав і свобод громадян на всі правовідносини у державі зумо-
вило законодавче вирішення питань забезпечення права громадян на судове
оскарження протиправних рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування шляхом створення адміністратив-
ної юстиції, яка поки що не отримала остаточної законодавчої та доктриналь-
ної цільової визначеності. Водночас постає питання щодо визначення у межах
чинного законодавства України принципових і процесуальних засад розгляду і
вирішення адміністративних спорів у межах органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування, які в Україні ще не набули свого систематизо-
ваного нормативно-правового закріплення. 

Юрій Сергійович був людиною науки, творчо, віддано служив їй. Складна
проблема захисту прав і свобод людини, обсягу і конкретного права змісту та
меж, в яких держава може втручатися в нього і обмежувати це право, спону-
кала його до нових ідей, пошуків нових рішень захисту цього права.

Пам’ять про Ю. С. Педька назавжди залишиться в наших серцях.

МИРОНЕНКО Олександр Миколайович
(14 серпня 1942 р. – 11 листопада 2014 р.)

11 листопада 2014 р. пішов з життя Мироненко Олександр Миколайович –
український правознавець, політолог, філософ, історик, доктор філософських
наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України. 

Олександр Миколайович Мироненко народився 14 серпня 1942 р. в
с. Покровське Веселинівського району Миколаївської області в сім’ї робітни-
ка МТС і колгоспниці. Згодом він неодноразово підкреслював, що усіма кра-
щими рисами свого характеру передусім завдячує батькам – Миколі Яковичу
та Марії Гнатівні – невтомним трударям, сердечним і мудрим наставникам,
відданим своїм дітям. Від 1947 р. родина мешкала в м Миколаїв. Тут у 1949 р.
майбутній професор розпочав свій шлях до знань в семирічній школі № 18, а
продовжив його у школі № 16, яка давала вже повну середню освіту.
Інтелектуальна обдарованість Олександра Миколайовича виявилася ще в дитя-
чі роки, він закінчив школу із золотою медаллю, неодноразово був перемож-
цем районних, міських та обласних шкільних олімпіад. Особливо він пишався
перемогою на республіканській (1958 р.) олімпіаді з фізики, після якої одержав
персональне запрошення вступити до Московського фізико-технічного інсти-
туту. Утім, Олександр Миколайович тоді вже мріяв про вступ до Московського
державного інституту міжнародних відносин, неодмінною передумовою чого
був попередній дворічний стаж виробничої діяльності. Тому свою трудову
діяльність він розпочав слюсарем на Миколаївському суднобудівному заводі
(1959–1962 рр.). Далі проходив строкову військову службу, а від 1965 р. пра-
цював у комсомольських та партійних органах. 

Закінчив 1971 р. юридичний факультет Одеського університету, в 1977 р. –
Академію суспільних наук у Москві, займався науково-педагогічною діяльніс-
тю. У цей період з-під пера О. М. Мироненка виходять перші монографічні
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праці, десятки брошур, сотні наукових і публіцистичних статей. Серед них
низка наукових статей була опублікована за кордоном. У 1988 р. О. М. Миро -
ненко блискуче захистив докторську дисертацію на тему «Глобальні проблеми
на межі третього тисячоліття (соціально-політичний аспект)».

У своїх наукових працях та суспільно-політичній діяльності він завжди
обстоював громадянську позицію, за що не раз потрапляв «у немилість» до
керівництва партійних органів. Громадське визнання плідних результатів
діяльності ученого виявилося в численних рецензіях на його праці, опубліко-
ваних в Україні, Росії, Польщі, Чехії, Словаччині, Канаді, США та інших краї-
нах.

Від 1983 р. вчений постійно працює в Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України: старшим науковим співробітником, заві-
дувачем відділу історії держави і права УРСР, згодом перейменованого у від-
діл історико-політологічних досліджень держави і права України. Від 1993 р. –
член-кореспондент Національної академії правових наук України. У 1994 р.
здобув вчене звання професора. Очолював секцію історії держави і права Ради
з координації фундаментальних правових досліджень НАН України (від
1988 р.) і Комісію по вивченню історії українського права при Президії НАН
України (від 1994 р.).

У жовтні 1996 р. Верховна Рада України призначила О. М. Мироненка суд-
дею Конституційного Суду України. Після завершення строку перебування на
виборній державній посаді у 2005 р. повернувся на роботу в інститут на поса-
ду головного наукового співробітника відділу історико-правових досліджень.
Деякий час виконував обов’язки ректора Київського університету права НАН
України.

Численні праці О. М. Мироненка були присвячені проблемам історії дер-
жави і права, політичної і правової думки, філософії права і політології.
Останнім часом Олександр Миколайович зосередився на вивченні історії ста-
новлення і розвитку конституційної юстиції в Україні і світі, досліджував
особливості передісторії та історії народження і становлення Конституційного
Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції, що гарантує вер-
ховенство права і найвищу юридичну силу Конституції України. Досліджував
видатний внесок вітчизняних і зарубіжних правознавців у еволюцію ідей кон-
ституційної юстиції, у процес започаткування ними європейської моделі кон-
ституційної юрисдикції, її концептуальних засад. Аналізував доктринальні і
прикладні передумови створення першого в Україні конституційного суду,
його організацію, повноваження, порядок діяльності, практику конституційно-
го судочинства, набутий досвід, дискусійні акти, невирішені проблеми й про-
понував шляхи їх розв’язання та підвищення ефективності вітчизняного кон-
ституційного правосуддя.

Основні праці О. М. Мироненка: індивідуальні монографії «Боротьба за
мир і глобальні проблеми сучасності» (1985 р.), «Розв’язання загальнолюд-
ських проблем: перший досвід і гальмівні фактори» (1986 р.); «Розв’язання
проблем ядерної доби» (1989 р., французькою мовою), «Світоч української дер-
жавності: політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради» (1995 р.),
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«Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр.: 
теоретико-методологічний аспект» (2002 р.), «Конституційний Суд України:
історія і сучасність, доктрина і практика» (2011 р.); колективні монографії, під-
ручники та енциклопедично-довідкові видання «Політологія» (1992 р.); «Мала
енциклопедія етнодержавознавства» (1996 р.), «Історія держави і права
України» (т. 1–2, 1996 р.), «Етнос і держава: основи етнодержаво знавства»
(1996 р.), «Українське державотворення: невитребуваний потенціал» (1997 р.),
«Історико-політичні уроки української державності» (1998 р.); «Юридична
енциклопедія» (т. 1–6, 1998–2004 рр.); «Український парламентаризм: історія і
сучасність» (1999 р.), «Правова ідеологія і право України на етапі становлення
тоталітарного режиму (1929–1941)» (2001 р.), «Джерела української гуманітар-
ної думки» (2002 р.), «Історія вчень про державу і право» (2010 р.).

Високий професіоналізм, творча наснага, невтомна енергія та надзвичайна
працездатність Олександра Миколайовича дозволили реалізувати його ідеї у
понад 1000 наукових працях. Здійснював значну науково-громадську роботу,
зокрема входив до багатьох редакційних колегій наукових фахових видань,
спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, науково-консультативних
органів тощо. 

За свою наукову, державну і громадську діяльність удостоєний багатьох
державних нагород і вищих відомчих відзнак, зокрема, звання заслуженого
діяча науки і техніки України (1997 р.), лауреата Державної премії України в
галузі науки і техніки (2004 р.). Він також нагороджений орденом «За заслуги»
ІІІ ступеня (2002), Почесною грамотою Верховної Ради України (2006), багать-
ма відомчими відзнаками НАН України.

Досвід наукової, науково-громадської та педагогічної діяльності Олек -
сандра Миколайовича став у нагоді й ще довго надихатиме багатьох його
колег, учнів, соратників, які знали його не тільки як талановитого ученого та
принципового, вимогливого і справедливого колегу, а й як яскраву особистість,
порядну людину, турботливого й відданого чоловіка і сім’янина. 

Глибокі знання, наполегливість, самовідданість, безкорисливість
Олександра Миколайовича назавжди залишаться у пам’яті співробітників
інституту і всіх тих, кому хоч раз довелося працювати з цієї доброзичливою і
щирою людиною. Світла пам’ять про нього житиме в серцях його колег, рід-
них, друзів, вдячних сучасників та прихильників його ідей.

Пам’яті Віталія Івановича СЕМЧИКА

09 грудня 2014 р. на 88-му році життя перестало битися серце визначного
вченого–аграрника України, головного наукового співробітника України
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, голови ради
науково-правових експертиз при Інституті, Заслуженого діяча науки і техніки
України, лауреата Державної премії УРСР у галузі науки і техніки, члена-
кореспондента НАН України, дійсного члена Національної академії правових
наук України Віталія Івановича Семчика.

702 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 26



Народився Віталій Іванович 19 липня 1927 р. у с. Байківка Калинівського
району на Вінниччині в селянській родині. 

Однак його – вихідця з хліборобської сім’ї, доля не одразу привела у
непростий, відповідальний і величний світ аграрно-правових досліджень.
Мабуть, враховуючи політичну, ідеологічну, соціально-економічну та інтелек-
туальну складність взаємодії права з суспільними процесами у аграрній сфері,
вона тривалий час готувала його до почесної місії дослідника даної проблема-
тики, ведучи іншими шляхами, де він набував необхідного людського і фахо-
вого досвіду. Так, після служби у 1944–1951 рр. в армії, Віталій Іванович
«скуштував хліба» організатора партійної роботи на ряді відділків Південно-
Західної залізниці та у колгоспах Київщини. З 1958 р., після здобуття юридич-
ної освіти на юридичному факультеті Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка, він став на шлях юриста-практика, здобуваючи безцінний
досвід юридичної роботи у якості адвоката, завідувача Фастівської юридичної
консультації Київської обласної колегії адвокатів, народного судді, голови
Фастівського міського народного суду Київської області.

І тільки у 1975 р., вже будучи зрілою людиною і досвідченим правознав-
цем, Віталій Іванович вирішив присвятити своє життя науковому пошуку шля-
хів підвищення ролі та ефективності права у вирішенні тих складних суспіль-
них проблем, з якими він стикався на практичній роботі. Значну роль у зміні
Віталієм Івановичем професійної діяльності відіграла його зустріч на початку
70-х років ХХ ст. з видатним українським юристом-аграрником доктором юри-
дичних наук, професором Василем Зіновійовичем Янчуком. Між ними зав’яза-
лася багаторічна творча співпраця, яка істотно вплинула на подальшу профе-
сійну діяльність В. І. Семчика. Так, у 1974 р. Віталій Іванович закінчив навчан-
ня в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка,
де під керівництвом В. З. Янчука підготував та успішно захистив дисертацій-
не дослідження «Правове становище спеціалістів колгоспу».

Працюючи у 1970–1980 рр. старшим, провідним, головним науковим спів-
робітником Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
Віталій Іванович провів низку наукових досліджень актуальних питань право-
вого забезпечення розвитку сільського господарства, на основі яких опубліку-
вав ряд цікавих наукових робіт. Серед них монографії: «Правовое положение
специалистов колхозов» (М. : Юрид. лит., 1979. – 152 с.; у співавт. з
В. З. Янчуком); «Имущественные правоотношения в сельском хозяйстве» (К. :
Наук. думка, 1984. – 231 с.); глава IV «Конституция УССР и развитие агро-
промышленного комплекса Украины» (Конституция УССР: реализация ее
принципов и норм / [отв. ред. А. П. Таранов]. – К. : Наук. думка, 1988. – 328 с.;
С. 113–144); розділ «Колхозно-кооперативная собственность» (Право соб-
ственности в СССР: проблемы, дискуссии, предложения / [под ред. Ю. К. Тол -
стого и В. Ф. Яковлева]. – М. : Юрид. лит., 1989. – С. 106–107; 118–124); роз-
діл «Право колхозной собственности в условиях перестройки» (Право соб-
ственности в условиях совершенствования социализма / [под ред.
М. И. Козыря]. – М. : ИГП АН СССР, 1989).
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Саме ці наукові праці засвідчили появу в науковому середовищі України
авторитетного юриста-аграрника, наукового лідера та вихователя молодих
науковців. Тому невипадково у 1992 р. В. І. Семчик був обраний членом-корес-
пондентом НАН України, а в 1993 р. він став дійсним членом Академії право-
вих наук України. 

У 90-х роках ХХ ст. наукова діяльність Віталія Івановича стала особливо
багатогранною та плідною. З 1991 р. і по 2013 р. Віталій Іванович очолював
відділ проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту, який
під його керівництвом став провідним вітчизняним науковим центром з аграр-
но-правових, земельно-правових та еколого-правових досліджень. Під його
керівництвом та з його участю були підготовлені такі наукові монографії та
навчальні посібники, як: «Нові форми сільськогосподарського виробництва
(організаційно-правові питання)» (відп. ред., у співавт., 1994), «Право влас-
ності за Конституцією України» (1997), «Аграрне законодавство України: про-
блеми ефективності» (відп. ред., у співавт., 1998), «Аграрне право України»
(у співавт., 1996, 1999, 2004), «Кооперативне право» (2001), «Державотво -
рення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (у співавт., 2001),
«Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні» (2003),
«Земельне право» (у спів авт., 2003, 2004), «Організаційно-правові засади роз-
витку аграрного і земельного ринків в Україні» (2005), «Інвестиційна діяль-
ність у сільському господарстві: правові аспекти» (2008), «Правовая система
Украины: история, состояние и перспективы» Т. 4 (у співавт., 2011),
«Проблеми розвитку аграрного та земельного права України» (у співавт.,
2013), «Науково-практичний коментар Господарського кодексу України»
(2012). За редакцією В. І. Семчика видано 4 підручники, в тому числі перший
і єдиний в Україні підручник «Кооперативне право». Багато зусиль
В. І. Семчик віддав підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом підго-
товлено понад 40 докторів і кандидатів юридичних наук. 

У 1992 р. Віталій Іванович фактично заснував та очолив Раду науково-пра-
вових експертиз при Інституті держави і права, висновки якої сприяють
розв’язанню складних юридичних проблем у практиці застосування вітчизня-
ного законодавства. У 1996 р. Віталій Іванович очолив уперше створену при
Інституті спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських
дисертацій з аграрного, екологічного, земельного, цивільного та кримінально-
го права, яка продуктивно працювала під його керівництвом. Верховний Суд
України та Вищий арбітражний (згодом господарський) суд України включили
Віталія Івановича до складу своїх науково-методичних рад, у роботі яких він
брав активну участь. Віталій Іванович у 1997 р. організував та тривалий час
очолював кафедру аграрного, екологічного і підприємницького права
Київського університету права НАН України, а у 2002 р. він також створив
Центр енергетичного та ядерного права при Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. Зазначені кафедра і Центр стали важливи-
ми науковими та науково-експертними підрозділами. 

Протягом багатьох років В. І. Семчик був незмінним членом учених рад
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київського уні-
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верситету права НАН України, Інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України, заступником головного редак-
тора журналу «Судова апеляція», членом наукової ради журналів «Право
України», «Інтелектуальний капітал», членом редакційної колегії журналів
«Вісник господарського судочинства», «Конкуренція», збірників наукових
праць Інституту держави і права ім. B. М. Корецького «Правова держава» та
«Держава і право», 6-томного видання «Юридична енциклопедія» та інших
праць.

Принципова наукова оцінка складних правових явищ – характерна риса
дослідницького кредо Віталія Івановича. Так, коли у середині 90-х років ХХ ст.
високопосадові «реформатори» спрямували розвиток правового регулювання
аграрних відносин у черговий «глухий кут», Віталій Іванович опублікував у
1997 р. у головному науковому виданні Інституту – «Правова держава» статтю
«Земельний пай не може бути об‘єктом оренди», доводячи хибність розвитку
законодавства про оренду земельних паїв, оскільки останні не можуть у при-
нципі бути об‘єктом земельно-орендних правовідносин. Принципова наукова
позиція Віталія Івановича з цієї та інших проблем слугує методологічним
дороговказом як для досвідчених колег по «науковому цеху», так і для моло-
дих дослідників, які роблять перші кроки у юридичній науці. 

Дуже плідною була й законопроектна діяльність В. І. Семчика. Він ініцію-
вав розробку та брав активну участь у підготовці проектів законів України
«Про селянське (фермерське) господарство» (1992), «Про сільськогосподар-
ську кооперацію» (1997), Земельного кодексу України (2001) та інших, які були
прийняті Верховною Радою України. 

За наукові здобутки В. І. Семчик відзначений орденами Богдана Хмель -
ницького ІІІ ступеня, «За заслуги» III, ІІ ступеня (2002, 2012), орденом князя
Ярослава Мудрого V ступеня (2007), Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України (2002), Почесною грамотою Верховної Ради України (2009),
Почесною грамотою національного університету біоресурсів і природокорис-
тування (2011). Він також є лауреатом Премії імені Ярослава Мудрого (2009).
Крім того, В. І. Семчик нагороджений орденом УПЦ Святого рівноапостоль-
ного князя Володимира III ступеня (2001), орденом «Святий князь Воло -
димир» ІV ступеня (2001), а також одинадцятьма медалями, зокрема «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов» (1945) та
«Ветеран труда» (1984). 

Таким залишиться у нашій пам’яті Віталій Іванович Семчик – Вчений,
Дослідник, Вихователь. 

Висловлюємо глибоке щире співчуття рідним та близьким Віталія
Івановича. 

Світла пам’ять про визначного вченого та прекрасну людину назавжди збе-
режеться у серцях тих, хто його знав. 
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